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Förord 
Det finns något som man bara finner på ett ställe i världen.  

Det är en stor skatt som man kan kalla existensens uppfyllelse.  
Och den plats där skatten finns är just där man står. 

Martin Buber i Karl Erik Lundgrens Ur tystnaden 

Martin Buber vill nog säga att man lever lyckligast när man kan leva, gräva och verka i nuet. Det 
gör man inte som doktorand. Man lever alltid om fem år, tre år, ett år och om några månader. 
Under den perioden, behövs därför en oas av nu. Något vid sidan av alla referenser och analyser 
och empirier och syften och artiklar. Mina nu:n har varit Tyko, Isak, Jens och Karin. Tyko har 
tvingat mig att tänka på lego, pappersflygplan, bada och fotboll. Utan sådana avbrott kan inte en 
avhandling skrivas. På många, många andra sätt, har Karin bidragit. Hon har låtit bli att fråga om 
avhandlingen vid de tillfällen då jag velat leva ett vanligt familjeliv mitt i doktorandlivet och hon 
har frågat om avhandlingen vid de fåtal tillfällen då jag velat leva ett doktorandliv i familjelivet. 
Det har hon gjort med en fingertoppskänsla som bara en fru kan ha. Fem år är en lång tid och 
Jens och Isak har växt från unga pojkar till vuxna män. Att följa er har också varit ett NU. Jag 
älskar er alla! 

Boken skulle inte ha kunnat skrivas utan Bertil Hammarberg. Han var föreståndare för 
Polisutbildningen i Umeå under de flesta av studiens fem år. När jag frågade honom om det fanns 
någon möjlighet för en gammal polis att bli doktorand, tog det honom två sekunder att både hitta 
lösningen och presentera den för mig. Bertil är möjligheternas man. Hela vägen har han sedan 
följt mig med glada tillrop, kloka synpunkter, korrekturläsning och en stor vänskap. Både jag själv 
och läsaren har flera andra att tacka för att många konstiga formuleringar och irriterande stavfel 
har kommit bort. Allra mest tänker jag på Nisse Wedman som gett en massa av sin tid till att läsa 
mina alster under studiens sista skälvande månader. Börje Ekenvall kom också som en gubbe i 
lådan under den perioden och erbjöd sig att läsa, granska och tipsa. Två som jag tvingat att 
korrekturläsa delar av den, är svägerskan och svågern, Lotta och Thomas. Allas arbete har varit 
uppskattat och värdefullt. Alla ni andra som, vid olika tillfällen har hjälpt mig med idéer och 
tankar får också en stjärna i himlen. Stavfelen och andra fel som är kvar får jag stå för själv.  

Många människor i polisutbildningens korridorer har gjort tiden som doktorand roligare och 
lättare än den annars hade kunnat vara. Katarina, Eva-Marie, Britt-Marie, Chatrine, Birgitta. Man 
brukar hinna andas att; Det vore skönt att få hjälp med … Då är det redan gjort, med ett leende på 
läpparna. Jag tror att vi har världens bästa korridor. Studierektorerna och båda föreståndarna, 
Bertil och Mikael, har möjliggjort studien genom att alltid visa förståelse för mitt behov av tid och 
annat stöd. Alla arbetskamrater, lärare och kompisar som finns där med roliga samtal och kloka, 
reflekterande resonemang i fikarum och på andra ställen. Ni hjälper till att förgylla min tillvaro 
och har ibland gett näring till innehållet i boken - TACK ALLA! Mina tio informanter som följt 
mig genom hela studien kan jag inte namnge men ni är de allra viktigaste i den här boken. Tack 
för er tid och ert engagemang. Hoppas att ni tycker att det var värt det även sedan ni läst den. 

Mehdi, Jörg, Elisabeth och Nafisa är värda ett stort tack och stora kramar för att ni visat att man 
inte måste jobba alldeles ensam som forskare. Vårt lilla projekt har för mig varit en vikig del av 
tiden som doktorand och jag är glad åt att känna att vår vänskap har vuxit sig stark under tiden.  

Maria Bengtsson och Nils Wåhlin har varit mina handledare. Jag vet att ni varit väldigt upptagna 
både som lärare och med andra uppgifter. Ändå har ni alltid funnits där för mig. Ni har fått mig 
att känna mig prioriterad eftersom det sällan varit svårt att hitta tider i era almanackor. Tider 
som ni fyllt med mig och era kloka, erfarna synpunkter och råd.  

Och så Amanda som låter mig använda morfars bild av henne som omslag. Första gången jag såg 
bilden tänkte jag – är det i sådana ögonblick som drömmen föds och polisidentiteten börjar 
spira? 
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Polisers identitetsskapande 
”Vem är jag?” är en viktig fråga för denna avhandling. En av de informanter, som varit snäll 
nog att ge av sin tid och sitt engagemang för att göra studien möjlig kunde i de första 
samtalen ha svarat att "jag är en polisstudent". I det senaste kunde hon eller han istället svara 
att "jag är polis". Vid de laget var hon eller han nämligen färdig med en polisutbildning och 
hade därefter arbetat som färdig polis i cirka nio månader. En lika viktig fråga för arbetet, 
som den första är, ”vem är vi?” För identiteter som de betraktas här, växer inte fram i ett 
socialt vakuum, utan kommer till och utvecklas i gemenskaper, i många gemenskaper. 
Familjen, föreningar, vänkretsar och inte minst i grupperingar som följer av professionen. 
Den här studiens informanter har från början talat om studiegruppen, årskullen, vi som går 
polisutbildningen. Senare har man nämnt turlaget, vi ordningspoliser, vi på den här enheten, 
vi unga poliser, poliserna på min avdelning, alla på avdelningen, poliserna på myndigheten 
eller alla vi som jobbar på myndigheten som några grupper att identifiera sig med. De senast 
nämnda exemplen separerar poliser från andra anställda inom polisen. Det är en inte oviktig 
åtskillnad. För den identitet som framförallt behandlas i arbetet är den professionella 
identiteten. Den som följer med polisprofessionen och erbjuder utbildade, yrkesverksamma 
poliser medlemskap. Den professionella identiteten har av många, både i denna och i andra 
studier, framhållits som mycket central i livet. Svaret ”jag är polis” markerar en identifikation 
med professionen; jag inte bara arbetar som polis utan jag är polis. Gränsen mellan person 
och profession blir inte självklar. Ofta går identiteterna omärkligt i och ur varandra.  

Studien belyser flera mötespunkter. Mellan polisstudenter och den nya profession som de 
med tiden alltmer blir en del av liksom mellan kultur och image, d.v.s. poliskollektivets egna 
normbärande grundläggande värderingar i förhållande till bilden som de tror att andra har 
av dem. Det står vidare mellan de förväntningar som blivande poliser har på sin framtid och 
hur de förväntningarna motsvaras av gjorda erfarenheter. Mötena regleras av diskurser som 
anger vad som räknas som accepterade värderingar, normer och beteenden liksom accepterat 
språkbruk i relationer människor emellan. I skärningspunkterna för alla dessa möten bildas 
och utvecklas både personliga och gruppgemensamma identiteter, d.v.s. svaren på frågor om 
vem ”jag” och ”vi” är. I studien har tio polisstudenter som med tiden blivit nya poliser följts i 
fyra samtalsomgångar om sitt identitetsskapande. De första samtalen hölls strax efter 
utbildningsstart och de sista ca nio månader efter den praktiktjänstgöring som avslutade 
deras polisutbildning.  

Att studien lett fram till en diskussion om konstruktioner av professionella identiteter som 
processer i ett antal mötespunkter var inte självklart när studien påbörjades. I avhandlingen 
får läsaren följa med på min färd, från de inledande frågeställningarna, via teoretiska och 
empiriska insikter till den analys där konstruerandet av professionella identiteter diskuteras. 
Avhandlingen består av tre sektioner. I denna, den första, diskuteras den problemställning 
som gav upphov till studien, metodval och de identitetsteorier som jag utgått ifrån. I den 
andra sektionen återges berättelser som jag har fått ta del av i samtal som bildar studiens 
empiri. I sista sektionen analyseras empirin med utgångspunkt från de teoretiska grunderna i 
ett försök att bidra till ny kunskap om hur professionella identiteter konstrueras. Under varje 
sektionsrubrik sorteras ett antal kapitel som strukturerar innehållet. Därunder finns rubriker 
som i avhandlingen benämns avsnitt. De senare har samlar ibland i sin tur avsnitt under sig.  
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1 Studiens frågor och bärande idéer 
I detta kapitel presenteras studien i sitt sammanhang och dess syfte och frågeställningar 
diskuteras. Till att börja med förs ett kort resonemang om polisprofessionen och dess roll i 
samhället. I samma avsnitt diskuteras professionsbegreppet med polisprofessionen som 
utgångspunkt för att ge en grund för det teoretiska begreppet professionsidentitet. Efter det 
beskrivs studenters väg in i polisprofessionen utifrån relativt formella grunder som hur 
rekrytering och utbildning går till. Därefter diskuteras behovet av en bred ansats där 
socialiseringsprocesser, med ett ständigt meningsskapande i dialog mellan individen och den 
sociala omgivningen studeras, för att nå en förståelse för hur professionella identiteter 
konstrueras. Kapitlet avslutas med studiens syfte och frågeställningar.  

1.1 Polisprofessionen 
Polisprofessionen står ofta i centrum för allmän uppmärksamhet. Av de nyheter som 
publiceras i massmedia är det få som röner sådant intresse som de som handlar om polisens 
arbete (Palm & Skogersson 2008, s.1). Ett polisingripande i någons kvarter leder ofta till 
intensiva diskussioner och berättelser människor emellan. Polisprofessionen i sig är också 
intressant för många. Under 2000-talet har Rikspolisstyrelsen i genomsnitt räknat nästan 
elva sökanden per plats på polisutbildningen (Rikspolisstyrelsen 2008).  

En beskrivning av polisprofessionen kan ta sin början i många ändar. Människor som inte är 
poliser kan se polisen som de som ingriper när något gått snett. När brott begåtts, när olyckor 
inträffat eller när grannar träter med varandra är polisen en av de första instanserna som för 
många kommer upp som en möjlig problemlösare, i det akuta skedet som medlare och 
iordningsställare. Då, men framförallt i ett senare skede också som utredare av vad som 
verkligen hänt. Den som dyker upp när man minst behöver dem kan också vara en 
beskrivning av poliser. Fortkörare, hembrännare och fjortonåriga mopedister är några som 
ibland kan skriva under på det. Men den motsatta bilden är också förekommande. Var är 
polisen? Frågar sig villaägaren som inte får den hjälp hon räknar med när inbrottstjuven 
varit framme. Polisen är ibland informatör, socialarbetare, samtalspartner, tillståndsgivare, 
gränssättare, förmanare, inspirationsgivare, akutsjukvårdare, författare av anmälningar, 
promemorior, rapporter, minnesanteckningar … Var och en med erfarenhet av att möta 
poliser eller läsa om poliser känner igen åtminstone någon av bilderna. Bilder av en 
profession som i så hög grad både berör och intresserar människor även utanför poliskretsar 
gör polisers sätt att se på sin identitet till något särskilt intressant att studera.  

Redan avsnittsrubriken "Polisprofessionen" är värd att diskutera ur ett identitetsperspektiv. 
Alla håller inte med om att polis är en profession. Läkare, jurister, präster och höga militärer 
brukar räknas till de klassiska professionerna. Men med tiden har allt fler andra grupper 
sorterats dit, och än fler gör anspråk på att räknas in i skaran. Grupper som brukar nämnas 
är sjuksköterskor, socialarbetare, lärare och bibliotekarier. Det mest grundläggande kravet 
för att ett yrke ska få kallas för profession är enligt Freidson (2001, s.17) att det ger utövarna 
av den, en rimlig möjlighet att leva på den. I alla definitioner av professioner finns också 
gränser för vem som får utöva det, gränser som fungerar tydligt exkluderande. Freidson 
menar till exempel att en profession ska vara så specialiserad att den inte är tillgänglig för de 
som saknar nödvändig träning och erfarenhet. En profession går heller inte att standardisera 
utan varje situation kräver unika lösningar. Den beskrivningen av begreppet betonar den 
dynamiska, egna kraften i professionen som gör att andra yrkesgrupper inte kan slå sig in på 
den aktuella professionens område. Hellberg (1978) betonar å andra sidan monopolet som 
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kommer av exklusiva kunskaper som på mer eller mindre formella grunder gör att andra än 
medlemmar i den egna professionen inte får verka inom verksamhetsområdet:  

Med en profession … avses en yrkesgrupp, som monopoliserar viss kunskap; en 
kunskap som (a) värderas som nyttig eller värdefull och som (b) utgör grunden 
för yrkesgruppens monopolisering av en viss eller vissa yrkespositioner. 
Professioner är de yrkesgrupper, som genom ett organiserat strävande tillåts 
institutionalisera ett kunskaps- och yrkesmonopol (Hellberg 1978, s.27). 

I ett försök att tydliggöra vad som karaktäriserar en profession lyfter Strömberg (1994, s.10-
11) fram några punkter som kännetecknande för en sådan. Den bygger enligt henne på a) en 
ointränglig, onåbar expertkunskap, b) den kunskapen har nåtts genom en långvarig, 
specialiserad, ofta akademisk utbildning, c) den innehåller en socialiseringsprocess som 
tillsammans med den långa utbildningen skapar stark lojalitet till gruppens värden och 
normer. Genom de tre första punkterna, expertkunskap, långvarig specialiserad utbildning 
och en tydlig socialiseringsprocess kan också Freidsons (2001, s.17-60) betoning på att 
professionen inte är tillgänglig för den utan kunskap och att den bygger på icke 
standardiserade lösningar, ses som tillgodosedd. Detta eftersom hans beskrivning av 
monopolisering bygger på att andra, p.g.a. bristande kunskaper inom professionens område, 
inte kan utöva professionen. Hellbergs (1978) mer formella grunder kommer i nästa punkt, 
nämligen d) att utbildningen avslutas med en formell examen som ofta följs av en 
legitimation som ger exklusiv behörighet att utöva yrket. Till sist menar Strömberg (1994) att 
e) professioner är högt värderade av andra, relativt välbetalda och innehåller ofta 
klientrelationer. 

Strömberg (1994, s.21) redogör också för begreppet semiprofession med vilket menas 
grupper som tangerar professionsbegreppet men som inte riktigt når upp till den statusen på 
alla punkter. Alla punkterna kan betraktas som en gråskala där ena extremen är låg 
överensstämmelse och den andra hög överensstämmelse. När ett yrke når hög 
överensstämmelse på alla punkterna räknas det till en ren profession. Men om yrket inte 
ligger högt överallt utan lågt på någon punkt eller på ett medelvärde på flera av punkterna 
räknas det som en semiprofession. Utifrån listan av punkter kan till exempel polis som 
profession bedömas.  

Tveklöst krävs a) för att utöva polisprofessionen en stor kunskapsbas. Det brukar sägas att en 
stor del av den kunskapen kommer av yrkeserfarenheten och socialisering tillsammans med 
äldre kollegor. Därigenom är den sortens kunskap närmast onåbar för de som inte är poliser. 
Det råder heller ingen tvekan om att den utbildning som man går för att få bli polis innehåller 
ett stort mått av kunskaper som få andra kan nå. Om man däremot med den första punkten 
vill dra resonemanget så långt som till att prata om kunskapsmonopol som innebär att såväl 
skapande av ny kunskap som kunskapsförmedling måste kontrolleras av professionen 
(Hellberg 1978, s.29) så blir resultatet att polisen knappast kan sägas inneha ett sådant 
monopol eftersom forskning om polisyrket som utförs av poliser hittills varit en marginell 
företeelse. b) Den två år långa utbildningen skiljer inte minst ut sig från de flesta andra, 
genom sin integrering av teoretisk kunskap och färdighetsträning. Om den är lång eller inte 
har förstås att göra med vilken jämförelse som görs. I en jämförelse med de flesta 
akademiska yrkesutbildningar, socionom, sjuksköterskor, jurister, läkare etc. så är den 
relativt kort. c) Poliser som modeller är viktiga i en också i övrigt stark socialiseringsprocess, 
enligt forskning inom området (t.ex. Ekman 1999; Fielding 1984, 1988; Hazer & Alvares 
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1981; Van Maanen 1974). Polisverksamhet är hårt lagreglerad och därför kan man lätt tro att 
handlingsutrymmet blir litet. I själva verket visar forskning både nationellt (Ekman 1999) 
och internationellt (Fielding 1984; Van Maanen 1974) att utrymmet för 
organisationskulturen att styra verksamheten, bland annat genom den modellerande 
socialiseringsprocessen, är väldigt stort. Berättande från polis till polis, spelar lika stor roll 
för polisprofessionen som lagar och regler.  

