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Sammanfattning 

Idag råder det en politisk debatt om huruvida polisutbildningen ska akademiseras eller 

avakademiseras. Polisutbildningen är starkt kopplat till polisyrket som en preprofession och 

strävar efter att erhålla en professionell autonomi. GRECO (2019) betonar att utbildningen är 

det främsta verktyget för att motverka den tystnadskultur som finns inom polismyndigheten. 

Tidigare studier inom liknande områden uppmanar till mer forskning om polisstudenters 

ståndpunkter och polisutbildningens utformning för att kunna stärka tidigare forskning. 

Studien syftar till att utforska polisstudenternas upplevelser kring etiska förhållningssätt i 

polisutbildningen, men också hur den bör vara utformad för att möta framtida 

samhällsutmaningar. Vidare syftar studien till att undersöka hur polisutbildningen förmedlar 

komplexiteten inom yrkesrollen och potentiella konsekvenser som kan uppstå inom en 

organisation med en stark grupplojalitet. Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetod och 

utgår från en tvärsnittsdesign. Det empiriska materialet som utgörs av samtal med sju stycken 

svenska polisstudenter har analyserats efter valda teorier som profession, närbyråkrat och 

organisations- och social identitet. Respondenterna belyser att det kan uppstå en negativ effekt 

om polisutbildningen skulle avakademiseras, eftersom teori anses vara den främsta 

byggstenen för att utöva praktiska moment. Teori anses också utgöra en viktig grund för att 

kunna reflektera över komplexa etiska dilemman i den kommande yrkesrollen. 

Polisstudenterna förespråkar att polisutbildningen i framtiden bör utformas till en treårig 

högskoleutbildning liknande hur polisutbildningar är utformade i andra nordiska länder idag.  
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1 Inledning 

Polisen är i egenskap av offentliga tjänstemän samhällets och demokratins väktare. I rollen 

som närbyråkrater arbetar poliser i en nära relation till medborgare och har ett stort 

handlingsutrymme, vilket medför en betydande makt gentemot medborgare. Polisens 

maktposition grundas främst i myndighetsutövningen som innefattar ensamrätten att bruka 

den lagligen sanktionerade våldsmakten, som bärare av våldsmonopolet. Detta medför hårda 

krav på reglering och kontroll av polisens handlande i komplexa situationer (Granér & 

Knutsson 2001, s. 7).  

Polisens skyldigheter som ämbetsmän regleras inom olika regelverk, men främst utifrån 

regeringsformen (SFS 1974:152), polislagen (SFS 1984:387) samt polisförordningen (SFS 

2014:1104). Det medför likaså ett stort ansvar att poliser ska handla utifrån demokratiska 

värderingar och demokratiskt fattade beslut, samt beakta den offentliga etiken. Som 

demokratins väktare innefattas också ett personligt och moraliskt ansvar att säga ifrån om 

något utmanar de demokratiska värdena. Polisyrket klassas som en preprofession som innehar 

en specifik sakkunskap för sitt yrkesområde. Detta skapar ytterligare förutsättningar för ett 

utökat handlingsutrymme och en strävan efter professionalisering. Kunskap om det etiska 

förhållningssättet måste således finnas redan i polisers utbildning och genomsyra hela 

yrkeskarriären för att försäkra att poliser handlar utifrån den offentliga etiken (Brante, 

Svensson & Svensson 2019, s 39; Granér & Knutsson 2001, ss. 8–9).  

Kontroll och övervakning av en närbyråkrat är viktigt men även komplext, eftersom 

närbyråkratens arbetsuppgifter kräver en stor handlingsfrihet som inte kan regleras fullt ut. 

Poliser måste få en viss frihet att handla utifrån sin sakkunskap, vilket benämns som den 

professionella autonomin (Hill 2007, s. 250). Den krävande arbetssituationen och de svåra 

beslut som poliser ofta ställs inför i sin vardag skapar förutsättningar för en stark 

sammanhållning och kamratskap mellan kollegor. Denna komplexitet skapar också ett behov 

av att stärka polisyrkets professionella status i samhället, vilket Polisförbundet (u.å.) menar 

främst kan göras genom att förlänga polisutbildningen. Detta skulle även bidra till att poliser 

får mer inflytande och möjligheter att förändra och utveckla polisyrket. Lojaliteten mellan 

kollegor är nödvändig för att klara av det påfrestande arbetet i både livshotande och psykiskt 

betungande situationer. Polisyrket har starka karaktärsdrag av traditionella professionella 

yrken med starka gruppgemenskaper, vilket kan skapa en risk för att lojaliteten blir något 

negativt. Detta kan resultera i situationer där polisers oetiska handlingar inte bestraffas för att 

kollegor håller varandra om ryggen. Denna typ av sammanhållning formar en tystnadskultur 

som upprätthålls inom gruppen genom lojaliteten och gemensamma värderingar. 

Tystnadskulturen består också av informella normer och osagda regler som individuella 

poliser ska rätta sig efter för att accepteras i gruppen (Granér & Knutsson 2001, ss. 96–97).  

Under våren 2019 uppmärksammade GRECO (Europarådet 2019), ett råd som arbetar med 

anti-korruption inom EU:s medlemsstater, om potentiella risker med tystnadskulturen inom 

polismyndigheten i Sverige. GRECO (2019) formulerade åtgärdsförslag som främst betonar 

vikten av stärkta utbildningsinstanser, förmedla en god etik och värderingar samt ge bättre 

kunskap för hur vänskapskorruption och intressekonflikter ska förebyggas. Samtidigt finns det 

idag en politisk debatt om huruvida polisutbildningen i framtiden ska utformas mer praktiskt 

eller akademiseras ytterligare. Om polisutbildningen avakademiseras kan detta komma att 

nedprioritera mjuka ämnen, såsom etiska, humanistiska och beteendevetenskapliga inslag. 

Andra åtgärder fokuserar på att etablera ett utökat skydd för visselblåsare och deras anhöriga. 

Detta anses vara av stor vikt för att förhindra uppkomsten av den tystnadskultur som anses 
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vara en risk inom polismyndigheten (GRECO 2019; Polisen 2019). På grund av 

tystnadskulturen innehar media en viktig kontrollerande funktion för demokratin genom att 

rapportera och informera medborgare om vad som sker inom den offentliga sektorn och bidrar 

med ett inflöde och utflöde i det politiska systemet (Bäck, Erlingsson & Larsson 2015, ss. 28–

29). För att säkerställa att vårt offentliga etos upprätthålls är det av intresse att med denna 

studie belysa hur polisstudenter upplever att etik förmedlas i utbildningen. Utbildningen är 

den första fasen i socialiseringsprocessen in i preprofessionen. Det är därför relevant att 

undersöka hur polisutbildningen förmedlar kunskap kring dessa ämnen som GRECO (2019) 

uppmärksammat som ytterst viktiga för att utbilda poliser med goda etiska förhållningssätt. 

Detta är viktigt för vårt samhälle och som på sikt kan bidra till att öka förtroendet och 

legitimiteten för polismyndigheten. Det är också relevant att uppmärksamma studenters tankar 

kring polisutbildningens framtida utformning, med bakgrund av den politiska debatt som är 

aktuell idag.  

1.1 Problemformulering 

Granér & Knutsson (2001) belyser att det finns en tystnadskultur inom polismyndigheten som 

kan bidra till ett icke ifrågasättande av oetiskt handlande. Media rapporterar även om att det 

finns svårigheter med att ställa poliser som begått fel i tjänstgöring inför rätta och inte minst 

få dem fällda, delvis på grund av denna tystnadskultur. Sedan år 2017 har Sverige infört en 

lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 

missförhållanden (SFS 2016:749) som innefattar ett utökat skydd för den anställde. Direktivet 

ska även stärka upp på flera områden för att den anställde ska möta färre risker att bli 

bestraffad på som exempelvis utfrysning och trakasserier från chefer eller kollegor (Granér & 

Knutsson 2001. ss, 96 - 97; Institutet mot mutor 2019).  

Poliser känner en osäkerhet inför att vissla om de bevittnar oetiskt handlande bland kollegor 

eller missförhållanden, främst för att det finns en lojalitet mellan kollegor och en rädsla för 

inomorganisatorisk sanktionering (GRECO 2019; SVT 2019). Svårigheten i att ställa poliser 

till svars för tjänstefel grundas i att poliser måste handla situationsanpassat och därmed har ett 

stort handlingsutrymme. Detta resonemang kan även kopplas till det som kallas den 

”klassiska” problematiken mellan byråkratins lagar och professionens autonomi. Den 

professionella bakgrunden innebär att poliser har en befogenhet att fatta beslut utifrån 

kunskap och erfarenheter som är svåra att ifrågasätta, men har också krav att handla enligt 

lagar och formella riktlinjer (Ekman 1999, s. 7; Hill 2007, s. 261). Poliser är också noggrant 

granskade av media och samhället vilket är en viktig del i demokratin och en förutsättning för 

rättssäkerheten. Det kan dock få en hämmande effekt på professionen där poliser inte kan 

utöva sin profession fullt ut om de ständigt är granskade och inte vågar tillämpa 

handlingsutrymmet (Granér & Knutsson 2001, s. 16). Svårigheten i att granska och anmäla 

poliser på det sätt som görs idag kräver en annan utgångspunkt för att motverka oetiskt 

handlande. Fitch (2011) skriver att det krävs en djupare förståelse av mänskligt beteende och 

psykologi för att förklara varför poliser begår tjänstefel. Trots att etiska förhållningssätt och 

värderingar har en stor inverkan på hur en polis utför sitt arbete menar Fitch (2011) att det 

snarare är psykologiska och situationsbaserade faktorer än bristande moral som leder till 

tjänstefel. Forskning kring oetiskt eller korrupt handlande bland poliser påvisar att individerna 

ibland inte är medvetna om det själva. För att motverka ett sådant beteende bör etiken 

genomsyra handlande, belöning och utbildning för att försäkra ett acceptabelt handlande som 

erkänns av medborgare (Fitch 2011). GRECO och Institutet mot mutor påpekar att utbildning 

är det främsta verktyget för att i ett tidigt stadie förmedla en bättre förståelse och 

reflektionsförmåga. För att poliser ska kunna hantera etiska dilemman och komplexa 
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situationer för att förbättra handlandet och förebygga vänskapskorruption (Institutet mot 

mutor 2019; GRECO 2019). 

Denna studie har för avsikt att fokusera på de etiska aspekterna, eftersom det är av intresse att 

belysa med tanke på polisyrkets komplexa karaktär där poliser ska träda in i två 

motsägelsefulla roller. Likaså som lagstyrd och i andra fall med ett stort handlingsutrymme. 

Det är också av vikt att studera organisationers etiska klimat, då tidigare forskning har 

kommit fram till ofullständiga motiveringar i polisstudenters ståndpunkter (Baldwin & 

Rothwell 2007). Utbildning nämns som det främsta verktyget för att etablera en god etik samt 

kunskap om rättigheter för visselblåsare. Bäck, Padyab & Vallés (2017) påpekar att det finns 

ett behov av ytterligare forskning om polisstudenters ståndpunkter gällande utbildningens 

utformning. Samtidigt som det går att ifrågasätta om polisstudenter är de mest lämpliga för att 

bedöma hur polisutbildningen bör utformas. Detta eftersom polisstudenter inte är fullt 

insocialiserade i professionen och inte heller har erfarenheter från praktiskt yrkesutövande.    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforska hur polisstudenter upplever att etiska förhållningssätt 

förmedlas i polisutbildningen för att kunna hantera deras framtida komplexa yrkesroll som 

närbyråkrater. Studien avser även att utforska polisstudenters uppfattningar om hur 

polisutbildningen bör utformas, för att kunna möta framtida samhällsutmaningar och 

motverka potentiellt destruktiva konsekvenser som kan följas av starka grupplojaliteter inom 

yrkesprofessionen. För att besvara studiens syfte kommer vi ta hjälp av följande 

frågeställningar:  

• Hur upplever studenterna att polisutbildningen förmedlar kunskap kring etik i 

polisprofessionen? 

• Hur anser polisstudenterna att polisutbildningen bör vara utformad, med tanke på 

studenternas komplexa yrkesroll i framtiden? 

2 Polisutbildningen - utmärkande drag och framtidsutsikter  

Polisutbildningen kännetecknas av ämnesintegration där studenterna både får använda praktik 

och teori. De som undervisar är både professionella yrkesverksamma poliser samt akademiska 

lärare som är experter inom det ämnet som undervisas på utbildningen. Ämnesområden syftar 

till att skapa förutsättningar för studenterna att göra kritiska, oberoende bedömningar, 

formulera, självständigt identifiera och möta omställningar i deras yrkesroll. De ska även följa 

utvecklingen i samhället, för att de ska bli redo för sin kommande roll som närbyråkrat. 

Utbildningen ska även hjälpa studenterna till att utveckla empati, ta initiativ, visa respekt till 

samtliga medborgare och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Kurs- och 

programmålen är indelade i tre dimensioner; kunskap och förståelse, färdigheter och förmågor 

samt värderingar och attityder. Dessa dimensioner syftar till att förstå polisens roll i samhället, 

komplexiteten i polisyrket och respektera grundläggande demokratiska värderingar (Bäck, 

Padyab & Vallés 2017).  

SOU lade fram förslaget polisutbildningsutredningen (2016) till Regeringskansliet angående 

polisutbildningens utformning. Polisens yrkesroll har blivit allt mer komplex över tid och krav 

på polisorganisationen ökar ständigt. Därför anser politiker och granskare att poliser i 

framtiden bör få med sig en utökad reflektionsförmåga i etiska frågor för att kunna fatta 

självständiga beslut. En förlängd och mer akademiskt präglad utbildning föreslås för att stärka 

polisen som profession, vilket anses behövas för att möta samtida utmaningar samt möjliggöra 
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vidareutbildning för yrkesverksamma poliser. I andra nordiska länder, såsom Danmark och 

Norge, är polisutbildningen en högskoleutbildning med rätt till en högskoleexamen 

(Polisutbildningsutredningen 2016). Genom en mer teoretiskt omfattande utbildning är 

förhoppningen att stärka den professionella legitimiteten (Polisförbundet u.å.). Den andra 

sidan av debatten menar att polisutbildningen istället bör “avakademiseras” och utveckla en 

mer praktisk ingång, utifrån antagandet att polisen kräver en mer direkt tillämpbar kunskap 

som bäst kan läras ut genom praktiska moment och gjorda erfarenheter (Helsingborgs 

Dagblad 2018). Debatten kring utbildningens utformning lyfter frågan om huruvida det främst 

är praktisk erfarenhet eller teoretisk kunskap som främst kan utveckla professionens etiska 

kompass.  