Enligt polislagen 4 § (SFS 1984:387) bestämmer regeringen vem som är polisman, närmare 
specifikationer för vem som är polisman finns i polisförordningen (SFS 1998:1558). Efter 
fullgjord utbildning kan polisstudenten söka aspiranttjänstgöring vid en polismyndighet. Då 
får studenten också sitt tjänstekort (legitimation) och kan kalla sig polis. Därmed kan polisen 
sägas helt uppfylla kraven d) för yrkesmonopol som betyder att endast den yrkesgruppen får 
utöva yrket. Vilket förtroende som polisen har är förstås avhängigt vem som tillfrågas men 
när SOM-institutet vid Göteborgs Universitet tillfrågar slumpvis utvalda svenskar brukar 
polisen få ett relativt högt förtroende, ”Polisen samt universitet och högskolor är exempel på 
institutioner som återfinns i den absoluta toppen av ”förtroendeligan”” (Rönnerstrand & 
Johansson 2008 s. 20). Som polis har man täta kontakter med det som kan kallas för ens 
klienter – målsägande, misstänkta etc. Vad lönen beträffar är Svenska Polisförbundets 
uppfattning att den är allt för låg, det skriver nog de flesta poliser under på också. I 
sammanhanget kan det poängteras att liknande inställning till den egna 
yrkesgruppens/professionens lön har de allra flesta fackförbund och också en stor del av 
löntagarna. Utan alla andra jämförelser kan den nog sägas vara relativt god om den betraktas 
bara i förhållande till den relativt korta utbildningen.  

Därmed kan polisens arbete när det ställs i förhållande till Strömbergs (1994) definition av en 
profession utan tvekan sägas uppfylla de flesta kriterier. De formella reglerna som utestänger 
andra från professionen, liksom en stark socialiseringsprocess som skolar in individer till det 
gemensamma normsystemet finns tydligt. När det dock gäller lång utbildning och framförallt 
ett fullt utvecklat kunskapsmonopol får man dock ses som varande någonstans på gråskalan. 
Det senare till trots kommer i fortsättningen av detta arbete polisen att betraktas som en 
profession och när polisers identitet diskuteras är det mest centrala perspektivet den 
professionella identiteten.  

En beskrivning av polisprofessionen kan ta sin början i polisens av uppdragsgivaren ålagda 
uppgifter och mening. I polislagens (SFS 1984:387) första paragraf, ändamålsparagrafen, 
lyfts polisen fram som en av de aktörer i samhället som finns för att främja rättvisa och 
trygghet. Polisens uppgift i sammanhanget är enligt den paragrafen att upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet liksom att tillförsäkra andra skydd och annan hjälp. Den andra 
paragrafen, uppgiftsparagrafen, visar på fem huvuduppgifter som börjar med att förebygga 
brott och störande av allmän ordning, att övervaka allmän ordning och säkerhet och att 
ingripa när den störs. Polisen ska vidare bedriva spaning och utreda brott. Dessutom lämna 
allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp när polisen är de som lämpligen kan göra 
det. Polisen ska till sist också fullgöra annan verksamhet som åläggs dem genom andra 
bestämmelser.  

Ett sätt att se på polisarbete är, som sagt, som en profession strikt reglerat av detaljerad 
lagstiftning. Ändå finns i både svensk och internationell polisforskning tydliga motbilder mot 
det lagreglerade polisarbetet. Graner (2004) visar tydligt på sådana motbilder när han 
beskriver en dikotomi inom vilken enskilda poliser kan beskrivas. Den ena motpolen på den 
dikotomin är legalistisk, alltså en ambition att följa skrivna regler, den andra motpolen är 
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den autonome, en polis som har en större vilja att själv värdera rimlighet, behov och nytta av 
möjliga insatser. Ett annat begreppsliggörande av polisers autonomi gör Ekman (1999) när 
han beskriver småpratet i fikarum och radiobilar som en motvikt till de skrivna reglerna. I 
småpratet byggs och reproduceras normer som är minst lika viktiga för yrkespraktiken som 
lagar och förordningar, menar han. Skrivna texter konkretiseras, tolkas och några 
diskvalificeras i det vardagliga småpratet. De tolkningar som görs av texterna är nära 
handling eftersom småpratstolkningen görs direkt av de som ska handla utifrån reglerna. 
Även Ekenvall (2008, s.125-127) visar på ett visst avståndstagande från poliser emot 
regelstyrning av polisverksamheten i sin studie om polisers regelefterlevnad. Där visar han 
till exempel att trots att poliser egentligen inte får ge varandra rapporteftergift, d.v.s. 
underlåta att rapportera för brott, kan många poliser tänka sig att göra det i synnerhet så 
länge det handlar om mindre allvarliga brott. Hans studie visar också på en inställning till 
egen brottslighet som karaktäriseras av viss acceptans för egna brott av mindre allvarlig 
karaktär, till exempel trafikbrott och enkla skattebrott.  

Önskan att känna ett stort mått av autonomi som sådana studier visar, tyder på att inte 
enbart skrivna regler definierar polisprofessionen. Den formas även av kulturellt betingade 
normsystem. Internationella studier lyfter poliskulturen som en starkt normerande, 
svårföränderlig sådan. Stenmark (2005) beskriver också svenska polisens 
organisationskultur som en stark kraft i polisverksamheten, i mycket en intern motkraft emot 
förändringar som initieras från politiker och polisledning. Granér (2004, s.23-32) betonar att 
kulturen inom polisen är mångfacetterad och menar att man inte kan tala om en sådan utan 
måste betrakta polisverksamheten som bestående av flera, förvisso starka, kulturer. Den som 
han studerade, patrullerande polisers yrkeskultur, menar han, kännetecknas av motstridiga 
förväntningar på effektivitet och legitimitet. Inom organisationen beskrivs tydligt misstro 
emot polisledningar och en stark intern solidaritet poliser emellan. Han menar även att 
kulturen gav upphov till ett starkt grupptryck och interna krav på likriktning av individer. 
Samtidigt antyder hans redan nämnda dikotomier att det finns ett utrymme för individualitet 
i kulturen. Alla poliser är inte stöpta i samma form. I en fältstudie av spaningsverksamhet i 
Stockholm (Carlström 1999, s.110-113) visas också på en poliskultur där avståndet mellan 
chefer och personal är stort och där polisernas vilja att agera fritt från styrning uppifrån 
märks tydligt. I studien används spel och idrott som tydliga metaforer för polisarbete. 
Spaningsarbetet betraktades som ett ”tjuv och polisspel” i lagform där motståndaren var 
kriminella som försöker komma undan polislaget. Att laget var mycket viktigt lyser igenom 
på många sätt i hennes studie. Poliser som hade vana vid lagsport ansågs ha det enklare att 
socialiseras in i spaningsverksamheten. I sådana motstridigheter som de beskrivna, växer 
polisidentiteten fram. Som polis antas man både vara efterlängtad av någon och inte alls 
välkommen av andra. Man vill som polis arbeta för och med gällande lagstiftning, samtidigt 
vill man känna ett stort mått av autonomi. Sådana tydliga motbilder kan betyda att det krävs 
särskilt stor känslighet för situationens krav av de som gör entré i professionen. De kraven 
ställer i sin tur stora krav på en väl balanserad både rekryterings- och socialiseringsprocess.  

1.2 Att bli polis 
I detta avsnitt beskrivs början på det professionella identitetsskapandets väg för poliser. 
Vägen inleds med en nio månader lång rekryteringsprocess, fortsätter med en två år lång 
utbildning och avslutas med en sex månaders praktiktjänstgöring. I dag är Rikspolisstyrelsen 
huvudman för både rekrytering och utbildning. Under praktiktjänstgöringen är 
polisaspiranterna, som de nya poliserna då kallas, anställda av den polismyndighet som 



6 
 

praktiktjänstgöringen fullgörs vid. Efter praktiktjänstgöringen är man färdig att anställas 
som polisassistent och de allra flesta blir det i den myndighet där praktiktjänstgöringen 
gjorts. Systemet är i skrivande stund under översyn och det finns förslag på att göra 
polisutbildningen till en universitetsutbildning (SOU 2008:39). Idag genomförs den som en 
uppdragsutbildning på två universitet, Umeå och Växjö förutom att den ges på 
Rikspolisstyrelsens egen utbildning, Polishögskolan i Stockholm.  

Antalet antagna vid polisutbildningarna har ökat successivt från vårterminen 2000 då 192 
studenter antogs till höstterminen 2008 då 878 nya polisstudenter antogs (Rikspolisstyrelsen 
2008). Den senare delen av den ökningen kom sig av vallöften från den borgerliga alliansen, 
inför riksdagsvalet 2006, då man lovade 20 000 poliser inom mandatperioden. Efter 
höstterminen 2008 följer en tydlig nedgång i antalet antagna. Från vårterminen 2009 antas 
bara 350 studenter. De kvinnor och män som antogs till polisutbildningen under perioden 
1997 – 2003 var i genomsnitt 26 år med en spridning mellan 21 åriga och upp till 40 åriga 
studenter. Åldern varierar även något vad gäller kön. De kvinnliga sökande är i genomsnitt 
något yngre än männen (25,6 respektive 26,2 år). Av de sökande är 38,2 procent kvinnor 
men av de studenter som antogs runt det senaste sekelskiftet var endast 34,0 procent kvinnor 
(Lilie & Rosmark 2002). Av de 1071 studenter som avslutat sin utbildning mellan 1998 och 
2002 hade bara 1,8 procent avbrutit sina studier före examen (Lilie & Rosmark 2003 a). De 
flesta av de nya poliserna arbetar under de första åren som utryckningspoliser (Lilie & 
Rosmark 2003 b). Det innebär oftast patrullerande arbete i uniform. 

1.2.1 Rekrytering 
Rikspolisstyrelsen ansvarar för rekrytering av polisstudenter till polisprogrammet 
(Polisutbildingsförordningen, SFS 1999:740). De formella kraven är att man är svensk 
medborgare och minst 20 år under antagningsåret. Vidare krävs att man har B-körkort och 
grundläggande behörighet för högskolestudier plus särskild behörighet för Svenska B, 
Historia A och samhällskunskap A. Man ska även ha gjort högskoleprovet eller ha poäng för 
universitetsstudier. Det ställs också krav på en god hälsa, syn och hörsel. För att antas ska 
man dessutom vara ”lämplig för polisyrket” och ha ”normal fysisk förmåga”. Att vara 
lämplig innebär enligt Rikspolisstyrelsen att man är ”vidsynt, tolerant, stresstålig, ärlig, 
harmonisk och serviceinriktad”. Dessutom krävs ett ”sunt levnadssätt”, ”god 
rättsuppfattning” och ett allmänt ”stabilt psyke” (Rikspolisstyrelsen 2009 a).  

För de som godkänts vid den allmänna prövningen av behörighet följer ett svenskaprov och 
ett inledande samtal med en polis på orten där den sökande bor liksom fysiska prov som 
genomförs på fyra till sex platser i landet. De tar ca en halv dag. Där prövas, koordination, 
styrka, kondition och slumpvis utförs också simprov. Simkunnighet räcker det normalt med 
att styrka genom intyg från simlärare, badvakt eller militärt befäl (Rikspolisstyrelsen 2009 
a). De som visat sig vara mest konkurrenskraftiga kallas till ett två dagar långt testblock som 
Rikspolisstyrelsen genomför i samarbete med pliktverket. Det innehåller ett databaserat 
anlagstest, medicinsk undersökning, psykologsamtal där frågor om personliga förhållanden, 
värderingar, attityder och etiska värderingar berörs. Slutligen innehåller blocket också en 
intervju med särskilt utbildade poliser. Därefter sker en slutlig bedömning och en 
antagningsnämnd, bestående av bland annat Rikspolischefen beslutar vilka som antas till 
polisprogrammet (Rikspolisstyrelsen 2009 b). Rekryteringsprocessen har inte ändrats på 
något substantiellt sätt sedan informanterna i denna studie rekryterades.  
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Rekryteringsprocessen är både lång och omfattande. Få utbildningar har en så ingående 
process före utbildningsstart. Under den tiden träffar de sökande poliser och andra sökanden 
och talar om polisprofessionen ur många perspektiv. De engagerar sig, åker på 
rekryteringstest och många är nervösa och spända inför testerna. De flesta diskuterar säkert 
sin ansökan och processen också i många andra sociala sammanhang. På olika sätt påverkar 
den processen troligen de sökandes sätt att se på sin blivande profession. Intensiteten i den 
och längden av den har måhända något att göra med den nästan fullständiga 
genomströmningen av studenter genom polisutbildningen. 98 procent av studenterna 
fullföljde som sagt sina studier under tidigt 2000-tal (Lilie & Rosmark 2003 a). Inget talar 
för att det förhållandet har ändrats nämnvärt under senare år. Både det faktum att varje 
polisstudent gått igenom en lång och intensiv rekryteringsprocess och att nästan alla också 
fortsätter igenom en relativt hård utbildning, talar för att polisstudenter är en studentgrupp 
som är engagerad och motiverad för att nå sitt mål, polisprofessionen. Det understryks av 
pliktverkets rapport om polisstudenters trivsel med utbildningen och tro om det framtida 
yrket. I en undersökning svarar 80,7 procent av studenterna att de tror att de kommer att 
trivas mycket bra med arbetet som polis. Alla övriga svarade ganska bra (Lilie & Rosmark 
2002). 

1.2.2 Utbildning 
Polisprogrammet omfattar fyra terminer. Förutom på de tre ovan nämnda orterna finns 
polisutbildningen också som distansutbildning. Det senare alternativet dock med flera 
perioder förlagda vid Polishögskolan i Stockholm. Utbildningarna följer en gemensam 
utbildningsplan som fastställs av rektor vid polishögskolan efter delegation från 
Rikspolisstyrelsen (Rikspolisstyrelsen 2002). Kurserna byggs upp av flera moment som 
utbildningsorterna själva råder över. Innehåll likväl som ordningsföljd varierar alltså inom 
de av utbildningsplanen givna ramarna, beroende på var man går sin utbildning. När 
kursplanerna granskas växer en komplex bild av ämnesöverskridande moment och inslag 
fram. Undervisningen sker dels i teoretiska moment som löser av varandra i en kedja från 
utbildningsstart till examen fyra terminer senare. Dessa var när studiens informanter gick 
utbildningen i Umeå – Polisen i samhället, Brottsorsaker och brottsförebyggande arbete, 
Juridik, Ordning och trygghet I och II, Ungdom, Psykiskt sjukdom, Droger och missbruk av 
droger, Ledarskap och grupprocesser, Trafik, Dödsfall, Våld i nära relationer, Svårare brott 
och till sist Fördjupningsarbete. Parallellt med dem ges fortlöpande färdighetsmoment under 
längre perioder, några startar i första terminen och avslutas i sista medan andra har mer 
begränsad varaktighet. Färdighetsmomenten hette, när informanterna gick utbildningen, 
Akutsjukvård, Självskydd, Vapenhantering, Polisbilskörning, Hälsa i teori och praktik, 
Mental träning, Polisens radiosystem och Data (Polisutbildningen Umeå universitet 2004). 
Schemalagd tid är mellan 20 och 25 timmar per vecka vilket är väldigt mycket för en 
samhällsvetenskaplig utbildning.  

Efter godkänd utbildning följer en sex månader lång aspirantutbildning (praktiktjänstgöring) 
vid en polismyndighet. Den nyexaminerade polisen anställs under tiden och tjänstgör som 
polis vid flera olika enheter vid polismyndigheten. Aspirantutbildningen sker under 
handledning av en erfaren och särskilt utbildad polis. Efter godkänd aspirantutbildning kan 
tjänst som polis sökas (Rikspolisstyrelsen 2002). Det har ännu inte inträffat att en godkänd 
polisstudent inte kunnat få arbete som polis någonstans i Sverige.  

Utbildningen med följande yrkeskarriär visar upp en rak linje, från ansökning till anställning. 
Med rak linje menas här att studenten rekryteras till en utbildning med den sannolikt 
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blivande arbetsgivaren (polisen) som ansvarig för rekryteringen till utbildningen. Samma 
troliga arbetsgivare är finansiär för utbildningen och ansvarig för den övergripande 
utbildningsplan som sätter ramarna för utbildningen oavsett var i landet den sker. Efter 
genomförd, godkänd utbildning och praktik anställs den överväldigande majoriteten av 
polisstudenterna som poliser. Vid det laget har de nått den formella behörighet som krävs för 
att få utöva polisprofessionen. Genom utbildningen och dess fältstudier (veckolånga 
praktikperioder under utbildningen) och genom den halvårslånga praktikperioden har de 
också kommit en bit i den socialiseringsprocess som kommer att göra nästan alla till poliser. I 
den socialiseringsprocessen lärs inte bara formalia, att förhålla sig till utsagda, skrivna regler. 
Där lärs också kulturellt burna värderingar och normer. Att lära sig en profession är inte bara 
en formell utbildning. Lika viktigt är den socialisering som sker i vardagen, i 
professionsutövningen och det sociala samspelet med andra kollegor och människor utanför 
professionen. 

1.3 Menings- och identitetsskapande 
På väg mot sin professionella identitet skapar polisstudenter och nya poliser successivt nya 
meningar och justerar befintliga meningar om sin egen roll som polis och det sammanhang i 
vilket de ska verka. Nära kopplat, och integrerat, med meningsskapandet är socialisering in i 
yrkesrollen och de sociala nätvek som den rollen för med sig. Med utgångspunkt i teorier om 
meningsskapande och socialisering kommer här begreppet identitet i allmänhet och 
professionell identitet i synnerhet att problematiseras.  

1.3.1 Meningsskapande 
I den utbildningsprocess som beskrevs i förra avsnittet möter polisstudenterna och de nya 
poliserna ständigt ny information. Walsh (1995) talar om två olika sätt att hantera ny 
information. Han menar att meningsskapande kan ses antingen som ett inhämtande av ny 
kunskap som individen processar relativt oberoende av tidigare erfarenheter eller attityder. 
Detta sätt att processa information kan kallas för den datadrivna metoden eftersom det är ny 
data som sätter fart på processen. Men han menar att man också kan betrakta processen som 
driven av redan befintlig kunskap och kalla det för teoridrivet. I en sådan process betonas 
istället de erfarenheter och kunskaper som individen redan har som en bas för processen. 
Den nya informationen blir ett komplement och en utmaning till tidigare mening och 
kunskap snarare än ett nytt och fristående ark i kunskapens bok.  

Hodgkinson (2003) menar att båda sätten används i ett växelspel med varandra i olika 
former och att den ena eller den andras vikt betonas olika beroende på hur mycket man tror 
att livet och kunskapsutvecklingen är sociala konstruktioner eller i vilken grad man tror på 
den objektiva sanningen. Kolb (1984, s.106-107) liksom Weick (1995) menar att det knappt 
görs nya erfarenheter, för en vuxen människa, som processas utan att tidigare erfarenhet får 
en huvudroll i tolkningen och analysen av informationen som följer. I hanteringen av ny 
information används i första hand, menar de, tidigare erfarenheter som bas för 
bearbetningen. Inom den ram som dessa erfarenheter anger placeras de nya intrycken och 
kopplingar söks mellan det nya och det gamla. Men när den nya informationen ligger allt för 
långt ifrån personens kontext och erfarenheter för att kunna tolkas utifrån den så finns det 
två vägar. Antingen ser vi inte nyheten därför att vi inte orkar med att processa den, den 
rationaliseras till att bli ett undantag från regeln och därför inte värt att beakta, eller noteras 
överhuvudtaget inte. Eller också kommer den nya informationen att påverka vår egen 
kontext, att förändra den så att vi vid nästa liknande erfarenhet faktiskt har en kontext som 
är användbar för att tolka informationen. Liksom Kolb (1984) ger uttryck för, betraktas i 
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denna studie, meningsskapande som en hermeneutisk process som går fram och tillbaka 
mellan förförståelse och ny förståelse. Kontexten, individens bakgrund, kunskap och 
erfarenhet är där mycket central. Utan en kontext inom vilken vi samlat och sorterat tidigare 
erfarenheter så skulle vi för varje nytt uns av information också vara tvungen att hitta nya 
förklaringar till varför och hur den nya informationen dyker upp. En sådan process vore 
övermäktig i snart sagt varje situation. 

Kontexten blir därför en genväg för meningsskapande. Den är en genväg i två delvis skilda 
betydelser. Dels tar den oss fortare till en lösning än vi skulle ha kunnat göra i en rent 
datadriven problemlösning där varje del av problemet hade behövt processas till dess det 
sammanvägda resultatet angett ett lämpligt sätt att handla. Med kontexten som bakgrund 
kan vi istället snart, och utan att behöva väga in varje detalj komma till problemets lösning. 
Däri ligger också den andra meningen med ordet genväg. Det ordet antyder ofta att alla 
stenar inte vänts för att komma fram till gåtans lösning. Och kontexten leder oss heller inte 
till den grundliga objektiva analysen av varje frågeställning som den rationella människan 
skulle önska, den leder oss inte till det oantastliga svaret på varje fråga eller den fullständiga 
bilden av vad händer sedan och varför det som redan hänt har hänt. Snarare blir svaren ofta 
rimliga men inte fullständigt grundade. De blir rimliga utifrån de erfarenheter av liknande 
situationer som vi har sammanvägda med sociala hänsyn som tas i situationen. De blir inte 
fullständigt och objektivt välgrundade därför att en sådan analys inte går att göra när så 
många komponenter samspelar på ett så komplext sätt som de gör i varje människas vardag 
(jfr t.ex. Weick 1995).  

Schön (1995) diskuterar indirekt sådana rimlighetsbedömningar i ett resonemang om 
professionell kunskap. Han argumenterar för att man inom professioner inte bara kan bygga 
sin skicklighet på teknisk färdighet och fullständig kontroll. Tvärtom möter varje 
professionell, mer eller mindre dagligen, situationer där sådan färdighet inte räcker. Tidigare 
erfarenheter utmanas av situationer som inte står att finna i någon lathund eller i individens 
mentala scheman för liknande situationer och just därför börjar meningsskapandet genom 
reflektionen, menar han. En viktig aspekt är att reflektionen sker i arbetet, inte bara före och 
efter utan även just i det ögonblick då arbetet utförs. Även i själva genomförandeprocessen 
prövas tidigare metoder emot nya idéer. Skolbokskunskap är alltså nödvändigt för att göra ett 
bra arbete, men det är inte tillräckligt. Utöver det behövs den tysta kunskap som kommer av 
erfarenhet och de reflektioner som kan göras av den. Schön (1995, s.281) talar om ”reflective 
conversation with the situation” och menar att den professionella hela tiden befinner sig i ett 
utbyte av nyttigheter med den situation hon befinner sig. Proffset bjuder på sin kunskap och 
yrkesfärdighet medan situationen och faktiskt klienten bjuder på möjligheten till fortsatt 
meningsskapande.  

Weick (1995) menar att en organisation åtminstone har fyra nivåer för överföring av 
meningar till nya medlemmar. De fyra är ideologi som står för organisationens bärande 
idéer. Paradigm som är enskilda gruppers ideologier. Tradition är tankar, bilder eller andra 
uttryck för meningar som förs över från en generation till en annan och berättande till sist är 
den källa som enskilda har att överföra meningar till andra individer. Bruner (2002) 
framhåller just berättelsen som ett oemotståndligt incitament för att skapa mening ur 
mänskligt samspel. Carlström (1999) betonar också berättelsens vikt när hon i sin studie av 
poliser vid en spaningsrotel, berättar vad det talade ordet står för i den gruppen.  

Att vara en del av gruppen innebar att känna till tidigare händelser genom egen 
erfarenhet eller andras berättelser. Spanarnas relationer i gruppen var täta och 
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deras samtal präglades av införståddhet. Jag har visat att spanarnas samtal inte 
bara ska ses som kunskapsöverföring, utan också som ett medel att bevara 
verkligheten konsistent och meningsfull. (s.159) 

I hennes berättelse verkar de gemensamma erfarenheterna, det gemensamma språket och 
den gemensamma verklighetsbilden lägga grunden för en social tillhörighet, som både 
exkluderar och inkluderar. Den exkluderar de andra, de som inte förstår språket och därför 
inte hör hemma i gruppen. Och den inkluderar gruppens medlemmar som de som förstår, de 
som har varit med om och de som har hört. Därmed har meningsskapandet också nått fram 
till något som kan liknas vid en konstruktion av identitet. Själva gruppbildandet räknas i 
Social Identity Theory som det första steget i den riktningen. Därigenom bildas inte bara en 
grupp utan kategoriseringen i Vi och Dom. Det ger en struktur för omgivningen som 
tydliggör och skapar mening (Pratt et al. 2001). Berättelserna var för Carlströms spanare 
också ett sätt att skola in nya medlemmar, att ge dem ett underlag för sitt eget 
meningsskapande, ett underlag som säkrar att meningar traderas. Carlström visar därmed på 
ett av de perspektiv som Weick (1995) framhåller som mest centrala i meningsskapandet för 
en ny individ i en organisation. Nämligen det traderande som för information och mening 
mellan individer, och från grupper till individer. I varje fall visas i citatet på situationer där 
kontakt mellan människor leder till meningsöverföring. I Carlströms fall görs tydligt att det 
som traderas är gruppens mening och gruppens grundläggande värderingar. Något som är av 
vikt för denna studie är förhållandet mellan de nivåerna och organisationens ideologi som till 
stor del uttrycks genom skrivna regler. Den nya individen har att förhålla sig till alla 
nivåerna. Var och hur individen positionerar sig mellan nivåerna är avgörande för hur 
polisidentiteten skapas. Det leder vidare till nästa rubrik som diskuterar vägen in i en ny 
profession.  

1.3.2 Socialisering 
Socialiseras kan man till exempel göra in i olika miljöer och nätverk, eller vid migrationer där 
man socialiseras in i ett nytt land, region och kultur. Man kan socialiseras in i religiösa eller 
politiska organisationer och i många andra sammanhang. Det kan också kopplas samman 
med förra avsnittet genom att betraktas som ett meningsskapande med sociala förtecken, ett 
meningsskapande som i så fall måste räknas som livslångt. Att det är en livslång process kan 
understrykas genom att skilja det som brukar kallas för primär respektive sekundär 
socialisering (Berger & Luckmann 1967; Lindgren & Wåhlin 1998). Den förra är den 
socialisering in i vuxenlivet som tar sin början redan i barnaåren och som syftar till att skapa 
vuxna som fungerar i samhällslivet. Den senare är socialiseringsprocesser i det som Lindgren 
och Wåhlin (1998, s.14) kallar en kontinuerlig omvandling av jaget [som] försiggår ständigt 
så fort vi byter arbetsplats, gifter oss, skaffar eget hus osv. Socialisering i ljuset av denna 
studie närmar sig framförallt sekundär socialisering. Definitionen av socialisering kan därför 
hämtas från en definition ur en studie av socialisering in i organisationer.  

Organizational socialization is the process by which an individual comes to 
appreciate the values, abilities, expected behaviors, and social knowledge 
essential for assuming an organizational role and for participating as an 
organizational member (Louis 1980). 

Inget talar för att definitionen inte skulle kunna användas även för till exempel en profession. 
Även till en sådan är ett huvudmål med socialiseringsprocessen att individen inte bara ska nå 
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en förståelse av de värderingar, beteenden etc., som följer av professionen, man ska också 
uppskatta dem, känna för dem.  

Även om det primärt är den sekundära socialiseringen som kan antas beskriva hur 
polisstudenter socialiseras in i sin profession kan vi inte bortse från den primära 
socialiseringen. De båda typerna av socialisering kan heller inte betraktas som oberoende av 
varandra. Den sekundära bygger vidare på erfarenheter från den primära. En fråga som 
därför kan ställas är om den primära socialiseringen påverkar hur polisstudenter socialiseras 
in i professionen och vilken betydelse denna har för deras identitetsskapande. De värderingar 
och meningar som individen tagit till sig i den primära socialiseringsprocessen, betraktas 
också som starkare, svårare att förändra än de som kommit till senare i livet (Lindgren & 
Wåhlin 1998). Det blir därför intressant att diskutera om och hur den socialisering som 
individer gör i tidiga åldrar återspeglas i den socialiseringsprocess som de genomgår i 
arbetslivet.  

När Dixon (1999) talar om lärande så sätter hon nära nog ett likhetstecken mellan arbetet 
och lärandet. Hon menar att i varje arbete ingår någon form av processer där information 
tolkas, analyseras och omvandlas. Sådana processer brukar användas synonymt med lärande. 
Om då socialisering enligt definitionen ovan skulle vara att lära sig de värderingar, förmågor, 
beteenden och social kunskap som behövs för att tillägna sig sin roll i en ny organisation 
skulle man kunna säga att socialisering och lärande eller meningsskapande åtminstone står 
mycket nära varandra om än de inte är synonyma. Kolb (1984, s32) skriver att “Learning is 
the major process of human adaptation” och menar att det vi lär oss i klassrum bara är en 
liten del av livslärandet som syftar till att anpassa oss till vår omgivning. Det mesta lär vi oss 
genom att delta i arbetet och i andra aktiviteter genom livet. Och om då arbete och lärande, 
är synonyma, som Dixon (1999) menar, och lärande och anpassning eller socialisering är 
mycket närstående som Kolb (1984) menar, så betyder det att arbete också kan ses som 
socialisering. Ett sådant förhållningssätt betyder att socialisering får ses som en livslång, 
ständigt pågående process. I takt med att nya attityder, nya beteenden och nya sätt att se på 
vår omgivning konstrueras, så fortsätter vi att socialiseras. Även om takten avtar med tiden 
så fortsätter socialiseringen genom livet. Men varför, kan man då fråga sig, handlar den 
mesta forskning om socialisering in i organisationer om den period som kan kallas för 
metamorfosen (Van Maanen 1974) eller rollhanteringsstadiet (Feldman 1981) och som 
infaller vid inträdet in i organisationen och fortsätter till dess medlemmen bör ha nått ett 
stadium där hon accepteras av sin omgivning och känner en trygghet i den. Inte helt 
överraskande blir slutsatsen att även om socialisering kan sägas vara en livslång process har 
den processen mer eller mindre intensiva skeden. En ny karriär kan definitivt sägas vara ett 
intensivt skede där konstruerande av mening, värden etc. är en stor del av vardagen (Chao et 
al. 1994).  

Genom socialiseringsprocessen minskar den upplevda komplexitet som en nybörjare i en 
profession kan känna inför sina arbetsuppgifter (Louis 1980). Fielding (1984) som forskat 
kring polisers socialisering i Storbritannien menar till exempel att med tiden blir kontexten 
för polisarbetet tydligare för den nya polisen och det som i inledningen av karriären är svåra 
avgöranden blir efter en tid enkla rutiner och man litar på att det som fungerade förra gången 
fungerar också nu. En stor del av den känslan eller kompetensen blir ett slags ”sunt förnuft” 
för den som har den. En kompetens som inte har ett av individen känt ursprung utan bara 
finns där, ibland kallas den för den tysta kunskapen. Även om det ”sunda förnuftet” i flera 
avseenden kan handla om både subtila och komplexa färdigheter och känslor så ger ordet 
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intryck av att vara något som för alla är självklart. Det upplevs frustrerande för den nye i 
organisationen, som inte har kompetensen utan måste leta i sina formella kunskaper för att 
hitta någon användbar metod. Genom en effektiv socialisering blir sådana tillfällen, med 
känslan av att inte räcka till, färre. Därigenom utmanar händelser mer sällan kontexten och 
nytt meningsskapande sker i en lägre takt (Weick 1995). Förutom till färdigheter och 
beredskap för att sköta sitt arbete skolas individen också in till det som organisationen eller 
professionen står för. Individen börjar förändra sina värderingar, färdigheter och attityder i 
förhållande till det. Man lär sig att hantera krav från andra grupper inom och utom 
organisationen (Feldman 1981). 

Socialisering som det definierades ovan står också för något annat än inlärning av acceptabla 
sätt att agera eller adekvata arbetsmetoder. Det står också för en anpassning till den grupp 
som man närmar sig genom organisationsinträdet. Att lära sig att både hitta och uppskatta 
sin roll som medlem. Något som ofta närmar individen en känsla av samhörighet och 
identifikation med gruppen eller organisationen.  

1.3.3 Att socialiseras till en meningsfull professionell 
identitet 
Socialisering och meningsskapande bär båda tydliga spår av individer som förhåller sig till 
gruppgemensamma normer och värderingar. Meningsskapande gör det genom att visa på 
hur individer gemensamt med andra och utifrån ramar som satts av den sociala 
gemenskapen processar intryck till en bank av kunskap som matchar gruppens gemensamma 
kunskapsbank, gruppens meningsskapande blir i viktiga delar också individens. 
Socialiseringsprocessen är också närmast definitionsmässigt en process som följer individen 
in i en social gemenskap. Båda begreppen för tankarna till individer i utveckling och individer 
som i någon mening byter värderingar och gör det genom ett socialt nätverk. När det gäller 
meningsskapande i organisation (Weick 1995) och socialisering in i yrkeslivet menar många 
att det handlar om så genomgripande förändringar att man talar om konstruktioner av nya 
identiteter (se t.ex. Pratt et al. 2001; Pratt et al. 2006) d.v.s. att förändra bilden av vem jag är. 
Eftersom det görs i relation till andra och att en socialiseringsprocess in i en ny profession 
görs utifrån att tillhörigheter förändras finns en tydlig koppling till sociala identiteter. En 
individ har gått in i en social identitet när den i några delar själv identifierar sig med gruppen 
och när andra identifierar individen med gruppen.  

Sociala identiteter har studerats i många olika sammanhang. Utifrån ett företagsekonomiskt 
perspektiv finns en närmast outsinlig källa till studier inom fältet organisationsidentitet. I det 
begreppet ligger sådana gemensamma positioner som individer inom organisationen tagit för 
att både för sig själva och för andra kunna visa på och känna socialt gemensamt accepterade 
meningar med organisationen och dess roll. Tyvärr lämnas ofta frågan om individen, 
individens roll och individens väg in i identiteten utanför eller i utkanten av sådana studier.  

Det är också lätt att se andra nivåer än individ och organisation som möjliga att identifiera 
sig med. En hierarki av relativ storlek innehåller i de flesta fall många nivåer däremellan. Det 
kan vara arbetsgrupp, sektion eller avdelning. Individer identifierar sig även med sådana 
men det har i inte fokuserats lika ofta och ingående som identifiering med organisation.  