Polisutbildningsutredningen (2016) innefattade att polisutbildningen bör omformas till en 

högskolepoänggivande kandidatutbildning där studenten efter tre års studier och 180 

högskolepoäng erhåller en polisexamen. Studenterna ska ha rätt till en verksamhetsförlagd del 

i utbildningen, likvärdig aspiranttjänstgöringen och omfatta 37,5 högskolepoäng. Tillskillnad 

från existerande upplägg skall dock praktiktiden inte innebära att studenterna erhåller lön eller 

vara anställd inom polismyndigheten utan ska med likhet som resten av utbildningen vara 

berättigad till studiestöd. Detta skulle innebära att de endast får följa en handledare utan egna 

behörigheter, vilket de idag har som aspiranter. Reformen skulle innebära att 

polisutbildningen såsom en högskoleutbildning skulle bli dyrare än vad den är idag, men 

statstjänstemän och politiker är övertygade om att den föreslagna reformen kommer bli 

samhällsekonomiskt lönsam samt kostnadseffektiv på sikt (Polisutbildningsutredningen 

2016). 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt introduceras tidigare forskning som gjorts inom samma forskningsområde som 

vi valt att studera. I den tidigare forskningen gällande polisstudenters ståndpunkter om 

utbildningens utformning, finns det kunskapsluckor som vi har för avsikt att fördjupa oss i.   

3.1 Kompetenser inom polisutbildningen 

Bäck et. al (2017) har utforskat polisstudenters uppfattningar om kompetenser gällande deras 

kommande yrkesroll. De identifierar tre former av kompetens för att kunna förstå 

konstellationen av färdigheter, kunskap och sociala kvalifikationer. De tre dimensionerna är, 

funktionell, social och kognitiv kompetens, dessa anses vara tydligt förankrade i polisens mål 

kopplat till färdigheter, kunskaper samt attityder. Kognitiv kompetens innefattar 

yrkeskunskaper, exempelvis juridisk tillämpning. Funktionell kompetens innefattar 

möjligheten att arbeta självständigt och ta initiativ och social kompetens innebär etiska 

bedömningar samt empati för andra. I den pågående debatten berörs frågan huruvida det är 

praktiskt eller akademisk kunskap som har störst betydelse för polisprofessionen. Debatten 

grundar sig i den komplexitet som polisyrket idag för med sig i och med ett föränderligt 

samhälle. Det har gjorts tidigare studier gällande polisens utbildningsbakgrunder som 

påvisade att poliser med högre utbildning presterade bättre i sin yrkesroll än de med lägre 

utbildning. Dock har det gjorts för lite empiriska studier på effekterna av högre utbildning när 

det kommer till statstjänstemannens prestation och agerande (Bäck, Padyab & Vallés 2017). 

Bäck et. al (2017) har synliggjort att det finns ideologiska skillnader gällande hur studenter 

anser att utbildningen bör genomföras. Det framkom även att polisstudenternas åsikter kring 

utbildningen inte förändrades nämnvärt över tid. En förklaring till detta menar Bäck et. al 

(2017) kan vara att studenterna redan vid antagningen till polisutbildningen har en tydlig bild 



 

5 

 

över det polisiära yrket och de kunskaper som krävs. Inom utbildningen förekommer 

ideologin om professionell praxis och om hur det professionella arbetet ska utföras enligt 

teoretiska perspektiv. Dock motsvarar inte alltid denna ideologi hur yrkesutövningen kring det 

professionella arbetet ska gå till utifrån erfarenheterna som studenterna får ifrån praktiken. 

Anledningen till detta gap kan grundas i att polisstudenterna upplevde att vikten av praktiska 

färdigheter inte var lika stor i slutet, på grund av att det fanns begränsningar i hur utbildningen 

förmedlade ideologin om praktiska färdigheter. Inom polisutbildningen förmedlas en ideologi 

om professionell praxis, men som inte alltid stämmer överens med ideologin om 

yrkesutövning (Bäck, Padyab & Vallés 2017).  

Bäck et. al (2017) framhåller att det finns olika åsikter gällande studenternas syn på 

polisutbildningen samt hur den förändras över tid. Eftersom polisstudenterna mognar under 

utbildningens gång och socialiseras in i professionen får de en mer nyanserad bild av 

polisyrket än den idealiserade som förmedlas i antagningsprocessen. Forskarna betonar att de 

har en förhoppning om att deras studie kan bidra till den aktuella debatten som finns gällande 

hur utbildningen ska utformas. De vill bidra till en bättre balans mellan ideologier och de 

ramverk som utbildningen har som vision att försöka uppnå. Forskarna kommer därför fram 

till slutsatsen att det behövs mer studier kring studenters åsikter och erfarenheter av 

polisutbildningen samt hur de olika kompetenserna uppfattas i förhållande till det kommande 

polisyrket. Ytterligare forskning kommer att bidra till en ökad förståelse kring hur 

polisutbildningen bör utformas. Detta för att tydliggöra om det främst är praktiska färdigheter 

eller akademisk kunskap som ska prioriteras i utbildnings- och yrkeslivet (Bäck, Padyab & 

Vallés 2017).  

3.2 Aspiranters möten med polisens yrkeskultur  

Granér (2004) beskriver poliskulturen och dess karaktäristiska drag som ett sätt att hantera en 

komplex roll som både beskyddare och bestraffare. Exempelvis nämner Granér (2004) att det 

finns en stark känsla av misstänksamhet gentemot allmänheten, hög autonomi och stark 

gruppsammanhållning, på grund av yrkets unika karaktär. Poliskulturens stängda och 

misstänksamma karaktär med den starka betoningen på det kollektiva är ett sätt att ta kontroll 

och skydda sig från en granskande omvärld. Lojaliteten mellan medarbetare skapar en 

tystnadskod som skyddar kollektivet från både interna och externa hot. Denna tystnadskod 

kan också bidra till att egna tankar om moral och etik föds inom gruppen (Granér 2004, ss. 18, 

295–296). Känslan av tillhörighet anses oftast vara positivt, men det kan också medföra 

risker. Det skapas en rädsla för att känna sig utanför och man definierar sig själv via sina 

medarbetare, även om gruppens tryck mot likformighet är stark (Granér & Knutsson 2000). 

Det lyfts även fram att den kamratliga stämningen inom arbetsgruppen kan vara förtryckande 

och nedtystade om polisaspiranten kommer med egna åsikter. Det är en tuff jargong där 

arbetsklimat kan upplevas ansträngt och makthierarkin ger sig tillkänna. Granér & Knutsson 

(2000) beskriver ett arbetsklimat där somliga aspiranter blev allt tystare i sina turlag och 

upplevde att de fick svårt att anpassa sig. Det framkom dock att det är viktigt att känna sina 

kollegor för att stämningen ska kännas trygg. Kännedom om kollegornas starka och svaga 

sidor bidrog till att aspiranterna kände en större trygghet. En situation som tas upp är att det 

har funnits tillfällen där aspiranter har varit osäkra på sina kollegors agerande när det kommer 

till våldsanvändning och andra ingripande, men anledningen till det kan vara brist i 

kommunikationen samt att det finns olika toleransnivåer (Granér & Knutsson 2000). Granér 

och Knutsson (2000) uppmärksammade etiska dilemman, såsom situationer där poliser utför 

privata ärenden under arbetstid. Polisaspiranterna nämnde även våldsanvändningen, det 

förekom att kollegorna provocerade fram våld eller tog i mer än nödvändigt. Under dessa 



 

6 

 

situationer såg studenterna en diskrepans mellan teori och praktik, det vill säga vad 

utbildningen förmedlade gentemot hur yrkespraktiken utövas. Många av polisaspiranterna 

kände sig dock osäkra till att rapportera sin kollega på grund av lojaliteten eller att de inte blir 

tagna på allvar (Granér & Knutsson 2000).  

3.3 Tystnadskultur och offentligt etos  

Baldwin & Rothwell (2007) argumenterar för vikten av organisationers kulturella inverkan på 

etablering av normer och värderingar inom verksamheter, vilket de benämner forskning kring 

organisationers etiska klimat. Tidigare utredningar av individens egenskaper och åsikter ger 

inte fullständiga förklaringar till oetiskt beteende, men det är snarare omgivande faktorer som 

påverkar. När det finns ett påtagligt etiskt klimat inom organisationen kommer poliserna 

lättare att kunna identifiera olika typer av etiska dilemman. Forskarna hävdar även att ett 

etiskt organisatoriskt klimat kan ha inverkan på organisationsprestandan och arbetsgruppen. 

Genom att försöka få ihop kopplingen mellan etiskt klimat och visselblåsning kommer 

organisationen vara mer kapabel till att förstå hur en analyserar och handskas med både etiskt 

beteende och etiskt organisatoriskt klimat (Baldwin & Rothwell 2007). Redan i 

polisutbildningen etableras det etiskt organisatoriska klimatet genom den första fasen av 

socialisationsprocessen, genom att polislärarna för vidare polismyndighetens normer och 

etiska identitet till studenterna. Denna aspekt gör det intressant att undersöka hur 

polisstudenterna fångar upp det etiskt organisatoriska klimatet genom utbildningen och 

huruvida studenterna upplever att det kan etableras genom akademisk undervisning.   

Offentliga tjänstemän underordnas tre aktörer, lagen, överordnade och medborgare. Kraven 

som ställs från alla tre aktörer riskerar att hamna i konflikt med varandra. Exempelvis har 

tjänstemän en skyldighet att genomföra de beslut som fattas av överordnade, enligt lag ska 

offentliga tjänstemän lyda politikernas beslut för att indirekt tjäna den parlamentarisk 

demokratiska styrkedjan. De ska även tjäna samhällets medborgare samt lyda lagen och 

upprätthålla demokratiska värdena. Situationer kan dock innebära att någon av dessa 

skyldigheter blir missgynnad, exempelvis att en situation kräver att tjänstemännen vägrar följa 

överordnades beslut för att beslutet går emot demokratiska värden. Ännu ett dilemma är att 

det finns en kunskapsasymmetri mellan tjänstemän och överordnade, vilket beror på att 

offentliga tjänstemän innehar en expertkunskap utifrån sin professionella bakgrund. De har 

också en god insyn i politiken och samhället och därmed en stor makt gentemot folkvalda 

politiker och allmänheten. Denna kunskapsasymmetri innebär att tjänstemän måste tilldelas 

ett stort handlingsutrymme och makt från sina överordnade, den så kallade professionella 

autonomin. Detta kan leda till att de byråkratiska regelverken hamnar i konflikt med de 

professionella värderingarna (Lundqvist 1998, ss. 105 - 108). Specialisering, osynliga chefer, 

decentralisering och personalens avstånd från den slutliga produkten bidrar till att det är 

viktigt med offentlig granskning och ansvarsskyldighet. Detta innebär att visselblåsare inte 

endast bidrar till en effektivare och bättre organisation, utan är ofta början till att 

uppmärksamma organisationsproblem (Baldwin & Rothwell 2007). Eftersom polisen är 

offentliga tjänstemän bör de värna om demokratiska värden och inneha en personlig integritet. 

Vilket innebär ett ansvar att säga ifrån när någonting går emot deras grundläggande 

demokratiska principer eller som riskerar urholka demokratin. Detta kallar Lundqvist (2001) 

för ämbetskurage eller civilkurage. På grund av att de överväger ”behovet av och fördelarna 

med ömsesidig lojalitet samt stöd”, kan det minska polisernas skräck för inre oro och 

konsekvenser, vilket tillslut leder till lockelsen att arbeta utanför etiska och juridiska gränser. 

Om tystnaden mellan poliser reduceras som i sin yrkesroll har svurit att verkställa lagen och 
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rättssäkerheten skulle det troligtvis bidra till en ökad tillit från allmänheten och därmed en 

effektivare brottsbekämpning (Baldwin & Rothwell 2007; Lundqvist 2001). 

De tre främsta och mest oproblematiska tillvägagångssätten för offentliga tjänstemän att säga 

ifrån är följande: väcka (gå till sin närmaste chef), Vissla (vända sig till ledningen eller 

överordnade), och slutligen viska (att vända sig till allmänheten och behålla sin anonymitet 

genom meddelarfriheten). Dessa tre tillvägagångssätt bör framhållas som självklara 

möjligheter och ska inte leda till några negativa konsekvenser för de som uppmärksammar 

felaktigheter. Inte minst för att detta är en demokratisk rättighet som grundas i 

yttrandefriheten (SFS 1991: 1469) men också för att upprätthålla legitimitet (Lundquist 

2001).  

Den kompetens som vi kommer lägga fokus på i detta arbete är den sociala kompetensen, som 

innefattar etiska bedömningar och empati för medborgare. Vi kommer även undersöka frågan 

om studenternas uppfattning av polisens uppdrag kan härledas till deras uppfattning om hur 

polisutbildningen bör bli utformad. Vi anser att studenterna tillför viktiga ståndpunkter, 

eftersom de ännu inte är fullt insocialiserade i professionen. Med tanke på de etiska dilemman 

som studenterna kommer möta i sitt framtida yrke är det av vikt att redan nu under 

utbildningen få med sig den sociala kunskapen genom beteende- och samhällsvetenskap. 

Eftersom poliser möter medborgare i sitt dagliga arbete är empati en grundläggande egenskap 

för studenten att ha med sig redan från utbildningen. Studien tillämpar en kvalitativ metod och 

avser att undersöka polisstudenternas egna uppfattningar och tankar. En kvalitativ ansats 

öppnar även upp för möjligheten att låta respondenterna reflektera mer fritt över relevanta 

frågor som kan uppdaga ny information som inte tidigare uppmärksammats, vilket kan vara 

av relevans för den framtida forskningen.   

4 Studiens teoretiska ramverk  
Nedan presenteras utvalda teorier som vi kommer ta användning av, för att analysera studiens 

empiriska material. 

4.1 Polisyrket som profession och närbyråkrater  

Begreppet profession är svårt att definiera på ett entydigt sätt. Brante (2009) menar dock att 

det finns ett antal kriterier som är tydliga kännetecken för vad som utgör en profession. Yrken 

som tilldelas statusen av en profession har en erkänd och legitim kunskap genom att det krävs 

utbildning och sakkunskap för att utöva ett professionellt yrke. Medlemskap till en profession 

skapar behovet av ett selektivt urval av människor som ofta delar gemensamma erfarenheter, 

utbildning, värderingar samt identitet. Utbildning är en av de mest framstående kännetecken 

för en klassisk definition av en yrkesprofession. Professionella yrken delas in i olika klasser 

med olika status, polisyrket kan klassas som en preprofession med en strävan efter en 

professionell status. Polisyrket är ett äldre yrke inom den offentliga sektorn med gamla 

traditioner och starka kollektiva normer gällande utövandet av sin yrkesroll. De tillskrivs inte 

med den legitimiteten och statusen som starka professioner förknippas med. De främsta 

anledningarna till detta är eftersom att polisyrket har en avsaknad av en stark autonomi. Det 

saknas även en yrkeskodex med reglerade och systematiserade värden som fastställer etik och 

moral i yrkesutövningen gentemot medborgare. Petersson (2010) menar att polisyrket dock 

uppfyller flera kriterier som förknippas med traditionella professionella yrken. Exempelvis 

genom att poliser har monopoliserat vissa arbetsuppgifter. Det är även tydligt att det pågår en 

utveckling där polisyrket strävar för att betraktas som en klassisk yrkesprofession, debatten 
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om att polisutbildningen ska bli mer akademiserad i framtiden är ett exempel på denna strävan 

(Brante 2009; Brante, Svensson & Svensson 2019, ss. 41, 120, 177; Petersson 2010).  

Professionsutbildningar förmedlar en kognitiv- och vetenskaplig kunskap, vilket anses vara 

nödvändig för att kunna utöva yrket. Professioner med färre inslag av vetenskaplig kunskap 

som polisyrket tillämpar en professionell kunskap som benämns “systematisering av 

vardagskunskaper”. Innehållet i exempelvis polisutbildningen syftar till att skapa 

reflektionsförmåga och perspektiv på den egna yrkesrollen, vilket stärker professionen 

utbildningsmässigt genom etiskt professionell medvetenhet (Brante 2009; Brante, Johnsson, 

Olofsson & Svensson 2015, ss. 124, 128). Brante et. al (2019) beskriver att polisens syn på 

sitt yrke kan variera beroende på vilken utbildning de har sedan innan. Poliser som har haft en 

utbildning där mer fältarbete har utövats är mer öppensinnade för autonoma lösningar på 

dilemman. Poliser som har haft en mer akademisk förlagd utbildning utvecklar ett legalistiskt 

förhållningssätt, vilket betyder att lagen och politiska beslut står över egna värderingar. Det 

kan leda till att akademisering av polisutbildningen blir en del av styrningen av 

yrkesutövningen än att det ökar den professionella autonomin (Brante, Svensson & Svensson 

2019, s. 200). 

Utifrån det byråkratiska perspektivet ska poliser i rollen som offentligt anställda tjänstemän 

lyda under lagar, styrdokument och direktiv. Polisers roll utifrån det professionella 

perspektivet framhåller att arbetet ska bedrivas utifrån internt fastställda normer och 

moraliska principer (Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson 2015, s. 124). Detta är en tydlig 

paradox som även illustrerar polisyrkets ambivalens som profession, där både akademisk 

kunskap och praktisk autonomi eftersträvas. Övervakning eller kontroll av den professionella 

autonomin sker därför endast i viss mån genom lagar och regler men främst internt i 

organisationen, detta eftersom det råder en kunskapsasymmetri som gör det svårt för externa 

kontroller. Det är främst de gemensamma värderingarna och organisationens normer som kan 

ses som det interna kontrollsystemet. Detta i form av antagning, kurser eller en yrkeskodex 

där medlemmar kan uteslutas, såsom indragen polislegitimation. Den interna kontrollen sker 

likaså genom socialiseringsprocessen där kunskap förs över från polislärare till elev, vilket 

också försäkrar att organisationens värderingar och normer efterlevs av nya generationer 

(Brante 2009; Granér 2006). Att identifiera sig som polis utvecklas inte endast genom 

verksamhetens ramverk och utbildning utan främst i samspel med kollegorna. När de 

navigerar mellan ett autonomt och legalistiskt perspektiv utvecklas en kluven professionell 

identitet både i relation till organisationen och yrkeskamraterna (Brante, Svensson & 

Svensson 2019, s. 204). Hierarkin inom polisyrket är inte densamma som inom det 

byråkratiska utan den baseras istället på senioritet, vilket betyder erfarenheter inom polisyrket. 

Inom alla nivåer i organisationen finns det motsättningar där underordnande tvivlar på 

överordnades insikt för praktiken och överordnade betvivlar underordnades verkställande av 

praktiken. Gällande polisorganisationens professionella utveckling ligger den hos staten och 

dess förlängning i organisationen. Det finns dock en strävan hos polisen att bevara en 

autonomi som betyder att få handla utifrån sin vetskap i särskilda händelser i mötet med 

medborgarna. I det konkreta polisarbetet kan autonomin beskrivas som att den baseras på 

erfarenheter och intuitiv förmåga att improvisera. Detta bidrar till att polisen får en expertis 

som definierar yrkesgruppen i förhållande till andra, vilket betyder att det inte är någon annan 

organisation som äger den kunskapen (Brante, Svensson & Svensson 2019, ss. 208–209).  

Termen närbyråkrat inkluderar de offentliga tjänstemän som arbetar i nära relation till 

medborgare. Ofta arbetar närbyråkraten under pressade situationer med knappa resurser och 

motstridiga krav. Detta menar Hill (2007) resulterar i att policys förändras och omformas i 

händerna på närbyråkraten. Utifrån sin professionella sakkunskap innehar tjänstemän en viss 
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grad av professionell autonomi beroende på yrke och status. Detta kan ge upphov till ett 

ytterligare handlingsutrymme eftersom de besitter en betydande kunskap. Rollen som 

närbyråkrat och professionell kan bli komplex, specifikt om dessa roller ställer sig i motsats 

till varandra, vilket är fallet med poliser iklädd rollen som närbyråkrater (Hill 2007, ss. 150–

151, 257–258, 269). Granér (2006) lyfter att det uppstår en konflikt mellan de två 

perspektiven som skapar en diffus roll på polisen som tjänsteman. Exempelvis är polisens 

arbete reglerat genom lagstiftningar och olika former av styrdokument, utifrån den 

professionella synvinkeln styrs arbetet av yrkeskodexen och de principer som formas i 

yrkeskulturen (Granér 2006). 

Det vida handlingsutrymmet försvårar också ansvarsutkrävandet av en närbyråkrat. Detta är 

ett problem som riskerar försvaga legitimiteten och demokratin. Det finns en tydlig risk med 

att inte kunna utkräva ansvar om en offentlig tjänsteman missbrukar makten (Hysing & 

Olsson 2006, s. 78). Hill (2007) påpekar att det finns en risk när en tjänsteman inte följer de 

regler och krav som den byråkratiska organisationen ställer. Likväl är det negativt om beslut 

och arbete utförs i blindo av tjänstemän, vilket skulle kunna resultera i så kallat 

kadaverlydnad. Utifrån detta perspektiv agerar den professionella autonomin som en garanti 

för att det finns demokratiska och moraliska stöd bakom byråkratin. Samtidigt stärker 

byråkratins regler rättssäkerheten för att professionella tjänstemän fattar beslut som är 

förenliga med den politik som folket röstat fram (Granér & Knutsson 2001, s. 7; Hill 2007, ss. 

203, 247–247).   

4.2 Organisationsidentitet och social identitet 

Alvesson (2015) beskriver att begreppet organisationsidentitet har en stark anknytning med 

organisationskultur. Organisationsidentitet kan ses som den gemensamma bilden som delas av 

medlemmarna i organisationen vilket formar kulturen inom organisationen. 

Organisationsidentitet skiljer sig åt mellan olika organisationer och yrken, men är inte lika 

abstrakt och föränderlig som organisationskulturen. Alvesson (2015) menar att 

organisationsidentiteten är mer tydligt definierbar och föreställningen av identiteten som delas 

är mer tydlig för medlemmarna. Den starka identiteten och föreställningen som delas av 

medlemmarna medför också en stark sammanhållning och lojalitet för de som är en del av 

den, vilket också resulterar i att medlemmar i hög grad tenderar att dela värderingar, åsikter 

och stilar. Organisationer som har en stark och säregen identitet kan ofta utveckla en stark 

känsla av tillhörighet för den egna gruppen, Alvesson (2015) benämner detta ett vi- och dom 

tänk. Tydliga gemensamma värderingar och mål, organisationens natur samt en organisation 

med hög auktoritet och status kan också skapa en stark organisationsidentitet (Alvesson 2015, 

ss. 52–55).  

Granér & Knutsson (2001) menar att organisationskulturens betydelse ofta har en större 

inverkan på yrkeskulturen än vad formella regler och lagar har. Organisationskultur och 

yrkeskultur är starkt sammankopplade. En skillnad som kan belysas är att yrkeskultur 

innefattar den kollektiva identiteten som tydligt definierar en yrkesgrupp genom värderingar, 

normer och där yrkesidentiteten blir en form av livsstil (Granér & Knutsson 2001, s. 111; 

Granér 2004, s. 39). Något som sticker ut gällande polisens kultur är det kollektiva arbetet i 

fältet som görs i både mindre och större konstellationer. Det finns ständigt ett stöd bland 

kollegorna när en kollega upplever en svag situation. Poliser utsätts främst för kritiska 

situationer där deras våldsmonopol blir inkopplat och i dessa situationer ställs det höga krav 

på att samarbetet fungerar i det kollektiva arbetet. Det kan annars leda till förödande 

konsekvenser. Organisationskulturen skapas också genom imitation bland personalen, de 

erfarna och kunniga sprider vidare sin kunskap till de nyetablerade poliserna. Vid 



 

10 

 

undervisning av våldsanvändning är det viktigt att upplärningen förs vidare på rätt sätt 

(Stenmark 2005, ss. 134–136). Professionen blir på detta sätt en viktig del i 

organisationskulturen som en kulturbärare genom socialiseringsprocessen. Denna process 

innebär att värderingar och normer överförs från mer erfarna arbetare till oerfarna arbetare. 

Polislärarnas undervisning av framtida poliser skulle således potentiellt ses som ett ledarskap 

för studenterna, men likaså poliser i polisverksamheten. Lärarna förmedlar ett 

förebildsledarskap vars agerande är till för att vara en kompass eller som ett smörjmedel till 

den kommande arbetsgivaren. Lärarnas roll som förebilder för studenterna skapar motivation 

och engagemang exempelvis genom att bidra med tidigare erfarenheter (Alvehus 2012, ss. 92, 

130 - 131).     

  

De introducerade teorierna kan sammantaget bidra till att besvara studiens frågeställningar. 

Profession- och närbyråkratibegreppet är centrala för att förstå komplexiteten inom det 

polisiära yrket. Polisstudenternas kommande roll som närbyråkrater inom ett professionsyrke 

är av relevans att problematisera, eftersom det är en del av grunden till varför 

polisprofessionen betraktas som komplex. För att åstadkomma en djupare förståelse till hur 

eller om socialiseringsprocessen redan i utbildningen kan forma den inre kulturen. Profession 

är även starkt sammankopplat med organisationsidentitet och social identitet, eftersom 

polisyrket kan klassas som en preprofession som studenterna förväntas socialiseras in i genom 

värderingar och normer. 

 

5 Metod 
 

Då studiens forskningsfrågor utgår från polisstudenternas perspektiv på utbildningens 

utformning, yrkesrollens komplexitet samt undervisningen kring etik och vi söker djupare 

förståelse är det till fördel att använda en kvalitativ forskningsstrategi. Studien tillämpar ett 

fenomenologiskt perspektiv eftersom vi avser att undersöka respondenternas egna tolkningar 

av verkligheten som de befinner sig i. Detta innebär att fokus för studien inte ligger på 

verkligheten såsom den är, men verkligheten såsom den uppfattas för de som befinner sig i 

den. Det empiriska materialet samlades in genom en tvärsnittsdesign, eftersom vi beaktade ett 

antal polisstudenters upplevelser av utbildningens utformning samt undervisning inom etiska 

förhållningssätt. Sju stycken polisstudenter har valts ut och intervjuats under ett kortare 

tidsintervall för att urskilja mönster vad gäller förhållningssätt till polisutbildningen. 

Forskningsstrategin och designen är till fördel för oss att använda eftersom vi vill göra en 

djupgående och detaljerad undersökning av framtida polisers ståndpunkter. Fokuset med 

tillämpningen av tvärsnittsdesign var att kartlägga eventuella mönster och upplevelser av en 

viss grupp av människor angående ett specifikt fall (Bryman 2008, ss. 68–69, 84; Justensen & 

Mik-Meyer 2011, ss. 18–21). Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer som 

innebär att vi innan intervjuerna har arbetar fram en intervjuguide som för studien innehåller 

relevanta teman som etik, organisationsidentitet, polisutbildning, närbyråkrat och profession 

som sedan delas in i huvudfrågor. Anledningen till att vi har valt semistrukturerad 

intervjuguide är för att ha ett huvudspår att gå på och för att inte tappa vårt fokus för studiens 

forskningsfrågor. Struktureringsgraden lämnade också utrymme för respondenten att lägga till 

andra åsikter som kan vara relevanta för studiens innehåll.  

 

5.1 Urval 

 

Vi utgick från ett målstyrt urval i det avseende att respondenterna skulle vara polisstudenter 

och att de har studerat minst tio veckor på polisutbildningen. Studiens intervjupersoner var 
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mellan 21 till 38 år där två stycken var kvinnor och fem av dem var män med olika 

bakgrunder och erfarenheter från termin ett och två. Liknande många andra kvalitativa 

forskare ville vi säkerställa att vi fick tillgång till så många och olika studenter som möjligt 

som var av relevans för vår studie för att få fram olika tankar och perspektiv (Bryman 2008, s. 