Den modell för identitetsskapande som växt fram i denna studie tar sin utgångspunkt i den 
dynamiska identitetsmodell som Hatch and Schultz (2002) presenterat. Den bygger på att 
sociala identiteter skapas genom att kulturellt burna attityder, värderingar och beteenden 
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speglas i hur omgivningen betraktar den egna gruppen och i synnerhet hur man tror att man 
betraktas av andra (image). Speglingen sker genom en ständig växelverkan där imagen och 
kulturen skapar den gemensamma identiteten. Modellen ger en tydlig bild av identitet som 
en representation av både organisationsinterna (kultur) och externa uppfattningar som 
andra har (image) om organisationen. I detta arbete ses image istället som den bild som 
gruppen tror att andra har om dem själva. 

Speglingen mellan kultur och image, liksom den mellan individ och gemensam identitet, blir 
både särskilt tydlig och särskilt intressant i en kontext där identiteten knyts till en tydlig 
växelverkan med grupper runt om den och där gruppen som är identitetsbärare ofta 
uppmärksammas av andra. En sådan identitet är polisens. Polisarbete innebär både att 
samverka med andra och ibland att bokstavligt talat motverka andra människors intentioner. 
Nya polisstudenter och nya poliser går in i karriären med förväntningar uppbyggda av 
berättelser från poliser de mött, från andra människor som mött poliser, från massmedias 
rapportering, från kriminalromaners bilder av ”hjältepoliser” och ”dumskallepoliser” och 
från många andra källor. Ur dessa till synes motstridiga källor, skapas en del av de 
förväntningar som tas med in i det identitetsskapande som mitt i dessa motstridigheter syftar 
till att skapa en trygghet och en plattform att agera ifrån.  

Mot den bakgrunden motiveras denna studie. Bristen på forskning med fokus på relationer 
mellan individer och grupper liksom mellan olika hierarkiska nivåer visar på behov av studier 
med perspektiv på identitet som en intim dynamisk relation däremellan. Intresset för den 
dynamiska relationen lyfter också spänningar och motsättningar mellan individer och 
grupper av individer till ytan. Lika stort intresse kan riktas emot motstridiga intressen inom 
enskilda individers identiteter, det är till exempel inte självklart för varje individ i varje 
enskilt ögonblick vilken identitet som bäst svarar emot situationens krav. Professionen är en 
sådan identitet som, till skillnad från organisationsidentitet, inte studerats särskilt frekvent i 
företagsekonomisk forskning.  

Det empiriska bidraget kommer ur den verklighet av tydliga motbilder som poliser befinner 
sig i. De motbilderna visar på ett stort kunskapsbehov. Ett behov av att öka förståelsen för 
hur individer navigerar genom komplexa nätverk av externa och interna krav på både 
effektivitet, rättvisa och rättssäkerhet liksom andra interna och externa intressen som poliser 
och andra professioner måste förhålla sig till. Avhandlingen har en ambition att belysa både 
sådana berättelser som samlar informanterna till gemensamma positioner, men också sådant 
som skiljer dem åt. Ur sådana likheter och skillnader kan stor förståelse kring hur 
professionella identiteter växer fram skapas. Det är förståelser som i sin tur är viktig för att se 
sambanden mellan till exempel utbildning och socialiseringsstrategier och resultat av sådana.  

1.4 Om studiens frågeställningar och syfte 
Studien fokuserar på hur polisstudenter och nya poliser ser på sin egen identitet. Identitet 
kommer att behandlas både på djupet och på bredden i kapitlet ”3 Professionella identiteter”. 
Successivt, arbetet igenom, kommer en bild av identitet som ett mycket komplext begrepp att 
växa fram. Olika identitetsteorier kommer att ställas emot varandra, personlig identitet 
kommer att ställas i förhållande till sociala, olika ursprung till identiteter kommer att 
diskuteras och inte minst kommer studiens informanters sätt att se på sin nya professionella 
identitet som polis att analyseras. Studiens longitudinella ansats möjliggör jämförelser 
mellan initiala förväntningar på och följande erfarenheter av professionen. Den ansatsen har 
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valts med anledning av studiens syften och frågeställningar. Den första frågan har som 
startpunkt just förväntningar som bryts mot erfarenheter i början av en professionell karriär:  

• Vilka förväntningar har polisstudenter på sin framtida professionella identitet och 
hur ser de på den efter en relativt kort erfarenhet som poliser? 

I nästa fråga krävs ett tydligare samspel mellan empirin, alltså informanternas berättelser 
och den teoretiska bakgrund som hittills antytts och som utvecklas mer i kapitlet "3 
Professionella identiteter": 

• Hur kan polisers identitetsskapande förstås utifrån sociala identiteters spegling och 
reflektion mellan kultur och image liksom den balansering mellan motstående 
intressen som en profession som polisens innebär?  

Därmed kan syftet för studien formuleras så här:  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur professionella identiteter 
konstrueras genom att analysera enskilda polisstudenters och nya polisers 
berättelser om sina förväntningar och erfarenheter i olika skeden av 
karriärstarten och hur de navigerar genom det komplexa nätverk av bilder och 
motbilder som möter dem.  

Hur syftet ska uppnås och frågeställningarna besvaras kommer att beskrivas i nästa kapitel. 
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2 Vägen till kunskap 
En vetenskaplig studie byggs av många sinsemellan beroende delar. I förra kapitlet 
diskuterades några av den här studiens komponenter. Där visades både på det empiriska 
området för studien, nämligen polisstudenter och nya polisers väg mot en professionell 
identitet. Identitet som teoretiskt begrepp problematiserades genom att dess förhållande till 
meningsskapande och socialisering diskuterades. De empiriska och teoretiska ramarna ledde 
till sist vidare till att visa på den nyfikenhet som gjorde att studien en gång startades och som 
ledde till att syfte och frågeställningar formulerades. Vägen emot att stilla den nyfikenheten 
och att söka förståelser för studiens frågeställningar kommer att beskrivas i detta kapitel.  

En första fråga som kan diskuteras är vilken förståelse, kunskap eller vetenskapliga rön som 
söks i studien. Den frågan kan diskuteras utifrån Alvesson och Sköldbergs (1994, s. 35-39) 
diskussion om tre sätt att se på vetenskaplig sanning. De talar om korrespondens och menar 
med det den grad av överensstämmelse mellan utsaga eller berättelse och verklighet som 
antas finnas. En stark betoning på en sådan överensstämmelse bygger på en tro att världen är 
avbildbar och att sambanden i det aktuella forskningsfältet fullt ut går att förklara. Nästa 
sanningsbegrepp är användbarhet. Med det menas hur praktiskt tillämpbar den kunskap som 
studien leder till är. Ur det perspektivet har således en studie som i hög grad leder till nyttor i 
praktisk verklighet en hög sanningshalt. Det tredje sanningsbegreppet lämnar tvånget på 
direkt överförd nytta eller mätbarhet. Istället söker man mening med både det sagda och det 
osagda. Författarna (Alvesson & Sköldberg 1994) menar att troligen all forskning bär något 
från alla de nämnda sidorna, men med olika ansatser följer olika slagsidor för vilken eller 
vilka av de tre som väger tyngst.  

Denna studie söker naturligtvis meningar i det tydligt sagda. Men lika mycket söks mening i 
det antydda eller till och med osagda. Därmed lämnar den också den positivistiska bas som 
korrespondens mellan utsaga och verklighet bjuder. Det görs snarast till förmån för den 
meningssökande väg som inte gör anspråk på förklaring av verkligheten utan närmast strävar 
efter att öka förståelsen för samband och fenomen. Längs en sådan väg betraktas alla resande 
som agenter som var och en påverkar det som sker och som inte heller i tolkningen av 
skeenden kan bortse från sin egen rolls påverkan. Vidare finns en strävan att studien ska 
kunna vara användbar och praktiskt nyttig. Inte minst vad gäller rekrytering, utbildning och 
socialisering in i polisprofessionen finns förhoppningen att studien ska kunna bidra med 
nyttig förståelse. Även i socialisering inom andra professioner kan förståelse som skapas 
genom studien användas.  

Fortsättningen av detta kapitel kommer att diskutera vilken syn på verklighet och kunskap 
om den som studien ger uttryck för. Det kommer också att diskuteras hur sådan kunskap och 
förståelse kan sökas. Positioneringen av studien nära den meningssökande, subjektiva 
förståelsen, gör vidare att författarens roll inte kan bortses från. Därför diskuteras också 
författaren som en enskild aktör. I synnerhet betonas hur min egen position som före detta 
polis, nu verksam som lärare och forskare vid en polisutbildning både innehåller styrkor och 
risker. Därefter följer en konkret beskrivning av de i studien använda metoderna för både 
informationsinhämtning och analys av den insamlade informationen. Till sist visas hur jag ur 
ett etiskt perspektiv ser på relationen med studiens informanter. 
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2.1 Världen och förståelse av den 
Sanningsbegreppet, som det beskrevs ovan, ett meningsskapande där samband och fenomen 
tolkas och formas av alla aktörer, kräver en beskrivning av hur verkligheten och förståelsen 
av den skapas. Här diskuteras därför hur stora delar av den verklighet som människor verkar 
inom kan karaktäriseras som sociala konstruktioner, föränderliga bilder som skapats och 
skapas i relationer mellan människor. Förståelse av den socialt konstruerade verkligheten är 
svårgripbar eftersom den dels inte självklart låter sig generaliseras till andra områden än det 
som studerats och verklighetens föränderlighet gör det också vanskligt att förutse framtida 
fenomen inom det studerade fältet. Bit för bit går det ändå att bygga förståelser för mänskliga 
relationer och samband. Hermeneutiken, som också diskuteras nedan, erbjuder ett sätt att 
bygga sådan förståelse.  

2.1.1 Omgivningen som en social konstruktion 
Ett sätt att beskriva hur delar av världen byggs och är byggd är genom att se dem som sociala 
konstruktioner. Som forskningsperspektiv har social konstruktivism använts med många 
olika betydelser. Hacking (1999, s.1-3) menar att det gått en tydlig inflation i begreppet som 
använts i så skilda sammanhang som dövhet, ungdomars TV-tittande och olyckshändelser, i 
flera fall utan att det går att se något skäl till att social konstruktivism överhuvudtaget nämns. 
För att komma ifrån den slentrianmässiga användningen av begreppet uppmanar Hacking 
sina läsare att fråga efter poängen med att använda perspektivet i det aktuella 
sammanhanget.  

Som en hjälp att reda ut spännvidden på vad social konstruktivism kan stå för har 
Wenneberg (2001, s.14) beskrivit ett ”lutande plan” som börjar med ett steg som de flesta i 
allmänna termer kan vara överens om nämligen att sociala företeelser inte självklart måste 
vara sådana som de betraktas idag i evig tid utan att de både har förändrats och kommer att 
förändras i mening och form genom historien. Det steget kan sägas motsvara Hackings 
(1999) första tes, av tre, som han menar presenterar en sammanfattande beskrivning av 
vanligt förekommande konstruktivistiska tolkningar i forskning. Tesen säger att 

X need not have existed, or need not be at all as it is. X, or X as it is at present, is 
not determined by the nature of things; it is not inevitable. (Hacking 1999, s.6)  

X motsvarar ett valfritt fenomen, vars existens någon försöker förklara med sociala 
konstruktioner. Enligt tesen hade konstruktionen mycket väl kunnat se ut på ett helt annat 
sätt. Och även om han inte nämner begreppet social konstruktivism i tesen så beskriver 
Hacking den så att det som gör att tingens natur inte är oundvikligt är de socialt skapade 
mönstren. Så långt följer Wennebergs (2001, s.62) och Hackings (1999) beskrivningar 
varandra åt.  

Wennebergs (2001, s.73-74) andra steg innehåller förklaringen till steg ett. Där beskrivs dels 
hur den sociala verkligheten konstrueras i ett gemensamt socialt samspel, dels hur processen 
subjektiverar uppfattningarna, d.v.s. hur normer i den sociala världen internaliseras genom 
socialisationsprocesser. Han talar dels om primär socialisation som beskriver barnets väg 
mot vuxenlivet och sekundär socialisation som den vuxne deltar i på skola och i arbetsliv. I 
båda processerna skapas verkligheter, uppfattade sanningar, genom sociala relationer.  

Det tredje steget i Wennebergs (2001) ”lutande plan” behandlar social konstruktivism som en 
kunskapsteoretisk position där även kunskap om verkligheten betraktas som något som är 
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socialt konstruerat. I det steget kan man antingen nöja sig med att betrakta kunskaper som 
separerade fenomen där social kunskap i ett brett perspektiv d.v.s. kunskap med socialt 
innehåll också är socialt konstruerad. Men man kan också gå hela vägen och hävda att all 
kunskap är socialt konstruerad. Detta i så fall oavsett om det handlar om massan av gråsten 
eller om det handlar om polisers meningsskapande.  

Sedan både Wenneberg (2001) och Hacking (1999) konstaterat en allmän enighet om att det 
finns fenomen i samhället som kan förstås med hjälp av sociala konstruktioner så börjar de 
att nysta i den mer utmanande frågan om var gränsen går för när man kan kalla något för 
konstruerat av sociala händelser. Båda använder som en slags ändpunkt den ontologiska 
ställning som innebär att verkligheten sammanförs med kunskapen. Verkligheten blir alltså 
till först genom vår kunskap. Båda författarna har tydliga problem att hitta exempel på 
renläriga förespråkare för den linjen och de nämner bara var sin författare. Själv kan jag inte 
låta bli att koppla samman tänkesättet med René Descartes som på 1600-talet myntade det 
berömda uttrycket ”Jag tänker, alltså är jag till”. Därmed föregick han i allt sitt tvivel den 
ganska extrema ontologiska positionen att det som vi inte känner till, det existerar inte och 
det enda beviset för min egen existens är att jag vet att jag finns. Utan den kunskapen hade 
jag inte existerat.  

Wenneberg (2001, s.93-96) nyanserar ändpunktens ontologiska resonemang genom att 
beskriva två alternativa förhållningssätt. Antingen den nämnda, ”hårda” linjen att världen 
inte finns om jag inte känner till den. Men liksom i steg tre, som behandlade vår kunskap om 
verkligheten, så kan man i detta fjärde steg också välja att betrakta endast den verklighet som 
rör sociala händelser som socialt konstruerad. Den förstnämnda linjen kan kallas för 
idealistisk ontologi och den senare, mjukare för realistisk ontologi (Czarniawska 2005, s.11). 
Hackings (1999, s.24-25) resonemang leder till hans åsikt att egentligen ingen på fullt allvar 
kan hävda ståndpunkten att inget existerar som jag inte känner till, d.v.s. den idealistiska 
ontologin.  

Den positionen delas inte av Czarniawska (2005, s.11) som istället menar att det finns en 
ganska långt gången enighet mellan den realistiska och den idealistiska ontologin. Så att när 
idealisten hävdar att det är ”lika bra att anta att kunskapen och verkligheten är en och samma 
sak” så kan realisten förstå logiken bakom antagandet och mena att ingen någonsin kommer 
att kunna motbevisa det. Realisten invänder dock att det är bättre att anta att det faktiskt 
finns en verklighet utanför den sociala. Ett resonemang som realisten kan lyfta fram är 
människans miljöpåverkan (Czarniawska 2005). Om det inte finns någon verklighet utanför 
människans sociala skulle inte miljöproblemet finnas annat som en mänsklig konstruktion, 
naturens eget värde skulle vara obefintligt. Därför skulle vilka miljöförstörande åtgärder som 
helst vara enklare att försvara i namn av social konstruktivism. För om den enda verkligheten 
vore den sociala mänskliga skulle det också bara finnas ett miljövärde, nämligen den som 
finns till för den sociala, mänskliga verkligheten.  

2.1.2 Sociala konstruktioner och hermeneutikens 
cirkulationsplats 
Hacking (1999, s.35-40) menar som sagt att, så länge det finns en allmän uppslutning kring 
uppfattningen att något är en social konstruktion är det knappast meningsfullt att diskutera 
problemet. Först när den sociala konstruktionen uppfattas som en av naturen given sanning 
blir det intressant att diskutera den. I en engelsk studie bland poliser visas ett sådant 
exempel på sociala konstruktioner som förklaring till något som ofta betraktas som mer eller 
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mindre naturlagsbundet, nämligen sjukdom. Där beskrivs poliser som sökt psykologisk hjälp 
för behandling av sina stressreaktioner. Studien visade att flera av de hjälpsökande upplevde 
arbetsgruppens förväntningar på dem som ett av de viktigaste skälen till den upplevda 
stressen (Dick 2000). Förväntningarna som de drabbade upplevde gällde att en polis ska tåla 
stora påfrestningar. De uppfattade förväntningarna skapade hos flera poliser en rädsla för att 
inte orka möta framtida utmaningar med samma styrka och säkerhet som de hittills gjort. I 
studien målas en bild av en organisation med så starka interna regler att flera individer 
känner att deras integritet och identitet störs av dess normer. De aktuella polisernas 
sjukdomsbild kan därför till stor del hänföras till något socialt konstruerat medan sjukdom 
till vardags av många snarast betraktas som naturbundet.  