350; Bryman 2018, ss. 495–496). Studiens respondenter alstrades genom snöbollsurval, där 

några utvalda som var av relevans för studien rekommenderade andra som vi kunde ta kontakt 

med. Utifrån våra förutsättningar ansåg vi att snöbollsurval var den lämpligaste strategin för 

oss att använda. Detta eftersom studien riktar in sig på polisstudenter som är ett nätverk av 

individer som står i fokus i vår studie (Bryman 2018, s. 504). För att påbörja processen för 

snöbollsurvalet mailade vi polisutbildningen för att få ut våra kontaktuppgifter till 

polisstudenter. Vi använde oss även av vårt egna kontaktnät för att få fram kontaktuppgifter 

som vi kunde använda oss av för att nå ut till frivilliga studenter inom polisutbildningen. 

Anledningen till att vi inte utger från vilken polishögskola studiens respondenter är ifrån är 

för att beakta konfidentialitetskravet. 

5.2 Undersökningens genomförande 

 

Vi började med att kontakta olika representanter för polisutbildningen för att få kontakt med 

studenter. Vi tog även hjälp av vårt egna kontaktnät, såsom familj, vänner och studiekamrater 

för att se om de kände någon student som genomgår polisutbildningen. Med hjälp av våra 

bekanta fick vi kontakt med de första studenterna som kunde tänka sig att ställa upp på 

intervjuer. En student kontaktade oss på eget initiativ och ville vara med och bidra i studien. 

Genom de första intervjuer fick vi sedan ytterligare kontakt med andra studenter som vi hörde 

av oss till. Innan vi påbörjade den första intervjun hade vi en färdig semistrukturerad 

intervjuguide med teman polisutbildning, närbyråkrat och profession, organisationsidentitet 

och etik. Valda teman växte fram genom studiens tidigare forskning samt teman som vi ansåg 

var relevanta och ville studera djupare. I den initiala kontakten med studenter presenterade vi 

vilka vi var, vilken skola och vilket program vi läser, syftet med vår studie samt planerad 

tidsåtgång för intervju. Vi redogjorde även för hur vi fått tag på deras kontaktuppgifter. Efter 

att ha fått ja från studenterna och klartecken från ledningen inom polisutbildningen bokade vi 

upp tider och plats som passade för alla parter. Vi försäkrade alltid om det var okej med 

studenterna att vi spelade in dem och att det endast gjordes med en diktafon från skolan för att 

öka trygghet och anonymitet för respondenterna. Tiden för intervjuerna varade allt ifrån 30 till 

75 minuter, beroende på studenternas reflektioner. Efter sista frågan som var om de hade 

några övriga åsikter de ville lägga till, stängde vi av bandspelare och tackade för deras 

medverkan. I vår studie utfördes fem stycken enskilda intervjuer och en gruppintervju. Vi 

ställde samma huvudfrågor till samtliga respondenter för att kunna urskilja om det fanns några 

mönster och gemensamma nämnare som kunde vara av intresse för studien (Justensen & Mik-

Meyer 2011, ss. 46–47).  

5.3 Databearbetning 

Vår studie baseras på en abduktiv ansats, där vi utgått ifrån utvalda teorier för att hitta 

specifika mönster i empirin. Abduktiv ansats var lämpligast för oss att välja, eftersom studien 

har sin utgångspunkt i det empiriska materialet (Bryman 2018, s. 478). Utifrån de valda 

teorierna och den tidigare forskningen utformades den semistrukturerade intervjuguiden. Efter 

varje genomförd intervju gick vi igenom det inspelade materialet och anteckningar och 

påbörjade transkribering. Under framställningen av empirin diskuterade vi eventuella mönster 

och likheter eller skillnader med studiens valda teorier och tidigare forskning. Vi markerade 

det som var av relevans för vår studie och började lyfta in det i ett dokument. Kodningen av 
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materialet genomfördes genom att materialet grupperades in under valda teman som baserats 

på vår intervjuguide och relevanta teorier. Citaten sållades ut vid tre tillfällen för att urskilja 

tydliga mönster eller märkbara skillnader i materialet. Resultatets teman baserades främst på 

vår intervjuguide utifrån polisutbildning, närbyråkrat och profession, organisationsidentitet 

och etik, men det växte även fram andra teman kopplat till studiens teorier som uppkom i 

materialet.  

5.4 Kvalitetskriterier 

 

All vetenskaplig forskning bör beakta kvalitetskriterier för att forskningsresultatet ska anses 

legitimt och tillförlitligt. Bryman (2008) påpekar att det är av stor vikt att ta hänsyn till 

kvalitetskriterierna i en kvalitativ studie eftersom det finns en stor risk att forskarens egna 

tankar och värderingar blandas in i forskningen. Detta med anledning av att kvalitativ 

forskning är öppen och formbar under forskningsprocessen. De kvalitetskriterier som används 

inom kvantitativ forskning är svåra att tillämpa på kvalitativ forskning, därför har vi i denna 

studie valt att använda oss av alternativa kriterier som Bryman (2008) menar är bättre 

lämpade för kvalitativ forskning. Det första kriteriet berör trovärdigheten, eller studiens 

interna validitet som handlar om att resultatet ska framhålla verkligheten på ett sätt så att de 

som befinner sig i den känner igen sig. Det är särskilt viktigt i denna studie att tolkningar i 

resultatet är korrekta eftersom vi är intresserade av respondenternas individuella 

uppfattningar. I denna studie har vi tillämpat intersubjektiv tolkning. Genom att vi varit två 

när vi genomfört intervjuer samt utarbetat och analyserat resultatet har vi haft möjligheten att 

föra en dialog mellan varandra för att minimera risken för att individuella tolkningar ska 

påverka resultatet. För att stärka trovärdigheten ytterligare har vi också beaktat våra 

förutfattade meningar, exempelvis trodde vi att studenterna skulle förespråka en mer praktisk 

utbildning. En annan förförståelse vi hade var hur polisutbildningen förmedlade kompetens 

om etiska dilemman. Vi har på detta vis beaktat risken att våra tolkningar ska påverka 

resultatet, men det är alltid upp till läsaren att bedöma trovärdigheten. Det andra kriteriet är 

pålitlighet som motsvarar reliabilitetskriteriet, vilket betyder att forskningsprocessen genom 

empiriinsamling och analys ska vara noggrant och systematiskt genomförd. Såsom att vi har 

utgått från vår intervjuguide under intervjuer, redovisat kodningen och våra förförståelser för 

att läsare ska ha möjlighet att granska studiens tillvägagångssätt. Det bidrar till studiens 

transparens, eftersom kvalitativa studier är svåra att replikera. Det näst sista kriteriet som 

Bryman (2008) nämner är överförbarhet, vilket berör huruvida forskningsresultatet är 

representativt för hela populationen eller för en större del av populationen. Då studiens urval 

endast är ett fåtal deltagare är vi medvetna om att resultatet inte kan bedömas statistiskt 

generaliserbart. Resultatet är snarare avsett för att kunna använda som underlag till en 

analytisk generalisering och ska därför inte betraktas som en statistisk generalisering. Det 

sista kriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera, vilket betyder att det är viktigt att vi 

lyfter fram att all samhällelig forskning inte är fullständigt objektiv. Därför att forskaren 

bidrar med mycket individuella tolkningar och värderingar bakom resultatet och utformningen 

av en kvalitativ forskning. Det är viktigt att vi som forskare är medvetna om vår påverkan på 

forskningen och att vi förhåller oss till att vara transparenta i det material vi fått fram, 

exempelvis genom intersubjektivitet och att explicitgöra våra förförståelser (Bryman 2008, ss. 

352–355, 368–370). 

5.5 Etiska överväganden  

 

De etiska principer som finns när det gäller involverande av andra personer i studien, i detta 

fallet polisstudenter från polisutbildningen är först och främst att de inte ska lida någon skada 
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genom sin medverkan och vi får inte inkräkta på deras privatliv. Innan intervjuerna 

påbörjades redogjorde vi alltid om deras rättigheter som respondenter, vi utgick från 

Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer. För att intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga var det av största vikt att vi följde informationskravet som innebär att vi återberättade 

för dem om syftet med intervjun och studien. Deras deltagande är frivilligt och studenterna 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan anledning. Sedan följer samtyckeskravet, 

vilket betyder att respondenterna ska ha gett sitt samtycke till att medverka i våra intervjuer 

och själva bestämma över sin egen medverkan i studien. Det gjordes genom muntlig 

information och den blankett som Högskolan i Borås har utformat. Ett annat betydande krav 

är konfidentialitetskravet som innebär att vi försäkrade att studentens uppgifter ska behandlas 

med största möjliga försiktighet, för att ingen obehörig ska kunna komma åt deras 

personuppgifter. Eftersom vi tar upp relativt känsliga ämnen är det av största vikt att vi 

beskyddar intervjupersonernas uppgifter på rätt sätt. Sista kravet är nyttjandekravet och det 

betyder att alla uppgifter som vi har samlat in från intervjuerna endast får behandlas för 

forskningens ändamål. Slutligen redogjorde vi också för intervjupersonerna om deras rätt till 

anonymitet, eftersom det är viktigt att vi visar dem respekt, att studien är seriöst och de ska 

vara trygga i att kunna tala fritt gällande sina åsikter. För att bevara studenternas anonymitet 

kommer samtliga citat att refereras efter alias (Bryman 2018, ss. 170–171; Vetenskapsrådet 

u.å.).  

6 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de olika teman som vi utgått ifrån i vår intervjuguide, dessa 

teman är polisutbildningen, närbyråkrat och profession, organisationskultur samt etik. Etik är 

ett ämne som genomsyrar hela resultatet och återkommer i varje tema.  

6.1 Polisutbildningens utformning ur studentperspektiv 
 

Samtliga respondenter angav liknande utgångspunkter för sitt utbildningsval till polis; skydda 

samhället, hjälpa människor, roligt och hedrande arbete, var några av de gemensamma 

nämnarna.  

 

Idag omfattar den svenska polisutbildningen två år av teoretiska ämnen och praktiska 

övningar samt ett halvår där studenterna går ut på aspiranttjänstgöring. Under intervjuerna 

tillfrågades respondenterna om deras personliga tankar kring den aktuella debatten som avser 

polisutbildningens framtida utformning. Majoriteten av studiens respondenter ansåg att 

polisutbildningen skulle vara som den är idag, men att det skulle läggas till ett halvår. För att 

det ska bli en akademisk utbildning med rätt till högskolepoäng samt en polisexamen som 

stärker polisyrket som profession, liknande de andra nordiska länderna. 
  

[…] Så om den skulle bara bli akademisk det tror jag absolut inte på men heller inte bara 

praktisk, utan jag tror däremot känner jag, det hade nog kunnat vara bättre med ett halvår till 

så att den kanske hade blitt treårig faktiskt, dels för det här med…att det blir en högskole…att 

man får tillräkna sig alla poäng och sånt där så det tror jag många skulle tycka va väldigt 

bra. […]  
(Elsa) 

Samtliga respondenter uttryckte vikten av att behålla den praktiska delen i utbildningen, men 

även vikten av den teoretiska grunden för att kunna utöva yrkesrollen på ett korrekt sätt. Elsa 

och Anton menar att den akademiska delen av utbildningen utgör en central del för att kunna 
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bidra med kunskap kring de ”mjuka” delarna i polisyrket. Såsom möjligheten att reflektera 

kring olika aspekter inom etik och psykologi, men också kunskap kring kommunikation som 

kräver en mer teoretisk ingång. Flera respondenter förespråkade vikten av att kombinera de 

akademiska bitarna med praktiska moment för att få en djupare kunskap och förståelse av hur 

teorin kan tillämpas i praktiken. Elsa uttryckte också vikten av att förlänga polisutbildningen 

för att möjliggöra en högskoleexamen. Om polisutbildningens utformning i framtiden blir mer 

akademiskt präglad utifrån SOU-förslaget blir aspiranttjänstgöringen förlängd till ett år. Detta 

var dock något som respondenterna upplevde problematiskt eftersom det skulle innebära att 

aspiranterna inte blir anställda på polismyndigheten med lön som de är idag. Polisstudenterna 

skulle med denna förändring inte ha samma befogenheter att utöva yrket under sin 

aspiranttjänstgöring.  

 […] det är ganska mycket i mån av jag har sett på min praktik och det här man liksom får 

med av polislärarna att det är mycket mer ett hantverk än nåt man egentligen kan läsa sig till. 

Det finns ju en liten känsla av att man kanske inte är helt redo när man kommer ut och färdig 

att ta examen utan det tar ett tag att lära sig. Därför är väl aspiranttiden väldigt viktig såklart 

man har ändå 20 veckors praktik på ett bräde, där kommer mycket av hantverket in tror jag, 

att få lära sig av erfarna poliser innan. […]  
(Dennis) 

En tydlig åsikt som framfördes av respondenterna var dock att den praktiska biten anses vara 

en alltför viktig och nödvändig del i utbildningen för att tappa. Respondenterna lyfte att den 

teoretiska biten är viktig men att det också krävs praktiska moment för att förstå teorin. 

Dennis påpekade att polisyrket främst kan betraktas som ett hantverk och att det finns en viss 

känsla av att den praktiska biten inte är tillräckligt omfattande i utbildningen.  

6.2 Studenternas framtida roll som närbyråkrat inom polisyrket 

Detta tema behandlar studenternas upplevelser av att socialiseras in i yrkesrollen och 

komplexiteten som väntar i polisyrket. 

6.2.1 Studenternas reflektioner om närbyråkratens makt i relation till handlingsfrihet 

Polisens roll som närbyråkrater innefattar en betydande maktposition genom det stora 

handlingsutrymmet samt sakkunskap. Denna positionen i kombination med stora 

befogenheter skapar både en pressad arbetssituation för närbyråkraten men ger också makt 

genom det stora handlingsutrymmet. 

[…] vi blir ju lärda hur vi ska göra rätt. Sen hur människor är när ingen ser eller när folk ser 

till och med, jag vet inte det är…Skolan kan bara liksom göra sitt, sen är det upp till individen 

att använda det där på rätt sätt, så att det är ju ändå den där lilla gräsrotsbyråkraten på 

gatan som bestämmer hur det blir i slutändan.  
(Anna) 

Handlingsutrymmet som är ett tydligt kännetecken för närbyråkraten är svår att kontrollera 

och övervaka. Anna och David beskriver att mycket av makten i hur arbetet som en offentlig 

tjänsteman utför ligger i individens händer i slutändan. Det är bara till viss del som 

utbildningen kan förmedla etiska riktlinjer och normer som verktyg, men det är sedan ett 

individuellt ansvar huruvida studenten använder sig av dessa verktyg. David menade också att 

det finns gråzoner där skolan lär ut kunskap på ett sätt medans det används på ett annat sätt i 

verkligheten. Respondenterna har också fått en förståelse för hur professionens komplexitet 

kan påverka deras handlande i den kommande yrkesrollen. Förståelsen uppkom främst genom 
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seminarium där studenterna fick diskutera olika scenarion, hur de hade agerat i tuffa 

situationer där det inte går att säga vad som är rätt eller fel.  