Självuppfyllande profetior är också tydliga sociala konstruktioner (Kukla 2000). När 
individen känner till de förväntningar som finns på henne, på grund av en grupptillhörighet 
kommer individen att försöka leva upp till de förväntningarna. Hacking (1999) tar själv som 
ett exempel en kvinna i landsflykt som förvandlas i riktning mot den stereotyp som finns 
konstruerad för just kvinnor i landsflykt. Ett annat exempel kan vara en polisstudent som har 
sin bild av hur en polis bör vara och, genom sin nya sociala verklighet, får nya uppfattningar 
om vad som förväntas av henne. Hur lätt är det inte att falla in i det mönstret, att tillåta sig 
att bli en självuppfyllande profetia. Mallarna för profetian finns där i egna och andras 
förväntningar på den nya identiteten. Att agera utanför de mallarna betyder att 
förväntningarna utmanas, något som ofta kräver mer kraft än att passa in i dem. 

Polisstudenter skapar meningar kring många företeelser som i deras ögon kan verka närmast 
naturbundna men som i själva verket är sociala konstruktioner. Exempel kan vara 
lagstiftning och arbetsinstruktioner som för en ny polis eller polisstudent kan verka skrivna i 
sten. Egentligen är också lagstiftning, instruktioner och rutiner i hög grad sociala 
konstruktioner, men de kan för en person mitt i socialiseringsprocessen och utan historien av 
intensiva förändringar framstå som närmast oföränderliga. Själva konstruktionen av de 
företeelserna är inte direkt i fokus för denna studie. Det som är intressant är istället de 
sociala konstruktioner som grundlägger individernas identitet. I den processen kan därför 
studenters och nya poliser relation, förhållningssätt till och inte minst internalisering av 
lagstiftning och arbetsrutiner vara intressant, men inte konstruktionen av institutionerna i 
sig själva.  

För att kunna skapa kunskap om sådana ”sanningar” som i själva verket är sociala, 
föränderliga konstruktioner, behövs en strategi. Om social konstruktivism är ett sätt att 
förstå hur världen är byggd så kan hermeneutiken ses som ett sätt att skapa kunskap och att 
lära sig något om världen. Hermeneutikens utgångspunkt är att de sociala samband, nätverk 
och relationer som bildar människors verkligheter är allt för vida, komplexa och 
oförutsägbara för att kunna peka på ovedersägliga sanningar. Det är heller inte säkert att 
generaliseringar utanför den värld som direkt har iakttagits i ett forskningsarbete kan göras 
och ofta är sådana generaliseringar inte ens särskilt eftersträvansvärda eftersom vi lever i en 
så föränderlig värld att förståelsen måste ses som tydligt situationsbundna och inte självklart 
överförbara (Alvesson & Sköldberg 1994, s.167-168). Snarare behöver världen och dess 
komponenter ses insatta i alla de nätverk som komponenterna ingår i för att göra det möjligt 
att tolka och förstå dem. Det behövs till exempel en omfattande förståelse för en individs 
sociala relationer för att nå en förståelse för individen (Heritage 2001). Alvesson och 
Sköldberg (1994, 160-175) menar att man i kunskapsutveckling inte rör sig antingen i 
helheten eller i delarna utan man rör sig i både och. Man går från delen till helheten, genom 



19 
 

att göra det ökar man förståelsen för helheten, sedan går man tillbaka till delar och letar mer 
information som ökar förståelsen för helheten och så vidare i det som brukar kallas 
hermeneutiska cirklar. I den hermeneutiska cirkeln skapas meningar i samverkan mellan 
delar och helhet liksom mellan förförståelse och ny förståelse  

Jag betraktar inte socialiseringsprocessen, med sitt identitetsskapande, in i polisprofessionen 
som ett brickspel där innehållet i rekryteringsfasen läggs till innehållet i utbildningsfasen 
som läggs till innehållet under praktikfasen som läggs till innehållet i yrkesstartfasen och 
summan av stegen bildar en trappa som kan avbildas på en plansch. Snarare ser jag 
identitetsskapande som ett spel där den ena faktorn påverkar den andra, bildar en koalition 
som tillsammans utmanar den tredje faktorn och resultatet av den utmaningen ligger till 
grund för nästa skede, helheten blir större än de enskilda delarna tillsammans. Det är inte 
säkert att processen hela tiden går framåt eller bakåt eller ens går i någon noterbar riktning 
alls men den är fortgående och vad som än händer så påverkas aktörernas mening och 
uppfattning om verkligheten. Förståelsen för processen kan aldrig bli total eller oantastlig. 
Men genom att se på kunskapsskapande som en hermeneutikens cirkulationsplats där den 
ena förståelsen läggs till den andra och där delar och helheter går i och ur varandra så går det 
att bygga på och förstärka redan vunnen kunskap. Den hermeneutiska förståelsen bygger på 
en värld av sociala konstruktioner. Det betyder inte att allt är socialt konstruerat. Det finns en 
värld även utanför den mänskligt sociala. Men förståelsen av, meningen med och kunskapen 
om världen konstrueras i sociala samspel.  

2.1.3 Forskarens väg till sin polisidentitet  
Den subjektiva bild av omvärlden som sociala konstruktioner och hermeneutik bygger gör att 
kunskapen som studien bidrar med bör förstås utifrån de filter som aktörer i den har för sina 
ögon. Filtren är byggda av tidigare erfarenheter, tolkningar av dem, sociala regler för 
kommunikation och bemötanden som vi alla ständigt förhåller oss. En av de viktigaste 
aktörerna i studien är forskaren - jag själv. Eftersom jag delar stora delar av informanternas 
historia vill jag också delge läsaren en del av den och hoppas att det ger en bild av min egen 
förförståelse.  

När jag var 21 år började jag själv polisutbildningen på Polishögskolan, Sörentorp i 
Stockholm. Jag minns att jag hade en massa känslor. Ibland var känslan att polisyrket måste 
vara det bästa möjliga, spänning, utveckling, massor av möjligheter att utforska miljöer som 
för mig var helt obekanta – socialt utslagnas, missbrukares, kriminellas världar. Det fanns 
inom mig en stark längtan att få lära mig mer om allt det som låg bortom den kända 
horisonten. Den törsten efter det som skulle kunna kallas etnologisk kunskap och förståelse 
är den som först av allt kommer upp i mina försök att återskapa skälen till mitt yrkesval och 
tankarna vid entrén till polishögskolan.  

Men allt främmande är skrämmande. De miljöer som lockade var för mig fullständigt 
främmande. Jag kunde nog knappt svara på frågan om huruvida jag hade sett en narkoman. 
Psykisk sjukdom gestaltades i mitt medvetande mest genom Milos Formans film Gökboet. 
Jag hade aldrig sett en död människa. Tankarna for från det ena till det andra perspektivet. 
Som polis har man stora möjligheter att få uppleva och se mycket av olika världar. Världar 
som få andra någonsin får tillträde till. Men jag ställde mig frågor också – klarar jag att 
hantera stressen och kommer jag att vara duktig nog? Det främmande lockade och skrämde. 

En hel del av osäkerheten fanns kvar genom den första delen av utbildningen, som bestod av 
en tio månaders teoretisk utbildning. Efter den genomfördes en 18 månaders praktikperiod, 
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följt av ytterligare fem månaders teori. Under praktikperioden om 18 månader rätades 
frågetecken efter frågetecken ut. Jag förstod, det som jag hela tiden trott och hoppats, att 
narkotikamissbrukare inte med automatik är våldsverkare utan människor, var och en med 
sin historia. Jag fick bekräftat för mig att den rätt och ibland skyldighet till våldsanvändning 
som följer med arbetet som polis också går att hantera odramatiskt i de allra flesta fall, våldet 
kan nära nog alltid ersättas med samtal och tålamod. Att finnas och verka i miljöer som för 
många andra människor är främmande, blev vardag. Nyfikenheten om vad som fanns bakom 
nästa dörr blev mindre. Efter några år som ordningspolis kom en tristess smygande, bilstöld 
nu igen, berusade på torget idag som igår. Efter några få år, sökte jag mig nya utmaningar, 
inom och utom polisyrket.  

Jag medger att mina skäl till att jag valde polisprofessionen, efter dessa mer än 20 år, är 
något dimhöljda. Jag minns denna min nyfikenhet, som hade tydliga kopplingar till det som 
jag senare i denna studie kallar för en vilja till personlig utveckling. Vidare minns jag att de 
två skäl som jag i denna studie kallar metaskäl, nämligen spänning – en längtan efter den 
dramatik som jag förknippade med polisyrket, och omsorg – möjligheten att hjälpa 
människor i svåra situationer, fanns med. Att de två skälen kallas metaskäl beror på att alla 
informanter nämner dem, med olika betoningar men de finns med för alla.  

Ett fjärde skäl som jag såg som viktigt var den anställningstrygghet som polisen kunde 
erbjuda på ett tydligare och tryggare sätt än de allra flesta arbetsgivare. Något som jag inte 
var ensam om att se som ett skäl till yrkesvalet (Cedermark Hedberg 1985, s.62). För mig var 
det ett viktigt skäl eftersom jag kom från en tradition där trygg anställning betonades 
närmast som en av de främsta meningarna med livet. Som polis blev jag till och med anställd 
under utbildningen och kunde därefter räkna med en livstids anställning om jag ville det. För 
mig räckte den inte längre än fjorton år men därefter har jag ändå inte släppt spåret eftersom 
långa och krokiga vägar har lett mig till den position jag har idag, som polisutbildare och 
doktorand, forskande på ett identitetsskapande liknande det som jag själv alltså en gång gått 
igenom.  

Mot bakgrund av den kunskapssyn som redovisats ovan är det på sin plats att här också 
poängtera att min berättelse naturligtvis är en retroaktiv beskrivning. En beskrivning av en 
process som jag deltog i för mer än tjugo år sedan. Den har färgats av tiden och mina nya 
erfarenheter, kanske har den också färgats av den studie som jag just nu genomför. Däri 
ligger en risk att mina filter av egna erfarenheter gör det svårare att se signaler som pekar på 
annat än det jag själv upplevt. På samma sätt finns risken att jag blir särskilt uppmärksam för 
signaler som bekräftar mina egna erfarenheter (jfr t.ex. Weick 1995, s.60). Norum (2000) gör 
problemet tydligt redan på sin artikels första rad.  

Researchers are biased. We are biased by our experiences, our education, our 
knowledge, our own personal dogmas. (Norum 2000, s.319) 

Så skriver också Miyazakis och Taylors (2008) som menar att risk för bias finns genom hela 
studien, från designen av den till analysen av utsagor. De studerar särskilt bias i 
interaktionen mellan forskaren och de som studeras. Sådan bias finns utifrån forskarens 
psykologiska och fysiska egenskaper men också hennes bakgrund, menar de. För den 
enskilda forskaren är det mycket svårt att bedöma egenskapernas påverkan. Den sistnämnda 
egenskapen, forskarens bakgrund, är viktig i denna studie eftersom informanterna hade en 
kunskap om att forskaren har en liknande historia som deras. Det påverkar informanternas 
uppfattning om forskaren. Uppfattningarna påverkar i sin tur förutsättningarna för samtalet, 



21 
 

till exempel genom att styra vilka förväntningar som informanten har av vilka svar som av 
forskaren antas vara acceptabla eller till och med önskade. Den gemensamma erfarenheten 
kan också hjälpa till att bygga förtroenden mellan samtalsparterna.  

Närheten mellan forskaren och de som studeras står i fokus i Norums (2000) studie. En 
sådan närhet behöver, menar hon, inte betyda att materialet betraktas som kontaminerat 
utan kan istället betyda att det berikas genom forskarens erfarenhet. Det ställer dock krav på 
forskaren att ständigt reflektera över att meningen med forskningen inte är att skriva en 
självbiografi utan bara att den egna erfarenheten skapar en värdefull insikt i det som 
studeras. Vare sig forskaren vill det eller inte så kommer språket, tolkningen, vägval etc. att 
vara just forskarens. Även Behar (1996, t.ex s.6-17) diskuterar liknande frågor när hon menar 
att en forskare i en fältstudie inte objektivt kan observera utan ofrånkomligen också kommer 
att påverka skeendena, detta egentligen oavsett sin egen tidigare erfarenhet. Hon menar 
också att subjektiviteten som kommer av egna erfarenheter av det studerade är något som 
kan hjälpa oss att komma närmare ett objektivt förhållningssätt i forskningen. För att nå dit 
måste subjektiviteten hanteras och för att kunna hantera den måste vi känna till den och 
lägga fram den, synligt för granskning. Ur en sådan förförståelse som de egna erfarenheterna 
ger kan forskaren hämta näring till sin forskning genom att låta den vara en aktiv aktör.  

I den här studien, studerar jag en miljö som varit något av mitt eget vardagsrum. Min tid som 
lärare, studierektor och doktorand vid polisutbildningen har dock skapat en viss distans till 
vardagsrummet även om jag varken kan eller vill förneka att jag är kvar, i lägenheten eller 
åtminstone i kvarteret. Den relativa närheten till mina informanter betyder att både mina val 
och mina tolkningar liksom informanternas förhållningssätt har påverkats. Resultaten och 
tolkningarna av dem är till delar andra än om en forskare med en annan historia hade 
genomfört studien. För att minska risken att min erfarenhet, utan att jag ser det, vrider 
studien i oönskade riktningar har jag låtit materialet genomgå det som Johansson-Lindfors 
(1993, s.167) kallade peer-debriefing men är en teknik som motsvaras det som oftare kallas 
peer-review. Båda mina handledare har, genom hela studien, granskat transkriberingar från 
intervjuerna och relaterat de granskningarna till studiens analys. Därigenom kan sägas att 
materialet inte bara hållit för min egen granskning utan också för granskning av ögon som 
inte delar något av informanternas polisiära erfarenheter. Informanterna har också erbjudits 
att läsa transkriberingar och återkoppla dem, informanterna har alltså erbjudits möjlighet att 
bidra med sina synpunkter även mellan samtalen, en möjlighet har alltså öppnats för en 
dialog i analysarbetet mellan forskaren och informanterna. En sådan dialog är ett sätt att 
bygga upp en intersubjekivitet där de individer som representerar det beforskade fältet är 
överens med forskaren om dennes tolkningar (Johansson-Lindfors 1993, s.166). Ingen av 
informanterna har dock utnyttjat möjligheten att återkoppla. Ett sätt att tillåta även läsaren 
att granska tolkningen av materialet är att presentera en stor del av det. Därför är 
empiriredovisningen i avhandlingen omfattande. Genom att på de sätten gardera för att min 
erfarenhet får mig att i allt för stor utsträckning teckna ett självporträtt hoppas jag att kunna 
använda mina erfarenheter som en värdefull tillgång som tillåter mig att komma nära det 
studerade, och därigenom nå insikter som andra, utan min erfarenhet, inte skulle kunna få.  

2.2 Körsträckor 
Detta är en longitudinell studie, d.v.s. samma individer följs under en period. I detta fall tio 
individer under drygt tre år. Fördelarna med en sådan studie är framförallt att det ger 
möjlighet att studera utveckling och förändringar hos individer under den tid som studien 
pågår. I takt med att studien fortskrider ges också möjligheter att komma nära 
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informanterna. En longitudinell studie kan ses som en lång resa indelad i flera kortare 
körsträckor. Den här studien har varit fem år lång från det att en avhandlingsplan började 
skrivas och därmed en design för studien växte fram till dess att sista punkten har satts. I det 
här avsnittet beskrivs studiens faser. För att grundlägga en förståelse för studiens viktigaste 
verktyg i informationsinsamlingen börjar avsnittet med en diskussion om intervjuer som 
forskningsverktyg. Därefter följer en konkret beskrivning av informationsinsamling, från 
urvalet av informanter, till genomförda intervjuer. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 
hur materialet har analyserats.  

2.2.1 Samtal under färden 
Språk och talade berättelser är kanske de viktigaste källorna för sociala konstruktioner. 
Samtal i form av intervjuer torde också vara ett av de vanligaste metodinslagen i 
samhällsvetenskaplig forskning (Ryen & Torhell 2004, s.7). Men intervjuer spänner över allt 
för stora områden för att kunna kallas för en enda metod. I mycket strukturerade, 
detaljplanerade intervjuer kan den nära nog jämställas med skriftliga enkäter och oftast ha 
mycket lite att göra med hermeneutisk eller kvalitativ forskning.  

Med intervjuer som är eller närmar sig det öppna samtalet där både intervjuaren och den 
intervjuade styr riktningen på intervjun blir både situationen och utkomsten av den helt 
annorlunda, intervjun blir elastisk. I den intervjun söks ytterligare förståelse, ibland in i 
områden som forskaren inte ens tänkt på före intervjun. Inte bara de enskilda svaren utan 
också till exempel avsaknad av svar, val av ordning på svaren i mycket öppna frågor, 
kroppsspråk och undvikanden kan ge signaler som bidrar till förståelse (Hollway & Jefferson 
2000).  