6.2.2 Tankar om polisens professionella autonomi i förhållande till den byråkratiska 

tjänstemannarollen 

Polisernas tjänstemannaroll kan leda till dilemman där egna personliga värderingar krockar 

med byråkratiska regler, speciellt eftersom poliser ofta arbetar med människor i svåra 

situationer. Flera av respondenterna nämnde att det framtida yrket som polis kommer att 

innebära en stor komplexitet i vissa situationer där de kan tvingas välja mellan att utföra sitt 

arbete eller följa sina personliga värderingar. 

Ja, det har vi ju pratat jättemycket om precis nu också om hur jobbigt det är, även att man 

måste tömma på sina personliga värderingar för att få jobbet gjort och kanske…i vissa fall 

händer det vice versa att man inte får jobbet gjort för att man har sina värderingar. Det […] 

är inte en fasa men en oro liksom och det går ju inte att svara på det hur det kommer bli, men 

jag ser på det med mycket stor ödmjukhet över hur svårt det kommer att vara och som sagt 

man vet ju aldrig om man hamnar i en situation där man inser att, det här kan inte jag jobba 

med längre för att det inte går i…rimmar inte med mina värderingar liksom. Men jag tror att 

med utbildningen i ryggen så har vi ändå fått tänka på det mycket, så jag tror ändå man är 

mycket mer mentalt förberedd på det, så mycket man kan bli kanske, men det är nog det 

tuffaste tror jag…med yrket i framtiden, att vara den där sanktionsmakten och samtidigt 

behålla sitt liksom det är tufft, men också intressant.  
(Anton) 

Anton påpekar att det finns en stor ödmjukhet inför den komplexitet som kan uppstå i yrket 

och att det finns vissa tankar redan nu av att förbereda sig på hur det kommer påverka dem 

personligt. Enligt samtliga respondenter påpekas att komplexiteten inte kan undvikas och att 

de troligtvis kommer att behöva ta tuffa beslut som kanske går emot de egna värderingarna 

eller regelverken. Elsa menade även att det kommer uppstå tillfällen i polisyrket där det är 

svårt att veta vilket beslut som är rätt eller fel, det som känns rätt i hjärnan kanske inte alltid 

känns rätt i hjärtat. Polisens roll som både beskyddare och bestraffare kan i vissa fall upplevas 

oförenliga och kan i vissa fall bidra till att arbetsuppgifter kan uppfattas som diffusa. David 

menar att poliser både ska kunna ta till våld och försvara sig, men också på mindre än ett 

ögonblick kunna lugna sig och anta en professionell roll för att hjälpa en person som de 

tidigare varit i konflikt med. 

Poliser har ett yrke som kräver svårfattade beslut under pressade situationer, vilket kan leda 

till problematiken att välja mellan hjärta och hjärna, där etiska dilemman uppstår och 

professionen krockar med byråkratiska regler. Vilket respondenterna ger exempel på i 

nedanstående citat; 

 […] Vi har ett yrke där vi måste ta beslut […] Undervisning bedrivs så att du får ta ett beslut 

och leva med det […] du måste ta ett beslut.  
(David) 

 
[…] det har ju varit aktuellt just, vi har haft en uppgift kring det här med NMR 

demonstrationen som var kring bokmässan tex, även andra demonstrationer där man 

verkligen ställs, man ska skydda liksom en…yttrandefriheten för några som man absolut inte 

vill ha med att göra men i den rollen som man har så måste man gå emellan, liksom se till att 

alla får utnyttja sin yttrandefrihet, sina rättigheter. Så det blir ju väldigt komplext och 

väldigt…asså, det väcker ju känslor i en som man, som man önskar att man slapp liksom. […]  
(Dennis) 
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Respondenterna nämner att det finns en stor press i att fatta rätt beslut på en kort tid och sedan 

kunna leva med det beslutet. Samtliga respondenter uttrycker att utbildningen har en viktig 

roll i att bidra med en reflektionsförmåga kring etiska dilemman, övningar och seminarier. 

Dessa undervisningsmetoder anses vara viktiga för att kunna diskutera och upptäcka 

komplexiteten i scenarion där det inte finns något rätt eller fel. Även etik gällande personliga 

värderingar och eventuella fördomar belyses i utbildningen. Dennis nämner dilemmat med att 

skydda yttrandefriheten för personer med helt skilda värderingar än en själv och vikten att 

skilja på uppgiften och den personliga aspekten, exempelvis som nordiska motståndsrörelsen 

(NMR). Anton reflekterade kring hur utbildningen bidragit med ett reflektivt förhållningssätt 

om hur svårt det kan vara att förhålla sig objektiv i alla situationer utan att påverkas av 

tidigare erfarenhet och egna åsikter. I rollen som polis tillhör det arbetet att vara försiktig och 

misstänksam, efter en tid får man en magkänsla som både kan vara till fördel och nackdel. 

Speciellt om den används för att döma en viss typ av människa.  

6.3 Studenternas väg till att identifiera sig med polisprofessionen 
 

I detta tema berörs hur studenter formas in i professionen samt hur faktorer inom professionen 

kan ge upphov till en specifik form av organisationsidentitet.  

6.3.1 Socialiseringsprocessen och lärare som förebilder för studenterna 

Flera av respondenterna upplevde antagningen till polisutbildningen som en lång och 

prövande process som vissa gick igenom flera gånger innan de blev antagna till utbildningen. 

Polisutbildningen är det första skedet av flera där polisstudenter påbörjar den första fasen i 

processen att formas in i professionen. 

  […] det är ju kanske få utbildningar som är så…hela rekryteringsprocessen, det är väldigt 

tufft att komma in och alla blir väldigt, väldigt glada att nu är man äntligen inne och då tror 

jag man blir mycket mindre ifrågasättande över saker och ting, man liksom bara, nu är jag 

här äntligen, nu vill jag bara hänga med liksom, tacksam på nått vis och man ska nästan 

känna sig lite skyldig nästan, nu har jag fått komma in och nu får jag inte ställa till och ställa 

dumma frågor […]  
(Anton) 

 

Vidare beskriver Anton hur processen att bli antagen till polisutbildningen har påverkat 

studenternas inställning till utbildningen. Det ligger en stor lycka och en tacksamhet över att 

ha blivit antagen till utbildningen men det finns också en stor press på att lyckas och prestera. 

Detta menar respondenterna kan leda till att studenter inte förhåller sig kritiska till 

utbildningen utan antar en mer passiv inställning. Anna menar att det finns en känsla av 

prestige bland studenter som blivit antagna in till utbildningen. Det finns en känsla av att ha 

lyckats och en stolthet i att ha klarat den prövningen innan studenten kommit in till 

utbildningen. Detta medför en viss inställning som höjer tanken om sig själv som person och 

kan leda till en konkurrerande miljö. 

 
Att man tar sig vatten över huvudet och tänker att man är bättre än andra människor [...] Att 

man har haft en resa på väg in till skolan, man kanske har kämpat, man kanske har gjort 

testerna många gånger och kuggat och liksom försökt igen och så tillslut är man här. Då står 

man liksom stor, stark, rakryggad och bara…jag är fan så bra, men sen är det ju alla andra 

som också kommit in också lika bra, det blir verkligen så här…man behöver hitta sin roll. […] 
(Anna) 
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Socialiseringsprocessen börjar redan vid antagningen till polishögskolan där de mest 

kvalificerade kandidaterna tar sig vidare. Respondenterna lyfter att det är lärarna som har en 

viktig roll i att forma studenterna till poliser. 

 
 Lärarna tror jag är jätteviktigt, det har vi vart väldigt nöjda mestadels med våra lärare. […] 

Sen det klart att dom…återigen med yrkeskultur och gruppidentitet, så där att dom kommer in 

med det, dom kommer ju in med det och det blir ju nån form av formningsprocess, dom börjar 

ju forma en, hur mycket dom än försöker inte forma en så blir det ju alltid så att man vill ju bli 

som dem, litegrann. […]   
(Anton) 

Utbildningen är också den första delen av socialiseringsprocessen, så kallad presocialisering 

där studenterna börjar formas till sin kommande yrkesroll. Främst nämner respondenterna 

polislärarna som en viktig del i att formas in sin roll som polis. Om det endast hade varit 

akademiska lärare ansåg respondenterna att de skulle gå miste om förberedelser inför sin 

kommande yrkesroll. Alla av respondenterna lyfte också att polislärare delar med sig av sina 

erfarenheter och arbetskunskap vilket gör att de blir stora förebilder, eftersom samtliga 

studenters mål är att själva bli poliser. Respondenterna påpekade att det är lätt att de som 

studenter tar efter polislärarna, hur de beter sig, pratar och framför sig.  

6.3.2 Studenternas uppfattningar om kåranda och kollektiv identitet genom erfarenheter från 

polisutbildningen  

Ett tema vi hade behandlade kollektiv identitet samt organisationskultur och majoriteten av 

studenterna tog upp begreppet kåranda när vi kom in på ämnet kollektiv identitet och 

organisationskultur. 

[…] farligt tror jag, att man formas och kanske glömmer värderingar […] man blir bara polis 

liksom, vad det nu innebär. Men det tror jag kan vara farligt med en kollektiv identitet och att 

det blir nån form av vi och dem tänk som kanske inte är jättenyttigt i längden, och det är också 

nått som jag har funderat jättemycket på att man är rädd för att man inte kommer på sig själv 

förrän det är försent […] Just kollektiv identitet behöver man va vaksam på […] för att 

mångfald är ju kanske…poliskåren är väl dom som behöver mångfald mest kanske, med tanke 

på att vi möter människor av alla slag liksom […].  
(Anton) 

 
[…] det kan nog lätt bli vi och dom liksom, och det behöver ju inte alltid bara vara negativt 

heller för man kommer ju gå igenom ganska mycket tillsammans med sina kollegor som ingen 

annan gör och som ingen annan får se, vi får ju ändå se en sida av samhället som dom allra 

flesta är beskyddade ifrån på något sätt så det, det tror jag att det kommer man nog […] som 

sagt jag tror det kan va på gott och ont. […] 
 (Elsa) 

Anton och Elsa belyser både positiva och negativa aspekter av kollektiv identitet och kultur. 

En bidragande faktor till den karaktäristiska kulturen som ofta återfinns inom 

polismyndigheten är yrkets unika uppgifter och behovet av lojalitet mellan varandra. Genom 

polisutbildningen upplever studenterna att de får en god förståelse kring både de positiva och 

negativa konsekvenserna som kan uppstå. Polisen är ett unikt yrke som kan utmynna i en 

stark kultur och bidra till en stark lojalitet mellan poliser som både är positiv och negativ. Joel 

påpekar även att dem är som ett team i sin yrkesroll om en utav dem agerar på ett sätt följer 

dem andra i gruppen efter utan att säga emot och att följa bidrar även till nya kunskaper.  
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[…] det är också på tal om visselblåsarregeln att det är väldigt så här…dilemmat är emellan 

att, samtidigt gör det här komplicerade yrket med så tuffa beslut och sen samtidigt va rädd för 

att nu kanske mina kollegor håller koll på mig och det blir en angivarkultur, den är ju inte helt 

rätt samtidigt hur viktigt det än är att ha en visselblåsarkultur så sätt. […] 
(Anton) 

 
Att man inte blir rädd för att göra fel också när man kontrollerar varandra, då kan man bli 

passiv istället så det slår tillbaka.  
(Adrian) 

Respondenterna upplever en del ambivalenta tankar kring intervjufrågan om kårandan och 

kollektiv identitet. Alla respondenter anser att utbildningen tar upp negativa aspekter av den 

starka lojaliteten och kårandan som finns i kulturen inom polisyrket. De reflekterar också över 

att det är viktigt att en vågar vara en individ i gruppen, men att det inte får bli en angivarkultur 

där konsekvenserna kan bli att de blir passiva i sitt framtida yrke. 

6.4 Studenternas reflektioner om tystnadskultur och offentligt etos 

Tystnadskulturen är en uppmärksammad del av organisationskulturen inom polismyndigheten 

och kan ha en stor påverkan på det offentliga etos som har presenterats tidigare i studien. Elsa 

beskriver inledningsvis att skyddet om anonymitet finns ut mot media och allmänheten, men 

inte inom polismyndigheten. Det finns även andra dilemman som Adrian och Elsa diskuterar i 

citaten nedan; 

Jag tänker ju ut mot allmänheten känns det också som att det är en tystnadskultur att polisen 

kan bli mycket mer öppna och det har gjort att folk…det är inte jättestort förtroende för 

polisen ändå tror jag inte, så att man är mer öppen och det skapar mer förtroende. Det finns 

ju vissa poliser som är jätteöppna på sociala medier och sånt dom blir mycket mer omtyckta 

och så där.  
(Adrian) 

 
[…] Sen är det ju också svårt att vart i demokratin känner man att man […] när känner jag 

att nu vill inte jag skydda demokratin längre för jag står…det står inte för det jag känner är 

demokrati […] det var en lärare som sa skriv ner en bok nu i utbildningen och vad känner du 

att det här är det viktigaste för mig att och skulle det ändras att, aa men regeringen blir helt 

annan, det är någon andra som leder mot etiska frågor som man känner, det här är inte okej 

för mig, att man bara nä men då vill inte jag va polis längre, så det är dom ändå ganska 

tydliga med att man själv känner efter vad, vad är liksom demokrati och, och vad är att skydda 

medborgarna för mig liksom […] 
 (Elsa) 

Anton reflekterar också över anonymiteten vid rapportering av missförhållanden eller 

tjänstefel inom sin kommande yrkesverksamhet där båda upplever att det är svårt att vara 

anonyma inom den egna organisationen. Elsa menar också på att det är viktigt att behålla sina 

egna värderingar kring vad som utgör en demokrati och vilken demokrati som bör beskyddas 

gällande sitt offentliga etos.   

Under en av intervjuerna så berättade Anna om en podd som hon hade lyssnat på där en 

kvinna var en nyutexaminerad polis, som berättade om två manliga kollegor som i två skilda 

situationer missbrukat sin position gentemot en gripen. Hon nämnde att detta scenario är 

väldigt problematiskt och orsakade både rädsla och osäkerhet inför sin kommande yrkesroll. 

Hon nämnde också att detta är en händelse som gett en stor insikt i hur viktigt det faktiskt är 
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att säga ifrån. Händelsen utspelar sig i en hiss med flera poliser och en gärningsman var på en 

av poliserna dunkar den anhållne personens huvud in i väggen.   

[…] Den andra gången då var hon klar polis och det var också liknande i det att då kom en 

kollega från ingenstans och bara dunkade huvet i en vägg liksom, men det var fullt med andra 

poliser där, och hennes resonemang var så bra liksom att, då sa hon ifrån. Det var ingen som 

pratade med henne, det var ingen som typ så här att…aaa, behöver du hjälp nån gång kanske 

vi är långt borta…det var så skrämmande att hon blev helt utfryst […] hon fick liknande 

frågor från psykologen inför…inför antagningen att, vad gör du om du ser en kollega göra 

fel? Då sa hon typ att, ”nää men jag säger ifrån”. Då sa till och med psykologen till henne 

att, då kommer du bli utfryst och hon tänkte... då sa hon att, nä men då vill inte jag bli polis 

om det är så. Sen blev hon polis, sen blev det ju så…och det tycker jag är skrämmande. […]  
 (Anna) 

Något som uppkom under intervjuer var respondenternas tankar om varför det finns en 

tystnadskultur. 

[…] Men går man utanför vad alla anser är okej hade dom flesta sagt till, även i 

gruppsammanhang. Sen är det ju viss […] säger du till i vissa fall så utsätter du kollegan för 

löneavdrag, asså det är också det att det blir ju, det är ju samma grej där en grej som skapar 

tystnadskultur är ju tvånget, att du måste, du har tjänstepress […] i de flesta andra yrken så 

får du ingen, det finns inte många andra ställen du får löneavdrag för att du gör ett fel. […]  
(David) 

 
[…] Vi har diskuterat det väldigt mycket nu att, att vi har ju inget organ…vi jämförde med 

sjukvården då och Lex anmälan, det finns ju inte inom polisen överhuvudtaget. Det blir ju 

väldigt så här att gör du ett yrkesfel…tjänstefel så är det ju utredning och löneavdrag eller bli 

av med jobbet, det är det som finns liksom ofta finns det inget mellanting och det tror jag 

bidragit till att stävja en visselblåsarkultur, det bidrar till att det blir så här att…det står så 

mycket på spel om nån skulle mot förmodan göra nått fel, för man är ju människa man gör ju 

fel. Jag tror att en bra kultur är på nått vis liksom, rättvis och ordningsam men också kanske 

förlåtande och inkluderande på nåt vis.  
(Anton) 

Det finns ett antal orsaker till varför respondenterna tror att vissa missförhållanden och 

tjänstefel inte anmäls. I huvudsak nämns tvång och bestraffning av tjänstefel som orsaker till 

tystnadskulturen. Detta menar respondenterna gäller mindre tjänstefel eftersom det kan 

resultera i stora konsekvenser. Respondenterna nämner också att det eventuellt hade 

underlättat om polismyndigheten hade en motsvarande LEX MARIA för visselblåsning. 

6.4.1 Studenternas etiska reflektioner om polisen som bärare av våldsmonopolet 

Polismyndigheten är en statlig myndighet med rätten att bruka lagligt sanktionerad våldsmakt 

vilket är en av de främsta formerna av polisens myndighetsutövning. Myndighetens 

befogenhet att använda sig av våld regleras i Polislagen (SFS 1984:387). Under intervjuerna 

tillfrågades respondenterna gällande etiska reflektioner om polisens rätt att bruka lagligt 

sanktionerad våldsmakt samt hur polisutbildningen undervisar om ämnet. David anser att det 

faller naturligt att polisen har rätt att bruka laglig sanktionerad våldsmakt och att det skapar en 

fördel. Han beskriver också att det blir lättare att kontrollera en myndighet och att det blir 

tydligt för medborgarna vilka som har rätt att bruka det. Medborgarna kan förlita sig till på att 

polisen uniformer betyder att de har rätten att bruka den.  
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[…] nä jag tänker att för att få våldsmonopol så krävs det ju att man…att man har en gedigen 

utbildning inom det och att man förstår vad det handlar om. […] i början var det att man 

skulle lära sig lagstöd och förstå varför man få utöva våld och sen så har vi fått lära oss 

konsekvenserna av våldet och hur det kan upplevas, inte bara fysiskt men psykiskt för den som 

man utövar det på och att vara eftertänksam, så att det har dom verkligen tryckt hårt på, det 

tycker jag är skitbra. 
 (Anton) 

 
[…] det himlas det inte med att det är vi som får använda tvångsåtgärder det är vi som får 

tvinga människor och i värsta fall använda vapen emot dom. De, de genomsyrar också hela 

utbildningen, speciellt det här med den mentala inställningen att man måste vara beredd på 

att göra det värsta man kan tänka sig mot nån. 

(Dennis) 

Respondenterna ser polisens våldsmonopol som något övergripande positivt. Detta eftersom 

det är lättare att kontrollera och begränsa hur våldet utövas. Det skapar en tydlig bild över att 

det är polisen som har denna rätt och att denna makt är legitim eftersom den utövas av en 

offentlig tjänsteman under lagarna. Respondenterna menade även att polisens våldsmonopol 

faller naturligt eftersom professionen kräver en grundlig utbildning som innefattar både 

teoretiska och praktiska moment. Utbildning anses vara den yttersta faktorn bland 

respondenterna till att polisens våldsmonopol är positivt och “rättfärdigat”. Undervisningen 

kring våldsmonopolet innefattar praktiska övningar som inkluderar användning av vapen, 

batong och pepparspray. I den teoretiska undervisningen av våldsmonopolet påpekar Dennis 

vikten av juridiken och etiken som belyser effekterna och eventuella konsekvenser av 

våldsmonopolet. Den mentala förberedelsen inför att utöva våld mot en annan människa 

påpekades också av flera respondenter som en mycket viktig del av utbildningens 

undervisning av våldsmonopolet. 

De mest centrala delar som framkom i resultatet behandlade respondenternas uppfattningar 

om polisutbildningens framtida utformning. Studenterna förespråkar ett behov av balans 

mellan både akademisk- och praktisk undervisning. En annan intressant aspekt som framkom 

i resultatet var att respondenterna redan nu är medvetna om den komplexa yrkesrollen. Den 

kunskap som förmedlas genom utbildningen tillämpas inte alltid i den praktiska 

yrkesutövningen. En mycket central del i resultatet är socialiseringsprocessen och hur viktiga 

polislärarna anses vara för studenterna i att formas in till rollen som polis. Vidare berördes 

också både positiva samt negativa aspekter med förekomsten av kollektiv identitet inom 

polismyndigheten. Slutligen presenterades ämnet “etik som undervisning” och 

respondenterna berörde flera viktiga frågor kring etiska dilemman, makt och handlingsfrihet i 

kombination med användning av statligt sanktionerad våldsmakt.  

7 Analys 

I kommande avsnitt tolkas och analyseras studiens empiriska resultat med hjälp av det 

teoretiska ramverket och forskningslitteraturen. 

7.1 Polisutbildningens utformning och ämnesområden indelade i kompetenser 

Under våra intervjuer berättade vi om den pågående debatten kring den framtida 

utformningen av polisutbildningen för respondenterna och följde upp med frågan hur de 

tycker att polisutbildningen bör vara utformad och samtliga svarade; som den är idag, fast 

lägga till ett halvår för att den ska bli en högskoleutbildning med en polisexamen. Till skillnad 
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från det resultat som Bäck et. al (2017) kom fram till gällande studenters ideologiska 

skillnader, visar vårt resultat på att samtliga respondenter delade uppfattningar angående 

polisutbildningens framtida utformning. Alla respondenter var överens om att det krävs en 

balans mellan teori och praktik för att kunna klara av att utöva yrket. Detta kan tänkas bero på 

att studenterna har en påtaglig samsyn på polisyrkets ideologiska praxis och gemensamma 

värderingar för vad polisyrket innebär. Att samtliga respondenter uppfattar polisens roll som 

både beskyddare och bestraffare kan kopplas till varför de förespråkar en polisutbildning med 

praktiska och teoretiska inslag. Studenterna vill dock inte tappa sin aspiranttjänstgöring, vilket 

innebär att studenterna är anställda hos polismyndigheten. Respondenterna avvisade förslaget 

som redovisades i polisutbildningsutredningen (2016) om att aspiranttjänstgöringen bör 

förläggas som praktik hos polismyndigheten, eftersom detta skulle innebära att studenterna 

inte får samma befogenheter som de har idag. Enligt Bäck et. al (2017) finns det särskilda 

kompetenser som en framtida polis behöver besitta för att kunna bli en självständig och 

analyserande polis. Bäck et. al (2017) beskriver att polisstudenter går igenom tre dimensioner 

under utbildningen inom områdena kompetens, färdigheter och förmågor, värderingar och 

attityder samt kunskap och förståelser. Dimensionerna syftar till att skapa en förståelse kring 

komplexiteten i polisyrket. Undervisa om empati, respektera människors skillnader och 

respektera grundläggande demokratiska värderingar (Bäck, Padyab & Vallés 2017). 

Studenterna framhöll att polisutbildningens teoretiska ämnen bidrog till att de kunde se 

komplexiteten inom yrket som de inte hade vetskap om tidigare. Utbildningen tar också upp 

gråzoner, exempelvis situationer där poliser handlar efter personliga värderingar, men går 

emot vad lagen säger. De akademiska områden där undervisningen berör reflektionsförmåga 

och förståelse för komplexa dilemman, menar GRECO (2019) kan tänkas bli drabbade om 

polisutbildningen skulle avakademiseras. Studenterna skulle eventuellt tappa många viktiga 

byggstenar inför sin kommande roll som polis om exempelvis undervisningen kring etik och 

demokrati minskas eller avakademiseras. Konsekvenserna som kan bli vid en eventuell 

avakademisering är att studenterna går miste om den reflektiva förmågan kring de mjukare 

områdena, som etiken eller beteendevetenskap. Detta kan också tänkas få en negativ effekt på 

den praktiska kunskapen eftersom teorin framhålls av respondenterna som en mycket viktig 

byggsten för att utöva praktiska moment samt få en förkunskap kring hur studenten ska 

handla i framtida krävande situationer.  

Liknande Bäcks et. al (2017) resonemang märkte vi under genomgången av intervjuerna att 

alla tre kompetenser är representerade och var lika viktig för polisstudenterna att få med sig i 

utbildningen för att kunna bli en framtida polis. Funktionell kompetens är förmågan att kunna 

arbeta självständigt samt ta initiativ och kognitiv kompetens är yrkeskunskaper och om en 

student inte besitter dessa kunskaper, hade hen troligtvis inte blivit antagen till utbildningen. 

Den funktionella kompetensen kunde urskiljas genom att respondenterna framförde vikten av 

att ha en reflektionsförmåga och förståelse för komplexa situationer. Undervisning i etiskt 

förhållningssätt kan därför tänkas vara en viktig kunskap för att polisstudenter ska känna sig 

trygga i att fatta beslut självständigt i tuffa situationer. För att studenterna ska kunna utöva sitt 

praktiska yrke behövs teorin för att kunna analysera och förstå varför vissa situationer uppstår 

eller hur de ska hanteras. Vi kunde även utläsa att den funktionella kompetensen kan kopplas 

till den sociala kompetensen. Detta eftersom respondenterna argumenterade för att förståelsen 

för komplexiteten av etiska bedömningar är ett viktigt verktyg för att kunna ta egna initiativ i 

den kommande yrkesrollen. Liknande Bäcks et. al (2017) argument om vikten av kognitiv 

kompetens i polisutbildningen nämnde respondenterna betydelsen av fältveckor och andra 

praktiska moment som tillhör yrkeskunskapen. Exempelvis nämnde Dennis vikten av dessa 

yrkeskunskaper, eftersom det är under praktiska moment som de teoretiska kunskaperna sätts 

på prov. David nämnde även att det är viktigt att ha en förståelse för gråzonerna för att kunna 
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bemöta gapet som kommer uppstå mellan utbildning och yrke och därför gäller det att 

studenten besitter samtliga kompetenser som framtida polis.  

7.2 Socialiseringsprocessen och polisprofessionens komplexitet 

Utifrån studiens empiriska material samt den tidigare forskningen och studiens teoretiska 

ramverk finns det tydliga karaktärsdrag som kan koppla polisyrket som ett professionsyrke. 

Respondenterna påpekade att det var en tuff process att komma in på polisutbildningen där 

många ansökande måste möta hårda krav för att gå vidare i rekryteringsprocessen. Detta 

menar Brante (2009) är ett utmärkande drag för professioner. Grindvakter i form av betyg, 

erfarenhet och värderingar agerar som ett hinder för att utesluta vissa människor som inte har 

rätt kvalifikationer för polisyrket. Detta kan leda till att endast en viss typ av personer tar sig 

in på utbildningen som bedöms ha de rätta ståndpunkterna för att passa in i polisyrket. 

Flertalet av studenterna nämnde under intervjuerna att samtliga studenter med vissa undantag 

har liknande åsikter om hur yrket ska utövas. Detta kan kopplas ihop med Brantes (2009) 

resonemang om att det skapas ett selektivt urval av personer som delar gemensamma 

ståndpunkter, utbildning och sedan identitet. Polisyrket är en organisation med gamla 

traditioner och starka kollektiva normer och som Brante et. al (2019) menar är den 

akademiska utbildningen viktig för att stärka polisens professionella autonomi och på så sätt 

stärka polisyrkets professionella status. Samtliga respondenter förespråkade att 

polisutbildningen bör förlängas med ett halvår för att betraktas som en akademisk utbildning. 