Mellan de båda extremerna kan intervjun ha olika nivåer på struktur utifrån syftet med den. I 
denna studie har intervjuerna präglats av en öppenhet där informanten styrt samtalet i nära 
nog lika hög grad som forskaren, så länge samtalet behandlat för studien relevanta 
frågeställningar. Även frågeställningar långt utanför studiens fokus har diskuterats korta 
stunder för att sedan ledas tillbaka in i rätt kupé igen. Sådana utflykter från huvudvägen kan 
dels leda till stigar som annars förblivit outforskade. De bidrar också till ett utvecklat 
förtroende mellan samtalspartnerna. Ett sådant är nödvändigt i en undersökning som siktar 
mot en förståelse av processer som ligger nära individers inre tankar och sociala 
positionering för att informationsutbyten ska ske öppet och flödigt. Eftersom min studie 
syftar till en förståelse av så personliga fenomen som identiteter, är det viktigt att det finns en 
stor tillit mellan parterna i undersökningen. En sådan tillit kan byggas upp under nära 
kontakter mellan forskaren och informanten. Förutom ömsesidigheten intervjusituationen, 
kan ett öppet redovisande av syften med intervjun och studien bidra till att sådana 
förtroenden byggs upp (Holme et al. 1997, s.105). I denna studie kan också det faktum att 
forskaren delar en stor del av informanternas historia ha bidragit till det. Att ett sådant 
förtroende funnits vittnar måhända det faktum att alla de tio informanterna deltagit i studien 
från början till slut om.  

Ett annat problem med intervjuer som informationsinsamling, är att hur mycket 
förtroendekapital som än finns i intervjusituationen så kommer parterna, både intervjuaren 
och informanten, att tolka meningar i det som sägs i samtalet. Informanten tänker i sina egna 
banor på vad intervjuaren egentligen menade och intervjuaren gör sin egen tolkning av den 
följande berättelsen (Ekholm et al. 1992). Allt detta påverkar berättelsen. Ändå är intervjun 
ett sätt lyfta syftet med den aktuella studien till ytan och att genom berättelsen komma nära 
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den sociala miljö i vilken de intervjuade verkar. Med intervjun kan kunskap både skapas och 
prövas (Kvale 1997, s.23-41). Med en medvetenhet om problem och risker med intervju som 
undersökningsmetod, är den därför ofta en bra metod för att samla information. En 
reflektion som är adekvat i denna studie är att det är svårt att tänka sig en social identitet 
utan ett språk, ett signalsystem, att förmedla identiteten genom. Det är genom ett sådant 
signalsystem som vi kommunicerar med andra, grupperar och positionerar oss i förhållande 
till andra. Därför, menar till exempel Loseke (2007) att en identitet knappast är möjlig utan 
språk och berättelser.  

För att närma sig identitetens eget signalsystem och språk, krävs ett stort förtroende mellan 
forskaren och informanten. Ett sådant förtroende gör intervjun till en metod som tillåter 
forskaren att komma relativt nära det sociala sammanhanget som studeras. För att göra 
tydligt att intervjuerna i detta arbete snarast är att likna vid öppna samtal enligt Hollway och 
Jeffersons (2000) beskrivning kallar jag dem fortsättningsvis för samtal. Genom flera långa 
och tämligen ostrukturerade sådana har jag kunnat få tillgång till en stor mängd av 
informanternas berättelser om sin roll och sin identitet. I nästa avsnitt beskrivs hur 
intervjuerna i just denna studie har planerats och genomförts.  

2.2.2 Passagerarna 
Informationsinsamlingen har skett genom fyra samtalsomgångar med de tio individerna, se 
figur 1. Steg ett av informationsinsamlingen har genomförts under de allra första veckorna av 
utbildningen. Redan på eftermiddagen på uppropsdagen hölls det första samtalet och ca fyra 
veckor efter utbildningsstart hade de tio samtalen hållits. Samtal två hölls i slutet av termin 
två eller början av termin tre, ungefär hälften före terminsskiftet och lika många efter det. 
Den tredje samtalsserien hölls i utbildningens absoluta slutskede. Det fjärde och sista 
samtalet hölls en period in i yrkeslivet, ca nio månader efter praktiktjänstgöringen, alltså ca 
15 månader efter examen (den sex månader långa praktiktjänstgöringen som ryms inom de 
15 månaderna genomförs helt vid och av polismyndigheterna). Samtalen tog mellan en och 
en halv och två och en halv timme i anspråk.  

Samtal 1
Termin 1

Samtal 2
Termin 2/3

Samtal 3
Termin 4

Samtal 4
Yrkespraktik

 
figur 1  

Informationsinsamlingens faser 

Valet av informanter gjordes vid utbildningsstarten, vid första dagens upprop. Hela 
kursomgången informerades muntligt om planerna för studien och de informerades skriftligt 
och muntligt om villkoren för deltagande i den, se bilaga 1. En enkät delades ut till de drygt 
nittio studenter som började polisutbildningen. En av frågorna var om man vill delta i 
undersökningen och den frågan besvarade 62 av drygt 90, med att man ville det. Som en 
hjälp att hitta informanter som inte delar samma historia och erfarenhet frågades efter tre 
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kriterier som sedan legat till grund för urvalet. De tre kriterierna var kön, ålder och huruvida 
studenten tror att hon eller han kommer att arbeta i storstad eller på landsort/småstad. Fem 
kvinnor och fem män valdes ut. Av dessa hörde vid utbildningsstart, fem till de yngre 
studenterna (ca 20 – 25 år) och fem till de äldre studenterna (26 - 36). På samma sätt trodde 
fem att de kommer att arbeta i storstad och fem i landsort/småstad efter utbildningen.  

Kön som urvalskriterium är intressant eftersom identiteten är starkt könsbestämd (Alvesson 
et al. 1999, s.106). Att polisprofessionen är starkt mansdominerad gör det intressant att 
studera eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors syn på yrke och framtid. Ålder 
framhålls ibland som en viktig faktor i rekryteringsarbetet till polisyrket. Att ”ha några år på 
nacken” anses värdefullt för att ha kommit över tron på polisyrket som ett yrke i ständiga 
hjälteuppdrag med blåljus och spänning. Att ha informanter från både storstad och landsort 
räknades som viktigt för det avslutande samtalet i informanternas yrkespraktik. Både 
arbetsuppgifter och den nära organisationen skiljer sig i väsentliga delar för polisarbete i 
storstad respektive landsort. Därför skulle det kunna vara intressant att se om 
meningsskapandeprocesserna skiljer sig åt däremellan.  

Det senare kriteriet har visat sig helt oanvändbart eftersom det i enkäten bortsågs ifrån att 
sätta gränsen för vad som är storstad respektive landsort/småstad. Därför tolkades frågan 
mycket olika, Umeå med ca 110 000 invånare, kan till exempel för någon vara en storstad 
medan andra betraktar det som en småstad. En vanlig definition är att gränsen går vid 
500 000 invånare. Med den definitionen är det bara en av informanterna som tjänstgör i en 
storstad. Om gränsen skulle sättas vid 100 000 invånare kan tre stycken räknas dit. 
Dessutom har mycket hänt innan polisutbildningen klarats av och de som trodde att de skulle 
hamna i storstad, kan förstås ha hamnat i småstad och tvärtom. De tio är spridda från södra 
till norra Sverige men de flesta tjänstgjorde vid sista samtalet i mindre städer eller landsort. 
De andra kriterierna, kön och ålder har spelat viss roll i analysen.  

Det är svårt att ange det rätta antalet informanter för en kvalitativ undersökning. Beroende 
på mål och metod kan storleken variera från en person och uppåt. Man talar om att 
undersökningen når en mättnad. Med mättnad menas att informationen som tillförs av 
ytterligare samtal inte skulle ge särskilt mycket mer information om de förhållanden som 
eftersöks. Lincoln och Guba (1985) talar om sekventiellt urval och menar att det ideala i en 
kvalitativ, teorigenererande studie är att kunna modifiera och lägga till respondenter under 
informationsinsamlingens gång till dess en mättnad av information uppstår. Ett sådant urval 
är inte möjligt i en studie som denna, där informanterna är i en gemensam och pågående 
process. Ett sekventiellt urval skulle här betyda att några informanter gör entré i studien sent 
i utbildningsprocessen och berättelserna från det första skedets förväntningar har då gått 
förlorade. Under förutsättning att man hade bestämt sig för att söka individer i samma 
utbildningsomgång. Om man istället valt att följa individer i senare utbildningsomgångar 
hade det lett till orimliga tidsutdräkter för studien. Därför krävdes ett beslut om antal 
informanter redan i inledningsskedet av studien.  

När en mättnad uppnåtts är en närmast hopplös fråga att svara på innan 
informationsinsamlingen har gjorts. Mot bakgrund av kriterierna för urvalet av informanter 
(kön, ålder, ort) i denna studie, har det som Ryen och Torhell (2004, s.85-87) kallar för en 
tillräcklighet d.v.s. att man i urvalet hittar en tillräcklig bredd eller olikhet hos 
informanterna, varit ett lämpligare begrepp. Med de tio har sådan bredd uppnåtts. 
Tillräckligheten gör det lätt att förstå att det hade kunnat vara en bredare och djupare 
representation, men tillgängliga resurser räckte inte längre. Så kan nog de flesta studier 
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tvingas resonera. Tio informanter kan sägas vara få eftersom individer med andra 
levnadshistorier och bakgrunder kunde ha bidragit med andra perspektiv till studien. Å 
andra sidan kan antalet sägas vara för stort därför att med ett mindre antal hade individer 
kunnat följas i närmare och tätare kontakter. Det ligger mycket i båda argumenten. Men jag 
har gjort bedömningen att med en grupp om tio personer har en tillräcklighet i meningen en 
bred bas för förståelser beträffande studiens centrala frågeställningar kunnat nås. Min 
uppfattning efter att ha genomfört analysen av samtalen är också att det var en rimlig mängd. 
Intrycket efter att analysen gjorts är att materialet har gett en nyanserad bild av både 
gemensamma ståndpunkter och skiljaktigheter.  

Samtalen har som sagt präglats av stor öppenhet och forskaren har bara haft en grov 
samtalsmall, bilaga 2, att följa. Inget samtal har helt och hållet följt den tågordning som den 
anger utan berättelserna har gått från det ena ämnet till det andra med en dynamik som 
mestadels berott på interaktionen mellan forskare och informant. Samtalsmallen har därmed 
snarast spelat rollen av en lista med tänkta samtalsområden som forskaren kunnat gå till för 
att finna inspiration under samtalen. I de första samtalen användes något som kan kallas för 
en scenarieövning (scenarierna finns också i bilaga 2). I den övningen presenterades sju 
scenarier som representerade polisers olika arbetsuppgifter. Scenarierna representerade 
tillståndsgivning, hjälp, brottsförebyggande, övervakning, brottsutredning i ett par scenarier, 
och där fanns också ett pågående bankrån som representerade dramatik och fara. 
Informanterna ombads att sortera dem utifrån hur gärna de vill ha sådana arbetsuppgifter, 
hur stor del av arbetet som kommer att bestå av sådana, vad de tror att andra polisstudenter 
vill göra på sina arbetsdagar, vad de tror att arbetsgivaren vill att de som poliser ska ägna sig 
åt och till sist vad de tror att andra vill att de ska göra. Syftet med övningen har inte varit att 
nå ett "mätbart resultat" utan snarar att använda scenarierna som utgångspunkt för 
diskussioner. Som sådan har de i några fall varit värdefulla. 

2.2.3 Att analysera färden  
Analysen av materialet har i hög grad gjorts utifrån en induktiv ansats där det empiriska 
materialet varit utgångspunkten. Men i många omgångar, genom hela analysarbetet har 
också empirin ställts emot och i förhållande till studiens teoretiska grund. Det praktiska, 
handgripliga analysarbetet har startat med en slags tematisering av materialet som i stor 
utsträckning utgått ifrån den modell som Glaser och Strauss (1971) skapat och kallar för 
Grounded theory. Huvudtanken med metoden är att den ska fungera teorigenererande, d.v.s. 
ur det empiriska materialet söks, så förutsättningslöst som möjligt, system. Strukturer hittas 
och teorier skapas som först därefter ska ställas i relation till befintliga teorier. Enskilda data 
kodas och koderna grupperas i kategorier. Strukturen av koder och kategorier kan byggas i 
många nivåer. I denna studie har strukturer byggts upp raserats och byggts om i takt med att 
förståelser av delar lagts till varandra och byggts till helheter.  

Det finns en konflikt mellan den renlärige grounded theory forskaren och den hermeneutiskt 
inriktade. Den förre tonar ned sin förförståelse så långt som möjligt (Starrin et al. 1997, s.31). 
En hermeneutiskt fokuserad forskare tar istället sats ur sin förförståelse, med tidigare 
erfarenheter, färdigheter och teoretiska insikter (Alvesson & Sköldberg 1994). Båda parterna 
tycker att den andra begränsar forskaren. Anhängaren av grounded theory menar att 
hermeneutikern gör det genom att förförståelsen blockerar den vetenskapliga kreativiteten. 
Hermeneutikern menar istället att den förra begränsar forskningen genom att inte använda 
den förförståelse som redan finns. Grounded theory som metod har i denna studie använts 
till delar genom att dess kodningsteknik har använts för att strukturera materialet i koder 
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(enskilda uttalanden) och kategorier (rubriker som samlar liknande koder) (Hartman 2001, 
79-83). I kodningsarbetet har därigenom forskarens ögon tvingats att inledningsvis se 
empirin utan teoretiska glasögon, medan den följande analysen i stor utsträckning har gjorts 
med den empiriska och den teoretiska basen i dialog. Båda stegen ska beskrivas i det 
följande.  

Kategoriseringen av samtalen kan sägas vara gjord i flera steg. Det första steget gjordes i 
samband med att samtalen överfördes till skrift. Det steget brukar oftast i kvalitativ forskning 
betyda att samtalen transkriberas. Det är ett sätt att skapa en överblick över samtalen men 
också ett sätt att börja analysen av dem. I genomlyssningen och skrivandet får forskaren en 
chans att börja bearbetningen och tolkningen av materialet (Silverman 2000). 
Transkribering är dock mycket resurskrävande och inte alls det enda sättet att börja 
bearbetningen av intervjumaterial. I denna studie har istället ljudfilerna sorterats en första 
gång med hjälp av ett dataprogram för hantering av kvalitativa intervjuer på digitala filer. 
Programmet heter AnnoTape och fungerar så att forskaren vid genomlyssning av varje samtal 
kategoriserar avsnitten i en eller flera på förhand bestämda nivåer genom att ljudavsnitt 
”klipps” in i de kategorierna. Anno Tape kom senare att framstå som både alltför 
omständligt, men också begränsat till sin funktion för att fungera på egna ben i det komplexa 
kategoriseringsarbetet. Därför söktes en kompletterande metod som kunde ge ett bra 
samspel mellan transkriberingens fullständiga textkontroll och ljudfilshanteringens 
effektivitet.  

Med tiden transkriberades samtalen till stora delar ordagrant, i resterande delar 
sammanfattades de. Därefter behandlades texterna i ett längre drivet program för 
kategorisering av kvalitativa data, Nvivo. De skilda stegen har inneburit att analysen gjorts i 
en dialog mellan inspelat ljud, skriven sammanfattande text, kategorier och koder, och till 
sist författarens egen kognitiva process som varit närvarande och aktiv i alla dialoger. Ofta 
har möjligheten utnyttjats att gå från den skrivna texten tillbaka till originalkällan, d.v.s. 
ljudfilen för att finna nyanser i svaren, som inte syns i den skrivna texten. Den mer direkta 
kanalen från inspelning till bearbetning ger en större möjlighet till tolkning av informantens 
känslor – tvekan, uppspelthet, ilska etc. – än vad en aldrig så exakt transkribering ger. 
Dessutom har andra än författaren själv haft insyn och möjlighet att kontrollera processen. 
Till att börja med har informanterna själva läst sammanställningar av sina egna samtal och 
getts möjlighet att kommentera själva texten. Den möjligheten har ingen av dem utnyttjat. 
Studiens handledare har också genom hela processen läst stora delar av texterna.  

Kodningen har resulterat i flera olika kodsystem. När ett sådant system har bearbetats har 
det resulterat i ny förståelse som föranlett utarbetandet av ett nytt. De gamla och nya 
systemen tillsammans har gett den förståelse som varit nödvändig för att analysera 
materialet. Det sist utvecklade systemet som sorterade 975 citat, gav 59 kategorier och koder 
sorterade i två till tre nivåer. Analysarbetet kan låta som en lång och omständlig process och 
är det också. Men med ett empiriskt material av den omfattning som detta har det varit en 
styrka att i analysen fått se materialet ur olika vinklar och i olika form. Individbaserat i 
ljudfiler och i sammanfattningar och tematiskt indelat i kategoriseringsarbetet i både Nvivo 
och Annotape.  