Detta kan kopplas till Peterssons (2010) resonemang om att polisyrket som preprofession 

strävar efter att nå en status som en profession. Det finns en tydlig indikation på att polisyrket 

utvecklas allt mer mot att betraktas som en profession i dess traditionella mening. För att 

polisyrket ska kunna stärkas som profession är det till fördel om polisutbildningen förmedlar 

reflektionsförmåga och perspektiv gällande den komplexa yrkesrollen till polisstudenterna för 

att öka deras etiska professionella medvetenhet. Detta kan slutligen leda till att polisyrket får 

en professionell status istället för att klassas som en preprofession.    

Respondenterna nämnde att den prövande processen in till utbildningen bidrar till en stark 

känsla av stolthet och tillhörighet. Känslan av att ha lyckats bland polisstudenter upplevs 

också skapa en form av accepterande mellan studenterna och en känsla av att prestera. Att det 

redan under utbildningen upplevs finns en stark lojalitet, tillhörighet och identifikation till 

polisyrket kan kopplas till Alvessons (2015) resonemang om kollektiv identitet där 

studenterna format en grupptillhörighet (Alvesson 2015, ss. 53 - 54). Respondenterna nämnde 

även att de upplever mycket gemensamma drag bland polisstudenterna, specifikt vad gäller 

värderingar. Det var även tydligt genom att respondenterna redan börjat gå in i sin yrkesroll. 

De flesta av respondenterna samtalade ofta om sig själva som färdiga poliser och använde ofta 

”vi” istället för ”de” när de samtalade om polisen och organisationen. Det är mycket tydligt 

att utbildningen är ett första steg i resan till att formas som poliser, så kallad presocialisering. 

Polislärarna har i vårt empiriska material framstått som centrala socialisationsagenter i 

socialiseringsprocessen, eftersom de introducerar och personifierar verkligheten av yrket och 

polisorganisationen för studenterna. Detta kan återigen kopplas till Brantes (2009) 

resonemang om att kunskap och erfarenhet förmedlas från lärare till lärling, men även 

professionens värderingar och normer.   

Respondenterna reflekterade över sin framtida roll som närbyråkrat där samtliga diskuterade 

att arbetsuppgifter inte alltid kan utföras som det undervisas i polisutbildningen. Det verkar 

finnas en stor kunskap bland respondenterna om att närbyråkrater har makten över hur 

politiken faktiskt implementeras i samhället. Detta resonemang kan kopplas till Lipskys teori 

om den professionella autonomin och makten som närbyråkraten innehar och hur denna 
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kombination är nödvändig, men kan bidra till att politiken omformas ”på gatan” i händerna på 

närbyråkraten (Hill 2007, ss. 150 – 151, 257). Respondenterna menade att detta kan innebära 

en viss risk med denna kombination och flera respondenter påpekade att det är därför 

utbildningen är en sådan viktig del i att välja ut människor som har demokratiska värderingar.  

Utbildningen anses också vara ett slags verktyg och en form av kontroll av närbyråkraten, 

detta genom att förmedla etik, juridik och praktiska kunskaper. Utbildning är också något som 

GRECO (2019) beskrev som en viktig del i att förebygga tystnadskultur och 

vänskapskorruption. Det var även några respondenter som menade på att utbildningen endast 

kan göra sitt bästa för att förmedla rätta verktyg och få studenter att reflektera. Det är dock 

ingen garanti för att studenter använder dessa verktyg på ”rätt” sätt i sitt kommande arbetsliv. 

Detta kan kopplas till Bäcks et. al (2017) resonemang om de tre olika kompetenser samt det 

gapet som uppstår mellan utbildningens undervisning om professionell praxis och 

yrkesutövningen. Detta påpekades dock både vara positivt och negativt av respondenterna. I 

vissa situationer finns det inga tydliga direktioner på hur en polis ska handla. Ett sådant beslut 

måste då kunna fattas utifrån polisens egna kompetenser och erfarenheter. Därför anses den 

teoretiska undervisningen vara av stor vikt i utbildningen. Eftersom poliser ofta möter 

människor i utsatta eller svåra situationer måste det finnas en viss medmänsklighet där ett 

beslut kan ta avsteg från de byråkratiska reglerna. Hill (2007) nämner att sådana scenarier är 

specifika för närbyråkraten där arbetssituationen påverkar närbyråkraten att omforma beslut 

och policys efter sin egen förmåga (Hill 2007, ss. 257–258). Att respondenterna redan nu har 

sådana långtgående tankar kring dessa typer av scenarion kan vara en ytterligare antydan på 

socialiseringsprocessens effekt på studenterna. Det finns redan en inblick i verkligheten som 

förmedlas genom lärare och förbereder studenter på att det kanske inte alltid går att handla 

utifrån tydliga regler. Detta kan också kopplas till den unika karaktär som polisyrket faktiskt 

har som både beskyddare och bestraffare (Granér, 2004, ss. 295 – 296). 

7.3 Organisationsidentitet och social identitet 

Baldwin och Rothwell (2007) beskriver att det finns ett etiskt organisatoriskt klimat inom 

organisationer, som innebär att statstjänstemän identifiera sig med organisationens etiska 

normer och identitet. Polismyndigheten är en organisation som innehar en stark 

organisationskultur, som bland annat kommer till uttryck genom en tydlig 

organisationsidentitet. Alvesson (2015) beskriver att organisationsidentitet är något som delas 

mellan anställda och att det kan bidra till en stark sammanhållning och lojalitet, eftersom 

anställda kan dela lika åsikter, värdering och arbetsstilar. Detta är något som vi 

uppmärksammade under våra intervjuer med studenterna nämligen att de redan nu 

identifierade sig med organisationen. Majoriteten av respondenterna beskrev att större delen 

av utbildningsgruppen utgick från samma värderingar och principer. Polisstudenterna trodde 

också att om de inte satt på likartade värderingar hade aldrig den personen kommit in på 

utbildningen. Vilket betyder att redan innan och under utbildningen skapas det en form av 

identitet som är baserad på att du har rätt grundläggande värderingar redan i rekryteringen. 

Polisstudenterna pratade om att de redan nu i sin klass hade en god sammanhållning, vilket 

skulle kunna kopplas till att en kåranda och social identitet redan formas under utbildningens 

gång. Respondenterna har ett och samma mål; att bli poliser och därmed anstränger sig för att 

leva upp till internaliserade rollförväntningar. Dock är det viktigt som Elsa säger ”det är 

viktigt att man är en individ i gruppen” för att fortfarande behålla sin egen integritet. Alvesson 

(2015) nämner att en stark organisationsidentitet kan ge upphov till ett “vi” och “dom” tänk 

som kan skapa uppkomsten av tystnadskultur inom polismyndigheten (Alvesson 2015, ss. 52–

55). Polisyrket innefattar ett starkt kollektiv med en stark lojalitet, eftersom yrket innefattar 
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unika arbetsuppgifter där poliser som offentliga tjänstemännen ofta hamnar i tuffa situationer. 

Karaktären av polisens arbetsuppgifter skapar en förståelse till varför lojaliteten inom 

arbetsgruppen är så viktig och i vissa situationer livsavgörande. Både Anton och Elsa 

uttrycker att den kollektiva identiteten kan leda till ett “vi” och “dom” tänk, men att det är 

både på gott och ont med tanke på polisyrkets komplexitet. Därför är det viktigt att 

utbildningen tar upp de dilemman som kan uppstå, samt undervisning kring vad 

konsekvenserna kan bli om lojaliteten sköts på ett oetiskt sätt.  

En annan aspekt gällande organisationsidentitet- och kultur som Granér och Knutsson (2001) 

tar upp är att det också formas via imitation av andra inom verksamheten genom 

socialiseringsprocessen in till preprofessionen. Mer erfarna och kunniga poliser för vidare 

sina kunskaper till nyetablerade poliser och i polisutbildningen finns det erfarna polislärare. 

Polislärarna kan ses som förebildsledarskap för studenterna, genom att studenterna identifierar 

sig med polisyrket där polislärarna är representanter (Alvehus 2012, ss. 130 - 131). Något som 

vi uppmärksammade var att ingen av respondenterna tog upp betydelsen av akademiska 

lärare, samtidigt som somliga nämnde vikten av det teoretiska i polisutbildningen. Detta kan 

kopplas till studenternas syn på yrket och deras utbildningsideal. Polislärarna förmedlar den 

rollen som studenterna vill uppnå vilket gör att de hamnar i fokus. Genom sitt gemensamma 

fokus integrerar parterna med varandra och lärarna kan agera som en kompass för 

studenterna. Samtliga respondenter beskrev vikten av sina polislärare. Dennis och Anna tog 

båda upp att polislärarna var förebilder och personer som de såg upp till. Eftersom 

polislärarna är eller har varit yrkessamma poliser besitter de på många kompetenser och 

erfarenheter som de kan dela med sig till studenterna, vilket kan leda till en form av imitation. 

Även om det inte sker medvetet av lärarna, tror vi dock att studenterna formas omedvetet in 

till sin kommande yrkesroll. Eftersom studenternas mål är att själva bli poliser efter 

utbildningen, finns det en viss tendens att de omedvetet formas in i den kommande 

organisationsidentiteten. Om utbildningen endast skulle ha akademiska lärare utan praktiska 

erfarenheter kan risken bli att gapet mellan utbildning och arbete blir för stort. Konsekvensen 

av det kan bli att utbildningen och antagningen blir lidande i form av att färre söker in till 

utbildningen.  

7.4 Etik som undervisning 

Under intervjuer menade respondenter att de kommer att föreskrivas komplicerade uppgifter 

där personliga känslor måste separeras från ansvaret som offentliga tjänstemän och väktare av 

demokratin. Respondenterna gav ett intressant exempel på ett sådant dilemma där poliser har 

uppgiften att skydda NMR under en demonstration. En reflektion som flera respondenter tog 

upp var att NMR:s värderingar går emot deras egna fundamentala demokratiska värderingar, 

men att det är en skyldighet att säkerställa yttrandefriheten. I detta scenario blir Lundquists 

(2001) argument om offentliga tjänstemäns komplexa förhållande till lojalitet och lydnad 

mycket tydligt. Ansvaret att upprätthålla offentligt etos och beskydda demokrati innebär att 

offentliga tjänstemän måste beakta hänsyn gentemot flera parter samtidigt, vilket kan skapa en 

viss konflikt. Flera respondenter nämnde att polisutbildningen har förmedlat vikten av att 

känna till sina egna personliga värderingar samt vilka tankar de har för vad som faktiskt är 

demokrati. De reflekterade även över det egna ansvaret som offentlig tjänsteman, exempelvis 

att de inte kan lyda under en viss regering eftersom det går emot deras demokratiska 

principer. Detta resonemang går emot den traditionella demokratiska tanken om offentliga 

tjänstemän som icke ifrågasättande verkställare. Historien har dock visat på att det finns en 

fara med denna föreställning. Granér & Knutsson (2001) menar att det kan resultera i 

kadaverlydnad då offentliga tjänstemän blint genomför politiska beslut utan att reflektera över 
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konsekvenserna. Polisstudenter uppmuntras redan under ett tidigt stadie i utbildningen att 

beakta och reflektera över personliga värderingar och ståndpunkter innan de är fullt 

insocialiserade i professionen. Detta kan tänkas vara en metod för att motverka uppkomsten 

av en destruktiv kollektiv identitet (Granér & Knutsson 2001, ss. 7, 117 - 118).  

Likt GRECO (2019) påpekade respondenterna att det kan finns en risk med tystnadskulturen 

som kan bidra till ett oetiskt organisatoriskt klimat inom organisationen där lojaliteten riskerar 

utmynna i att kollegor håller varandra om ryggen. Vid reflektioner kring tystnadskulturen tog 

respondenter upp både positiva och negativa aspekter. Alla respondenter menade dock att 

tystnadskulturen till viss del är nödvändig för ett yrke som innefattar en tuff miljö och svåra 

situationer. Dessa reflektioner är snarlika Baldwin och Rothwells (2007) resonemang om 

tystnadskulturens fördelar och nackdelar samt hur viktigt det är att ett gott etiskt 

organisatoriskt klimat formas tidigt i utbildningen.  

De allra flesta respondenterna upplevde en viss osäkerhet inför om de skulle känt sig trygga i 

att rapportera en kollega som begått tjänstefel. Det som vi uppmärksammade var att de allra 

flesta respondenter kände en viss otrygghet i meddelarskyddet. Något som GRECO (2019) 

menar är en negativ effekt av tystnadskulturen. Det kan dock tänkas bero på den starka 

tillhörigheten som formats mellan polisstudenter och kan peka på att det redan formats en 

tystnadskultur på polisutbildningen som ger upphov till denna osäkerhet. Även här finns en 

koppling till Baldwin och Rothwells (2007) resonemang om att ett etiskt organisatoriskt 

klimat redan etableras i polisutbildningen. Flera respondenter menade även att det 

förekommer olika former av bestraffning när en polis gör ett tjänstefel även när det gäller ett 

ofarligt eller obetydligt misstag. Detta menade respondenterna är en anledning till osäkerheten 

för att anmäla en kollega, speciellt om tjänstefelet är ringa. Ytterligare påpekade flera 

respondenter att rapportering av tjänstefel också kan få en annan negativ omvänd effekt på 

myndigheten där det istället skapar en “angivarkultur”. Detta kan kopplas till Granér och 

Knutssons (2001, s. 16) resonemang om att alltför stor kontroll av polisers yrkesutövning kan 

bidra till ett klimat där poliser inte vågar utföra sitt jobb med rädslan för att göra misstag.  

Respondenterna nämnde också att det finns processer inom polismyndigheten som gör att det 

kan vara svårt att prata öppet eftersom indirekt måste alla tjänstefel anmälas, vilket gör att 

ärendet blir klassad som sekretess. Det är dock sällan dessa tas upp i rättegång, vilket leder till 

att anmälningen eventuellt inte bidrog till något positivt. Istället upplever respondenter att 

detta kan vara en orsak till att det uppstår en tystnadskultur, det går inte att “vädra” ut mindre 

problem eller felsteg öppet. Dessa argument tyder på att respondenterna inte upplever att det 

finns någon möjlighet att väcka eller vissla. Dessa är två av tre tillvägagångssätt för att bevara 

legitimitet inom offentliga myndigheter som Lundquist (2001) menar bör vara en självklarhet. 

Det enda alternativet som samtliga respondenter framhöll som mest effektivt var att viska, 

men även här upplevs det finnas en viss känsla av osäkerhet för huruvida anonymiteten 

faktiskt kan garanteras. Detta kan vara orsaker till varför tystnadskulturen finns inom 

polismyndigheten och till varför det finns en viss osäkerhet i att rapportera sin kollega. 

Samtliga respondenter lyfte dock att om en kollega skulle begå ett grövre tjänstefel som hotar 

att skada en människa eller demokratiska principer finns det ingen tvekan om att detta skulle 

rapporteras. För att kunna motverka den ”negativa” aspekten av tystnadskulturen krävs ett 

mer öppet klimat inom myndigheten där problem kan lösas utan långa processer och 

bestraffning om det inte behövs. Här menar flera av respondenterna att utbildningen bidragit 

med bra verktyg för kommunikation och problemlösning sinsemellan kollegor, men också 

vikten av att våga säga ifrån tidigt om tjänstefel eller missförhållanden uppmärksammas. Flera 

av respondenterna framförde också att polismyndigheten bör ha en motsvarande LEX 

MARIA för att göra det enklare och mindre komplicerat att rapportera.  
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8 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att utforska hur framtidens poliser upplever hur det etiska 

förhållningssättet förmedlas i professionsutbildningen. Vi undersökte även om den nuvarande 

polisutbildningen erbjuder rätt verktyg för att studenterna ska kunna hantera polisens 

komplexa yrkesroll. Studien syftade också till att undersöka studenternas uppfattningar om 

hur polisutbildningen bör utformas i framtiden för att kunna möta utmaningar i samhället och 

motverka skadlig grupplojalitet.  

Studiens första frågeställning “Hur upplever studenterna att polisutbildningen förmedlar 

kunskap kring etik i polisprofessionen?” syftade till att utforska om polisstudenternas 

upplevelse om hur utbildningen framförde undervisning kring etik och profession. Utifrån det 

empiriska materialet som samlats in genom intervjuer med polisstudenter kommer vi fram till 

slutsatsen att polisstudenterna upplever att utbildningen förmedlar en mycket omfattande och 

genomgående undervisning om etiskt förhållningssätt. En intressant slutsats är också att 

undervisningen av etiska förhållningssätt inte endast bör vara förlagt akademisk utan också 

praktisk för att studenterna ska få en tydligare förståelse för hur teori kan kopplas till praktik. 

Det upplevs finnas ett stort värde i den teoretiska delen, men upplevs också vara svårförståelig 

utan kompletterande praktiska moment. Den etiska undervisningen är inte heller något som 

anses vara ett sätt att lära sig skilja rätt från fel utan snarare en kunskap som bidrar till en 

bättre och djupare reflektionsförmåga. Därför anses också polislärarna ha en stor betydelse för 

att studenterna ska kunna få en inblick i hur tankeprocesser och ageranden kan se ut i 

verkligheten som polis.  

Ett bidrag till underlaget i den aktuella debatten om polisutbildningens akademiska 

utformning är en slutsats som kan kopplas till studiens andra frågeställning “Hur anser 

polisstudenterna att polisutbildningen bör vara utformad, med tanke på studenternas 

komplexa yrkesroll i framtiden? Respondenterna anser att den ska vara en treårig 

polisutbildning liknande de andra nordiska länderna. Vidare var den övergripande 

inställningen bland respondenterna att det behövs en blandning mellan akademisk 

undervisning och praktisk undervisning i utbildningen. Respondenterna förespråkar en balans 

mellan det teoretiska och praktiska för att kunna klara av den framtida yrkesrollen och möta 

samhällsutvecklingen. Den praktiska delen av utbildningen är alltför viktig för att uteslutas. 

Om studenter inte får tillräckligt med praktisk erfarenhet kan resultatet tänkas bli att de inte är 

tillräckligt förberedda inför arbetslivet. Den akademiska undervisningen är dock en central del 

för att polisstudenter ska få med sig en reflektiv tankeförmåga kring etiska värden och är en 

viktig del för att kunna bemöta de problem som finns i samhället på ett rättssäkert vis. 

En slutsats är också vikten av att utbildningen för framtidens poliser belyser ämnen kring 

tystnadskultur, kollektiv identitet och visselblåsning vilket kan tänkas introducera en helt ny 

tankebana bland nya poliser. Dessa är de främsta verktygen för att motverka brister inom 

polismyndigheten. Om polisyrket ska förändras för att motverka tänkbara destruktiva 

konsekvenser, som kan vara en nackdel på grund av en stark grupplojalitet är det av största 

vikt att utbildningen belyser innebörden av dessa begrepp. Detta är också ett argument som 

GRECO (2019) framför som en positiv effekt av att fördjupa akademisk undervisning i 

polisutbildningen. Det går att ifrågasätta om polisstudenternas ståndpunkter är lämpliga att 

beakta i debatten, men som framtida poliser är det av vikt att uppmärksamma vilka 

kompetenser de får med sig till yrkeslivet samt hur de tillkännager sig dessa färdigheter. 

Studenternas ståndpunkter tillsammans med yrkesexperter kan tänkas bidra till ett gynnsamt 

underlag för vilken utformning som är lämpligast för att polisutbildningen ska möta uppsatta 
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mål. Vår förhoppning är att denna studie skulle kunna bidra som en del av underlaget i den 

pågående debatten om hur den framtida polisutbildningen ska utformas. Även betona vikten 

av polisutbildningen och dess utformning för att polisen som preprofession ska få ett 

erkännande till att kunna bli en profession med hög status.  

9 Metoddiskussion 

Det som vi trodde kunde bli problematiskt var exempelvis vårt val av metod. Eftersom vi 

utgick ifrån känsliga ämnen som organisationsidentitet, etik och tystnadskultur kunde det bli 

svårt för oss att finna studenter som kunde tänka sig att ställa upp. En ytterligare problematik i 

vår metod kunde tänkas vara tillämpningen av snöbollsurval, eftersom risken är att det inte 

blir någon spridning i urvalet. Det är möjligt att de respondenter som valts ut genom 

snöbollsurvalet är nära bekanta och har likasinnade ståndpunkter (Bryman 2008, s. 434). Vi 

hade också i åtanke att studenterna hade egna studier att lösa och därför eventuellt inte hade 

tid för intervjuer. Genom hjälp av bekanta fick vi tag på studenter som ville ställa upp och 

som förmedlade vidare vår förfrågan, de gav även ut kontaktuppgifter till klasskompisar. 

Viktigt att beakta är möjliga risker med att frivilliga respondenter själv tar kontakt för att 

medverka i en studie. I denna studie var det en respondent som tog kontakt med oss för att 

medverka, detta kan innebära en viss risk att det är personer som har en specifik åsikt som de 

vill uttrycka och använder studien som en plattform. 

Det vi kan ta med oss är att vi kände oss pålästa inom ämnet och fick därför fram en bra 

intervjuguide som var till stöd för vårt resultat. Det som vi upplevde positivt med att använda 

en semistrukturerad intervjuguide var att det fanns utrymme till att fånga upp andra uttalanden 

från studenterna som var av relevans för studien. Inför varje intervju förmedlades 

respondenternas rättigheter och syftet med studien för att intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga för att sedan kunna framföra sina personliga åsikter och inte utbildningens eller 

kollektivets åsikter. Vi utförde fem stycken enskilda intervjuer med respondenter och en 

parintervju. Det vi tar med oss är att vi eventuellt inte skulle ha haft en parintervju, på grund 

av att det upplevdes som att de influerade varandra, eftersom studien inte hade för avsikt att 

undersöka gruppdynamiska effekter. Om vi hade utfört enskilda intervjuer med de två 

respondenterna är det tänkbart att respondenterna gett mer utförliga svar och framfört sina 

åsikter mer fritt. Fler problematiska faktorer som kritiker till kvalitativa metoder påvisar är 

bristen av opartiskhet, generalisering och transparens. För att kunna styrka vår trovärdighet 

och pålitlighet har vi genomgående försökt undvika att våra personliga åsikter påverkar 

forskningen. Eftersom vi hade valt en kvalitativ metod i form av en tvärsnittsstudie betraktas 

studiens resultat som analytiskt generaliserbart. Genom de mönster vi har kartlagt som 

polisyrkets komplexitet där samtliga studenter påpekade att utbildningen har upplyst dem 

kring polisyrkets komplexitet. Utan balansen mellan teori och praktik i utbildningen hade 

studenterna troligtvis inte kunnat reflektera kring komplexiteten mellan etik och profession. 

Resultatet i denna studie påvisar vikten av en tydlig balans mellan praktik och teori för att 

stärka reflektionsförmågan hos studenterna gällande viktiga demokratiska värderingar. Vi kan 

inte med våra resultat dra några slutsatser huruvida utbildningen påverkar yrkesutövningen för 

framtida poliser. Detta är en fråga som med fördel kan studeras vidare; en sådan studie kan 

förslagsvis analysera hur nyutexaminerade poliser, efter en tids yrkeserfarenhet reflekterar 

kring undervisningen och dess hjälpande verktyg. Förutsatt att vi haft en längre tidsram och 

enklare tillgänglighet till fler polisstudenter hade vi gärna fördjupat oss ytterligare i 

socialisationsprocessen. Det vore även intressant att undersöka potentiella skillnader i 

individuella diskurser hos polisstudenter i olika skeden av sin utbildning. Det hade varit av 
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intresse att undersöka om polisstudenter mognar under utbildningens gång och se om åsikter 

och värderingar ytterligare socialiseras in i polisyrket. 
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Bilaga A Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 

• Hur gammal är du? 

• Vilken termin går du? 

• Vad fick dig till att vilja bli polis? 

 

Polisutbildning 

 

• Idag finns det en politisk debatt gällande hur polisutbildningen ska vara utformad, ena 

sidan vill att den ska vara med akademisk och den andra vill att den ska vara mer 

praktisk. Hur anser du att polisutbildningen ska vara utformad? 

o Anser du att utbildningen ska vara som den är idag, alternativt mer fältarbete? 

• Finns det något som du skulle vilja ändra i utbildningen, ta bort eller lägga till? 

o Fler kurser, mer praktiska moment? 

• Vad vi har förstått så vet ni redan nu vart aspiranttjänstgöringen kommer att vara. Hur 

tror du att den kommande rollen utspelar sig?    

• Vad tänker du att du kommer att ta med dig från utbildningen? 

• Hur förmedlar polisutbildningen kunskap om skydd och rättigheter för visselblåsning? 

• Hur upplever du att din utbildning förmedlar tydliga etiska riktlinjer? 

o Kring uppförande mot medborgare, allas lika värde, gruppdynamik etc.  

• Hur ser du på att polismyndigheten är ett organ med rätt till våldsmonopol? 

• Hur sker er undervisning kring våldsmonopolet? 

o Exempelvis, undervisning, hantering, ansvar?  

 

Närbyråkrat och profession  

 

• Hur ser du på din kommande yrkesroll som polis? 

• I rollen som polis kommer du arbeta i nära relation till medborgare. Vad anser du är 

viktigt att förmedla i denna rollen? 

• Det finns en debatt kring komplexitet i din kommande roll som polis där du ofta har en 

nära kontakt med medborgare samt hur ditt yrke ska utövas. Hur förmedlar 

utbildningen förberedelser kring denna eventuella utmaning?  

• I din kommande roll som polis är en av dina uppgifter att skydda demokratin och oss 

medborgare. Kan du ge exempel på hur utbildningen förmedlar detta? 

• Hur stor påverkan tror du att profession har på organisationskulturen? 

• Hur upplever du att ditt kommande yrke som polis ska utövas för att bibehålla 

trovärdighet och förmedla tillit?  

 

Organisationsidentitet 

 

• Vad anser du utgör en bra organisationskultur? 

o Är det gruppdynamiken, organisationen? 

• Vilka värderingar anser du är viktigast inom din kommande yrkesroll? 

o Är det de värderingar du fått med dig från din utbildning eller värderingar 

genom tidigare erfarenhet? 

• Inom Polismyndigheten pratas det mycket om kollektiv identitet, hur ser du på det?  
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• Vad upplever du är den viktigaste delen i utbildningen som formar dig inför din roll 

som polis? 

o Är det lärarna, normer, studenter, värderingar?  

• Hur upplever du att lärarna hittills förberett dig inför din kommande yrkesroll? 

o Kan du ge ett exempel? 

• Hur sker undervisningen kring etiska dilemman, när ni kommer till en situation där det 

inte går att säga vad som är rätt och fel? 

o Kan du ge ett exempel på en sådan situation? 

• Hur har utbildningen undervisat dig kring hur organisationskulturen bidrar till 

gruppindelningar? 

o Finns det någon risk med gruppindelningar? 

Etik 

 

• Det har diskuterats mycket om att det finns en tystnadskultur inom polismyndigheten, 

Hur tycker du att utbildningen belyser denna diskussion? 

• Polismyndigheten har fått påbackning av Europarådet gällande att tystnadskulturen 

bidrar till vänskapskorruption, vilket betyder att man håller varandra om ryggen, hur 

ser du på detta problemet? 

• Hur ser du kring rapportering om missförhållanden i ditt kommande arbete? 

o Exempelvis om din framtida kollega skulle begå ett tjänstefel? 

• Hur upplever du att dina förväntningar och åsikter angående polisyrket har förändrats 

under utbildningens gång? 

• Hur upplever du att utbildningen jobbar med frågor kring vänskapskorruption och 

intressekonflikter? 

o Upplever du att det är ämnen som genomsyrar hela utbildningen? 

• Vilka värderingar tror du kommer styra ditt handlande som polis i framtiden? 

o Tror du att det kommer vara de värderingar du fått genom utbildningen? 

o Eller kanske de värderingar som du kommer få genom tidigare erfarenheter? 

 

Övrigt 

 

• Har du några övriga åsikter som du skulle vilja lägga till? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga B Mailutskick  

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som går vårt sista år på programmet Offentlig 

förvaltning. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats där vi har valt ett ämne där vi valt ett ämne 

där vi vill utforska polisstudenters perspektiv på sin utbildning kring ämnena etik, 

organisationsidentitet, profession samt den politiska debatten som finns idag kring hur 

polisutbildningen ska vara uppbyggd. Det är en kvalitativ studie där alla deltagare kommer 

vara anonyma. Vi undrar om ni har möjlighet och vill ställa upp på en intervju? Intervjun 

kommer att ta ca 60 min. 

s163156@student.hb.se - Linda Shishani  

s171186@student.hb.se - Josefine Hansson 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Shishani & Josefine Hansson  
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