Efter kodningsarbetet har samtalen analyserats som narrativ, med det menar jag, liksom 
Riessman (2001) att de behandlas som sammanhängande storheter där delarna påverkar 
varandra och bildar ett nätverk som inte bör tolkas utan att sammanhanget, hela samtalet 
och samtalsserien, finns med i analysen. Att sammanhanget, helheten finns med i tolkningen 
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av berättelser betyder inte att delarna, enskilda citat och sekvenser inte är viktiga. Tvärtom 
kommer förståelsen ur de enskilda berättelserna, men först när alla delar också lagts till 
varandra kan det sägas att till buds stående möjligheter att tolka innebörder verkligen 
utnyttjats. Chase (2005) menar att narrativ analys kan ses som en mix av både analytiska 
linser, discipliner liksom mellan traditionella och innovativa metoder. Narrativen, menar 
hon, sätter samman händelser, erfarenheter, artefakter till en meningsfull helhet. Meningen, 
som innehåller både självbild och verklighetskonstruktion, skapas därför genom 
sammanhängande berättelser. Tydligast belyses helheter ur samtalen i denna studie genom 
de porträtt som tecknas av Annika, Hans, Greta och Jesper i kapitlet "5 Fyra bilder av 
polisarbete". Deras berättelser diskuteras vidare under rubriken "7.1 Polisidentitet – inte 
bara uniform". 

Berättelsen förhåller sig hela tiden till de socialt konstruerade strukturer som individen 
verkar inom (Bruner 2002). Det senare gör det särskilt viktigt att reflektera över rollen som 
forskare eftersom även forskaren agerar inom ramen för informantens aktuella sociala 
struktur. I samtalssituationen är forskaren den mest påtagliga sociala medspelaren. 
Forskarens berättelse som tar sin form genom redovisning av resultat, analys och diskussion 
blir därför en av flera möjliga sådana. Den är sammansatt av informanternas berättelser och 
andras tolkningar inom ämnesområdet men är till sist forskarens egen (Czarniawska 1999, 
s.22). Valen som gjorts i denna studie har gjorts utifrån mina erfarenheter, min kunskapsbas, 
mina preferenser. En annan forskare hade troligen betytt en beskrivning med andra 
betoningar, andra definitioner, kanske också andra upptäckter. Det ställer kravet att läsaren 
ska kunna tolka rimligheten i mina beskrivningar och diskussioner. Därigenom ställs också 
krav på mig att redovisa relativt fullödigt både hur min tolkning gjorts, men också vilket 
material som har tolkats. Det är ett av skälen till att empiriredovisningen i detta arbete är 
omfattande. Min mening är att den som vill granska mitt arbete i stor utsträckning ska kunna 
göra det genom att studera källan, berättelserna. Den omfattande empiriredovisningen till 
trots är det ändå en kompromiss eftersom hela den transkriberade (och ibland 
sammanfattade) empirin består av ett tusental sidor vilket förstås vore orimligt att redovisa.  

En av de analytiska linser som den narrativa analysen i denna studie kompletteras med är en 
diskursanalys. Därigenom tas steget från individen i narrativen, berättelserna, till det 
gemensamma i diskursen. Czarniawska (2004) uttrycker skillnaden när hon diskuterar 
samtalsanalys inom etnometodologi i förhållande till diskursanalys och menar att med den 
förra ansatsen är individen viktig för studien, medan diskursen är opersonlig, inga aktörer 
behöver egentligen göras synliga. Det förhållandet, mellan individ och gemenskap, är centralt 
för denna studie. Här är individen också både synlig och viktig i diskursen, men 
representerar sitt sätt att förhålla sig till den. I diskursen skapas, omformas och förhandlas 
identiteter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.105). Olika individer ser diskursen och 
anpassar sig till diskursen på olika sätt.  

Begreppet diskurs kan te sig något förvirrande när det används i relation till begreppet 
narrativ eller berättelser. Ordboksbetydelsen brukar nämligen vara föredrag eller tal. Även i 
vetenskaplig litteratur är det ofta i den betydelsen som begreppet används, närmast som en 
alternativ rubrik på narrativ analys (se t.ex. Potter & Wetherell 2001). Men diskurs har också 
en annan betydelse. För att förstå den betydelsen måste man till att börja med se att det finns 
socialt konstruerade meningar med objekt och handlingar. De meningarna bygger system och 
strukturer som individer ständigt förhåller sig till i sina sociala relationer. Meningarna är 
produkter av historiskt specifika, alltså varken geografiskt eller kronologiskt statiska, system 
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av regler. Att diskursen förändras är en följd av att de ständigt ifrågasätts och utmanas av 
människor inom dem (Howarth 2007, s.17).  

De diskurser som redovisas i studien grundas på regelbundenheter i väsentliga delar av 
berättelser. Med väsentliga delar menas sådana delar som får en allmän betydelse för 
identiteten som polis. Men i beskrivningarna av diskurserna blir också det som Foucault 
(2002, s.84-85) kallat för diffraktionspunkter, d.v.s. begrepp som förekommer inom samma 
diskurs men emellan sig bär inkonsekvenser och motsägelser, viktiga. Sådana 
diffraktionspunkter finns i varje diskurs men är mer eller mindre tydliga. I de diskurser som 
diskuteras i denna studie finns flera sådana mycket tydligt redovisade, som ett resultat av den 
komplexa yrkespraktik som studiens informanter går in i. En analys av diskurser som görs på 
de grunderna har som mål att skapa en ytterligare förståelse, att måla landskap med 
tillhörande vägnät för de sociala processer som både styr och styrs av diskurser. I vägnätet 
orienterar sig de som går in i landskapet. En sådan analys gör inga anspråk på att presentera 
en evig eller global sanning. Howart (2007, s159) menar att forskarsamhället utgör det 
närmaste man kommer en sanningsdomstol. Jag menar att den sanningsdomstolen mår bra 
av att kompletteras av andra läsare och individer. En diskursanalys med en så tydlig 
inneboende hermeneutik ber om att diskuteras och utvecklas vidare till nya nivåer av 
förståelser.  

Om inte förr så kan här begreppen sociala konstruktioner, hermeneutik, narrativ och 
diskurser sättas i relation till varandra. Det görs i förvissning om att alla sådana korta 
sammanbindande resonemang kan kritiseras för att vara allt för förenklade. Ändå fyller de en 
funktion av att samla läsarens intryck till en sammanhållen bild. Tanken om en socialt 
konstruerad struktur inom vilken människor umgås, arbetar, utvecklas, bygger relationer 
etc., förutsätter ett regelverk som gör tydligt vad som accepteras i de processerna. Det 
regelverket bärs av diskursen. Ett sammanhållande kitt för diskurser och människor inom 
dem är narrativen. Genom språk och berättelser förmedlas, tolkas och utmanas diskursen. 
Diskursen kan inte fullt ut förstås, men förståelsen kan hela tiden göras större, utvecklas. 
Den hermeneutiske forskaren använder i sin tur språket både för att skapa den fördjupade 
förståelsen och för att förmedla förståelsen. Diskursen passar också in i Hackings (1999) 
resonemang om att det först är när det socialt konstruerade tas som något självklart som det 
blir intressant att diskutera. Diskursen betraktas nämligen ofta just så, som något stabilt och 
oföränderligt, något som kan tas för givet. Detta trots att den ständigt ändras och justeras.  

2.3 Etik på vägen 
Studien har inte ställts inför krav på en formell etikprövning enligt Etikprövningslagen (SFS 
2003:460) eftersom den inte berör förhållanden som till exempel individers lagöverträdelser 
eller känsliga personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), t.ex. ras, etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 
hälsa eller sexualliv. Trots det är etiska frågeställningar viktiga att ställa sig inför, under och 
efter genomförandet av en studie som denna. Inte minst gäller det förhållandet till de 
informanter som till sist är de som möjliggjort studien och som gett av sin tid och sitt 
engagemang för att utveckla den förståelse som varit målsättningen med den. Det är tio 
individer med varierande behov av att just ses som individer. En medvetenhet om att 
forskarens egenintresse ibland kan stå i motsats till informantens, är nödvändig.  

Forskarens egenintresse att utveckla den nämnda förståelsen ska hållas inom rimliga etiska 
gränser. Det kräver att man visar respekt för andra människor, i denna studie först och 
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främst informanterna. Balansen mellan de vågskålarna, forskarens egenintressen och 
respekten för andra, kan kallas för forskningsetik medan hur forskaren sedan använder sina 
resultat för att bygga ny kunskap kan benämnas forskaretik (Gustafsson et al. 2005). Båda 
perspektiven är viktiga att förhålla sig till men av delvis olika skäl.  

Forskningsetiska frågeställningar kommer inte minst av att villkoren för informanternas 
deltagande ställer deras integritet inför prövning. Varje informant har gett nära tio timmar av 
sin tid, till stora delar under en utbildningsperiod som av många upplevs som tidsmässigt 
väldigt pressad. De har inte ersatts på något sätt för det. Vidare bidrar var och en av 
informanterna med sin livshistoria i mycket personliga berättelser. Många av historierna 
kommer ur personligt känsliga kontexter. De ombeds till exempel att berätta om sin uppväxt 
och genom de beskrivningarna kommer flera berättelser om vad som uppfattats som svårt, 
jobbigt och påfrestande. Några har talat om när de kommit i kontakt med poliser genom sin 
historia, för ett par informanter handlar det om känsliga, konfliktfyllda situationer med nära 
och kära inblandade i roller som de inte velat se sina anhöriga i. 

De har inte bara lämnat sina historier. De anförtror också mig som forskare att hantera dem i 
min forskning. Alla informanter vet att den kommer att offentliggöras, tolkas, diskuteras, 
vridas och vändas på ut och in. Men ingen av dem vet i detalj hur den processen kommer att 
gå till och ingen vet, när historien berättas, vilket resultat som kommer ut ur den. Alla 
informanter är stolta över sin blivande profession och sin plats på polisutbildningen. Och 
säkert finns någon medvetenhet hos dem om att forskningen kan komma att lägga an en 
kritik mot delar av den profession som de nu siktar emot och ser så positivt på. Redan en 
sådan risk, att utsättas för kritik för något man sagt kan kännas som en belastning (Alver et 
al. 1998).  

Informanterna informerades om att deras berättelser skulle avidentifieras, anonymiseras, 
innan publikation, se bilaga 1. Det finns dock ingen möjlighet att i inledande informationer 
till informanterna problematisera anonymiteten till att gälla de frågeställningar som 
forskaren kommer att ställas inför när materialet ska sammanställas. Informanterna är 
genom den inledande informationen till dem, väl medvetna om att deras berättelser kommer 
att presenteras utan att deras namn röjs. Men är det detsamma som att det sker anonymt? 
Bland informanterna finns några med tidigare yrken eller intressen som är så speciella att om 
jag skulle berätta om det, skulle varje människa som känner informanten och bara lite av 
hans eller hennes historia veta vem jag talar om även utan att namnet nämns.  

Forskarens dilemma i denna studie med sin kvalitativa ansats är att berättelsen, personen 
och kontexten växer av att sättas in i det gemensamma sammanhanget. Det sammanhanget 
är beroende både av personens historia, intressen, erfarenheter etc. Därför behöver sådana 
berättelser som skulle kunna identifiera individer rymmas i den empiriska redogörelsen. Men 
i flera berättelser har situationer, personer, miljöer, åldrar etc. bytts ut av omsorg om 
informantens självklara rätt till anonymitet. Förändringarna har så långt som möjligt skett 
utan att det substantiella värdet på berättelserna ändrats.  

Med detta sagt, att varje undersökning, eller nära nog varje undersökning, i någon mening 
innebär en belastning för informanterna krävs alltså en motvikt mot den, något som faktiskt 
motiverar att de utsätts för den belastningen. Rachel (1999) menar att den motvikten är att 
visa respekt och omtanke även för forskarens intresse av att bygga kunskap och förståelse. 
Det intresset kan leda till en samhällsnytta, men kan också motiveras av människans 
vetgirighet och behov av att stilla sin nyfikenhet (Forsman 2004, s.69-70). Den senare kan 
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verka obetydlig i jämförelse med storheter som världsbild och utveckling av hälsotillstånd i 
världen men utan enskilda forskares vilja att stilla sin egen nyfikenhet eller intresse och 
engagemang skulle vi inte ha den kunskap som vi har. Den ena nyttan kan ju också övergå i 
en annan nytta. Att en kunskap föds utan egentlig ide om hur den kan tas tillvara, betyder 
inte att den inte i framtiden kan komma att användas. (Gustafsson et al. 2005).  

Efter att i detta kapitel ha beskrivit en del av forskarens egen historia, något av den syn på 
verklighet och kunskap som genomsyrar arbetet, de metodval som gjorts under studien och 
den syn på informanter som följer av detta kan sägas att en slags allmän vetenskaplig grund 
för studien har beskrivits. I nästa kapitel beskrivs istället studiens teoretiska grund.  
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3 Professionella identiteter 
Att berätta vem man är låter som en enkel sak. Jag är den jag är och jag var samma person i 
går som idag. Det går inte att säga emot så länge vi talar om namnet och personnumret för 
svenska medborgare. Även fysiska egenskaper och stora delar av ens kompetenser finns där 
relativt stabila även om de båda utvecklas i takt med tiden. Men identiteter står inte för sig 
själva i ett vakuum. De fungerar och utvecklas ständigt i relation till andra. Alla tillhör vi en 
mängd olika grupper – familjen, arbetsgruppen, kamratgruppen, syföreningen och 
idrottslaget. Därför har vi när vi betraktar identitet som ett socialt konstruerat fenomen flera, 
i väsentliga delar olika identiteter i vårt sociala liv. Yrket eller professionen är för de flesta 
vuxna människor en viktig sådan identitet. För många tar identiteter som följer med arbetet 
en stor del av livets tid och engagemang i anspråk. Granér (2004) diskuterar i och för sig 
yrkeskultur i sin avhandling men sätter ändå fingret på polisens identitet: 

Vidare förutsätter en utvecklad yrkesgemenskap att denna är en viktig del av 
den sociala identiteten. Detta kan uttryckas genom att medlemmar av 
yrkesgemenskapen inte presenterar sig som att han/hon arbetar som polis, präst 
eller läkare utan är poliser etc. (s 28) 

Om professionen blir ett uttryck för en identitet bara för att man säger att man är polis eller 
läkare kan med rätta tyckas vara en semantisk fråga. Men om frågan utsträcks till att gälla 
vilka delar av ens liv man väljer att presentera när frågan ”vem är du?” ställs, så väljer många 
att högt upp på den listan berätta om sin profession. Det gör till exempel de flesta poliser 
enligt min egen erfarenhet. Det har man troligen gemensamt med de flesta professioner. Och 
då kan man se skillnaden mellan att en läkare är läkare och en präst är präst respektive en 
läkare arbetar som läkare eller en präst arbetar som präst.  

Detta kapitel kommer att behandla hur identiteter kan beskrivas. Det tar sin inledning i en 
beskrivning av det som kan kallas för olika identitetsnivåer. I ett första avsnitt beskrivs hur 
både personliga och gemensamma identiteter är sprungna ur och förhåller sig till sociala 
relationer och hur gemensamma identiteter på olika nivåer förhåller sig till varandra. 
Därefter behandlas hur individer och grupper har gemensamma diskursiva och kulturella 
plattformar för byggande av identiteter men också hur de byggs i en spegling av hur andra ser 
på den egna identiteten. Till sist byggs en modell för hur sociala identiteter och individens 
väg in i sociala identiteter kan se ut. Den modellen, vidareutvecklad från Hatch och Schultz 
(2002) kommer att ligga till grund för den analys av empirin som sker i sektionen "Spirande 
polisidentiteter".  

3.1 Sociala identiteter 
Sociala identiteter kan beskrivas som stående i olika förhållande till varandra. Personliga, 
individknutna identiteter kan ses i förhållande till gemensamma, sociala identiteter. Olika 
gemensamma identiteter står också i förhållande till varandra, några är hierarkiskt 
överordnade, andra underordnade. Det finns också identiteter som fungerar 
gränsöverskridande och som trotsar hierarkier. Kön, ålder, ursprung, är några sådana. 
Sådana nivåer och förhållanden beskrivs under de följande rubrikerna.  

3.1.1 Personlig nivå 
Oavsett om identiteter beskrivs utifrån en social gemenskap eller om det görs utifrån 
individens eget perspektiv så finns sambandet mellan individen och hennes sociala 
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omgivning med som en självklar och viktig byggsten. Relationen mellan sociala och 
personliga identiteter är viktiga för att kunna se de mönster och nätverk som individer 
navigerar i.  

Goffman (2004) visar hur individer snabbt anpassar sig till just för stunden giltiga och 
allmänt accepterade traditioner och beteendemönster när han beskriver sin rollteori. Även 
om den inte direkt beskrivs som en identitetsteori så finns där givna paralleller. Identitet 
liksom roller ger ramar för hur vi agerar i förhållande till varandra i sociala möten. Det en 
identitet har som rollen saknar är en ”tillhörighet som är betydelsefull, känlso- och 
värderingsmässigt, för personen som besitter den” (Kärreman & Rehn 2007, s.156). Det sätt 
att se på sociala relationer som växer fram i rollteorin, innebär att individers identifikationer 
beskrivs som lättflyktiga. I korta ordalag kan den sägas bygga på att människor i varje enskild 
situation, utifrån gemensamma regler för social samvaro, inlärda genom tidigare sociala 
erfarenheter, hittar nycklar både för hur vi förväntar oss att andra ska uppträda och hur vi 
själva tror att andra förväntar sig att vi ska uppträda. Dessa förväntningar styr, enligt teorin 
en stor del av vårt beteende. Att de rollerna är både situationsbundna och att de binder 
individer till valda roller, visas i följande citat, från en översättning av den bok som brukar 
sägas vara rollteorins ursprung: 

Det tycks vara lättare för en individ att vid en sammankomsts början välja vilket 
bemötande han kan kräva av och utsträcka till de andra som är närvarande än 
att ändra det bemötande som hunnit få fotfäste sedan interaktionen har kommit i 
gång. (Goffman 2004, s.19) 

Enligt rollteorin går människor alltså in i mer eller mindre självpåtagna roller som varierar 
från den ena scenen till den andra, från den ena sociala samvaron till den andra, men i varje 
enskild scen krävs något ganska kraftfullt incitament för att rollen ska ändras inför sittande 
publik. Goffman (2004) talar, förutom om roller och scener också om fasader och om 
dramatiskt förverkligande. Han hämtar alltså bokstavligen sitt resonemang från skådespel. 
Livet och de sociala relationerna beskrivs som en teater.  

En beskrivning av individers relationer och beteenden som mer stabila, kan relateras till vad 
som brukar kallas för interna scheman eller kognitiva kartor. Teorin om kognitiva kartor 
bygger på uppfattningen att varje situation som en människa befinner sig i är alltför 
sammansatt och komplicerad för att en människa ska kunna hantera den utan effektiva 
verktyg. Därför bygger varje individ ett system av kartor, utifrån hur liknande situationer 
tidigare har uppfattats. Kartorna är individuella konstruktioner men bygger i stor 
utsträckning på sociala erfarenheter. De hjälper individen att hantera framtida handlingar 
utifrån den egna historien. Personer med kartor som täcker en given situation har enligt 
modellen lätt att hantera sådana händelser som stämmer väl överens med kartbilden men 
svårare att ta till sig information som strider på någon punkt mot det schemat (Markus 1977). 
Det senare ger tydliga kopplingar mellan de kognitiva kartorna och Festingers klassiska 
dissonansteori som i korthet innebär att människor strävar efter upplevd stabilitet i attityder, 
uppfattningar och personliga värderingar (Petersen et al. 2000). I senare arbeten utvecklar 
Markus och Wurf (1987) begreppet interna scheman till att skilja mellan huvuddragen (core-
aspects) och vad de kallar för en arbetsidentitet. Den senare innehåller komponenter som 
fort kan anpassa sig till aktuella situationer medan huvuddragen finns kvar relativt stabila.  

Liknande förhållanden mellan erfarenhet och identitet beskriver Giddens (1991) när han 
jämför moderna identiteter med identiteter som de kan tolkas från det förmoderna 
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samhället. Från stabila, lokalt förankrade identiteter har vi, menar han, gått till identiteter 
med globala förtecken där social omgivning skiftar snabbt. Mer än Markus (1977) betonar 
han individens beroende av de miljöer i vilka hon verkar. Individens relation till aktuella 
traditioner och diskurser beskrivs som ett beroendeförhållande. Om inte individen relaterar 
och förhåller sig till omgivningen på ett där accepterat sätt kommer hon att betraktas som en 
udda fågel menar han (Giddens 1991, s. 150).  

Alla de tre beskrivna identitetsperspektiven (Giddens 1991; Goffman 2004; Markus 1977) 
bygger både på individers erfarenheter och förväntningar på aktuella sociala sammanhang. 
Interna scheman gör det genom att individens egna kognitiva kartor inte bygger på 
strukturer som en gång för alla finns givna. Tvärtom så utvecklas kartorna genom sociala 
relationer och interaktioner. Giddens (1991) visar hur individer genom erfarenheter lär sig att 
förhålla sig till givna ramar, diskurser som accepteras och uppmuntras av omgivningen. Alla 
visar hur man som individ i tid förhåller sig till både det förflutna, nutid och framtid. Det 
förflutna genom de erfarenheter som gjorts i sociala sammanhang. Nutid genom att 
erfarenheterna bildar en grund för hur individen beter sig och värderar aktuella situationer. 
Slutligen byggs ur erfarenheterna också förväntningar på framtiden. Tidsperspektivet 
kommer att behandlas senare i kapitlet, framförallt under rubrikerna "3.2.4 Förväntningar" 
och "3.2.5 Erfarenheter och fängslande identiteter". 

De beskrivna teorierna skiljer sig i ganska hög grad åt när det gäller den varaktighet 
respektive flyktighet med vilken identiteter beskrivs. Markus kognitiva kartor är den som 
mest lyfter identitet som ett relativt stabilt begrepp om än även han markerar att delar av den 
vi är kan justeras utifrån aktuella situationer. Goffman markerar å andra sidan mycket tydligt 
hur individen ständigt finner mer eller mindre nya roller för att hantera nya sociala 
situationer. Weick (1995, s.18-24) ger båda sidorna rätt när han diskuterar identitet som 
något både flyktigt och stabilt. Flyktigt genom att individer i många sociala sammanhang är 
beredd att justera även det som skulle kunna antas vara egna, relativt grundläggande 
värderingar för att passa den aktuella sociala miljön. Stabil är identiteten ur individens egna 
ögon. Individer vill, menar han, inte se sig själva som vindflöjlar. Snarare vill man presentera 
sig som en som står för sina åsikter och värderingar och inte behöver anpassa sig till rådande 
sociala miljöer. I det resonemanget ligger en tydlig konflikt för individen, en konflikt mellan 
autonomi och socialitet. Picket, et al. (2002) menar att det både finns en tydlig och viktig 
önskan att visa upp och känna en position som självständig individ, ett behov av att vara olik 
andra och ett behov av tillhörighet, som inkluderar ett behov av att likna andra. Gruppen kan 
tillfredsställa båda behoven. Likhetsbehovet tillfredsställs genom assimilering till andra 
medlemmar i den egna gruppen medan olikhetsbehovet tillfredsställs genom att 
grupptillhörigheten visar på uppfattade olikheter med andra grupper. Här tar skapandet av 
sociala identiteter sin början. När skillnaden mellan individer i den egna gruppen är mindre 
än den mellan den egna gruppen och andra skapas en struktur som ger den egna gruppen en 
mening i förhållande till andra (Pratt 2001). Ett sådant meningsskapande är ett av syftena 
med kategoriseringar. Det ger struktur och tydlighet och minskar individens upplevda 
osäkerhet om världen som omger henne. Både den egna gruppen och grupper av människor i 
omgivningen ges etiketter som upplevs meningsfulla. 

Men tillhörigheten kräver en viss anpassning till rådande diskurs. Bruner (2002) menar att 
den allmänmänskliga, dubbelriktade önskan av samtidig strävan efter och anpassning till en 
gemenskap och den samtidiga viljan att markera sin egen autonomi, innebär tydliga 
begränsningar för individen. Gemenskapen begränsar närmast definitionsmässigt 
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autonomin, eftersom den innebär viss anpassning av det egna beteendet till de gemensamma 
normerna. På motsvarande sätt begränsar autonomin det gemensamma genom att sätta 
gränser för hur långt de sociala normerna tillåts påverka individers beteenden. Detta arbete 
återkommer ofta till den skärningspunkten mellan likhet och olikhet eller mellan autonomi 
och beroende. Däri ligger också övergången till nästa avsnitt. För om detta har diskuterat 
identitet från en personlig nivå övergår beskrivningen i nästa avsnitt till att ta sats ur den 
gemensamma, sociala nivån, den där de gemensamma traditionerna och diskurserna skapas, 
individer emellan.  

3.1.2 Social nivå 
Perspektivet som beskrevs i förra avsnittet är det som Onorato och Turner (2004) beskriver 
som jag i förhållande till inte jag. Genom den personliga identiteten markeras alltså en 
åtskillnad till andra individer. När istället sociala identiteter kommer i fokus blir förhållandet 
vi respektive dem. Den egna gruppens ramar bildar då gräns till andra grupper. Identitet blir 
dels en representation på en högre abstraktionsnivå och innebär högre grad av inkluderande 
(Simon et al. 1995) men identiteten blir också exkluderande (Haslam et al. 2000) genom att 
andra kategoriseras som dem eller de andra. Begreppen är relativt enkla att beskriva på den 
nivå som skiljer individ från grupp. För att kunna kallas en grupp krävs till exempel att 
gruppen inkluderar fler människor än en, därmed är gruppen mer inkluderande än den 
personliga identiteten. Därigenom krävs också en högre abstraktionsgrad för att kunna samla 
fler individer inom det som kan kallas för en gemensam identitet. I följande avsnitt, "3.1.3 
Multipla nivåer” kommer begreppet social identitet att problematiseras och diskuteras i 
förhållande till flera olika nivåer av sociala identiteter. I detta avsnitt diskuteras istället 
begreppet utan att direkt ta hänsyn till vilken social kontext som åsyftas.  

Trygghet, status och mening är några begrepp som belyser varför vi söker oss till och behöver 
sociala identiteter. Med begrepp från Social Identity Theory anses en social identitet ha 
bildats när det dels finns en medvetenhet om att gruppen existerar (en kognitiv dimension), 
dels görs jämförelser med andra grupper (en relativ dimension) och till sist en känslomässig 
bindning, ett engagemang för gruppen (en affektiv dimension) (Jackson 2002). De 
begreppen har också fått ge struktur åt avsnittet som alltså innehåller en diskussion om 
personlig identitet i förhållande till social identitet. 

Kognitiv dimension 
Skäl för att individer söker sig till sociala gemenskaper går att finna inom olika områden. 
Maslow (1968) presenterade till exempel tillhörighet som ett livsnödvändigt mänskligt behov 
av flera, i sin kritiserade men pedagogiskt träffsäkra modell, behovstrappan. Strax efter mat, 
sömn och de allra mest basala behoven kom behovet av närhet och tillhörighet till andra 
människor. Redan själva tillhörigheten ger en känsla av trygghet, jag står inte ensam. Den 
kritik som riktats emot modellen går bland annat ut på att den inte visar på något som talar 
för att behoven kommer stegvis så som modellen tydligt indikerar. Det finns troligen inget 
som talar för att man inte kan sträva efter mat och värme samtidigt som man strävar efter 
tillhörighet. Att de ingående stegen är eftersträvansvärda visas dock av annan forskning. Till 
exempel har man visat att tillhörighet är en viktig drivkraft genom att påvisa att människor 
med få sociala kontakter i högre grad än andra lider av fysiska och psykiska hälsoproblem 
(Baumeister & Leary 1995). Därför ligger tanken nära till hands att tillhörighet och sociala 
kontakter inte bara är en önskan i en människas liv utan ett faktiskt behov. 
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Korte (2007) använder begreppet kognitiva scheman för att beskriva förhållandet mellan den 
personliga och den sociala identiteten. Kognitiva scheman är en term som påminner om de 
kognitiva kartorna från teorier om interna scheman (som kapitlet inleddes med att beskriva). 
De ligger inte heller långt ifrån varandra. Markus (1977) och andra som talar om interna-
scheman, betonar dock de individuella kartorna, alltså kartor som bara finns inom varje 
enskild person, även om kartornas ursprung i hög grad kommer ur personernas sociala 
erfarenheter. Det Korte (2007) snarast fokuserar när han talar om scheman är istället 
samspelet mellan individ och grupp. Inom schemana ryms både den personliga identiteten 
som han kallar för core concepts och de sociala, kontextbundna identiteterna som han kallar 
peripheral concepts. De förra gör det möjligt för individen att inte bara uppfatta sig själv som 
en självständig individ utan också som en relativt stabil egen personlighet. Någon som inte 
förändras bara för att man byter miljöer och sociala sammanhang. Den personliga identiteten 
bygger, menar han, på den egna historien, värderingar, kognitiva mönster och behov. De 
sociala identiteterna är mer flytande och gör det möjligt för individen att anpassa sig och 
finna sig i sociala möten av varierande slag och att ta till sig roller och gruppidentiteter. Om 
en person har många olika sociala identiteter behöver den personen sällan känna sig som 
varande i en situation som hon inte kan kontrollera (jämför till ex. Weick 1995, s.24).  

Korte (2007) ger en bild där individens alldeles egna personliga identitet relativt tydligt kan 
skiljas från sociala sådana. Till skillnad från Korte, bygger istället Social Identity Theory en 
bild där individens identiteter blir svårare att skilja åt (Reid & Deaux 1996). När den 
personliga identiteten övergår till en social sådan, tenderar individen att betrakta sig själv 
som innehavare av egenskaper som är karaktäristiska för den sociala gemenskapen (Brewer 
& Gardner 1996). Gruppens identitet blir en del av individens identitet. Hogg, et al. (1995) 
talar om en avpersonifiering (eng. depersonalization) när individen träder in i en social 
identitet. Med det menar de dels att den sociala identiteten tar över en del av individens 
representation, d.v.s. hur individen presenterar sig och vill framstå. Men också att 
gruppmedlemmarna favoriserar varandra mer på grund av att man uppfattas likna en 
prototyp för gruppen än att man personerna emellan finner egenskaper hos varandra som 
man tycker om. Därigenom anses man gemensamt inom gruppen kunna nå fördelar just 
genom att kunna vara en grupp och förstärka en uppfattad positiv bild av gruppen. Brewer 
och Gardner (1996) menar som en följd av ett liknande resonemang att den vanliga bilden att 
man bildar grupper för att man uppskattar varandra i vissa fall kan vändas i motsatt riktning 
– mellanmänsklig uppskattning kan lika gärna sägas vara en följd av att man råkat hamna i 
en gemensam social position.  

Användandet av prototyper blir ett sätt för individer att finna och reproducera gruppens 
gemensamma karaktärer. Hogg och Terry (2000) menar att prototyper fungerar just som 
kognitiva definitioner på gruppens karaktäristika. De blir gruppens stereotyper för en bra 
gruppmedlem. Som prototyp används ofta en faktisk gruppmedlem som särskilt väl uppfyller 
gruppens egenskaper. En sådan medlem uppskattas mer än andra av gruppmedlemmar. 
Moreland et al. (2001) menar, även om förhållandet inte är studerat, att prototyper troligen 
är viktiga i den socialiseringsprocess som gör fullvärdiga gruppmedlemmar av nyrekryterade 
sådana. Detta eftersom prototypen uppskattas av andra medlemmar, något som 
uppmärksammas av nya medlemmar i gruppen som därigenom nås av signalen att 
prototypen kan användas som en modell för önskade egenskaper. En av prototypens 
funktioner är att vara den länk som visar medlemmarna på egna likheter med andra 
gruppmedlemmar och samtidigt visar på olikheter med medlemmar i andra grupper. Brewer 
och Gardner (1996) menar att när en identitet aktualiseras för en individ presenterar hon sig 
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gärna med egenskaper och karaktäristika som stämmer överens med dem som uppfattas som 
gruppens prototypiska.  

Meningen med gruppen kan förstås vara mer eller mindre väsentlig. Några menar att vi även 
utan synbarliga skäl kan lägga ner mycket kraft och energi på att skapa sociala band till andra 
(Baumeister & Leary 1995). Utan materiella eller praktiska skäl kan människor anstränga sig 
för att behålla de tillhörigheter som vi redan skapat. Att grupper skapas utan synbarliga skäl 
förklarar Garcia et al. (2005) med att behovet av trygghet är stort. Tryggheten erbjuds, enligt 
dem, genom gruppen därför att gruppen ger en beskrivning av vem jag är och med vilka jag 
är. Haslam, Powell et al (2000) menar att det också måste finnas en tydlig mening med 
medlemskapet i gruppen för att det ska bli aktuellt att räkna sig som tillhörig en grupp. 
Motsättningen mellan resonemangen kan nära nog elimineras om man menar att individerna 
och gruppen skapar en mening för medlemskapet i själva medlemskapet. Meningen är alltså 
medlemskapet i sig självt. Ett sådant resonemang bygger på tillhörighet som ett mänskligt 
behov. För att få känna den trygghet som medlemskap i en grupp kan ge skulle således 
individen själv kunna skapa en mening ur det till synes meningslösa. Målet och meningen 
blir att uppnå en trygghet, en stabilitet och, till sist, en högre status genom tillhörigheten.  

Relativ och affektiv dimension 
När en grupp väl är bildad, tenderar den att slå vakt om tillhörigheten, statusen och 
meningen som den skänker (Baumeister & Leary 1995). Det blir därför också viktigt att 
försvara gruppens position i förhållande till andra grupper. I vissa situationer, för vissa 
grupper, kan det bli så viktigt att positionen försvaras trots att det betyder att gruppen får en 
i andra avseenden sämre ställning. Garcia et al. (2005) visar det genom att i sin studie ställa 
gruppmedlemmar inför olika alternativ. Det ena alternativet gav den egna gruppen och andra 
grupper en likadan materiell standard, till exempel lika ersättning för att medverka i 
experimentet eller samma nivå på boende under ett studiebesök. Nästa alternativ gav istället 
en högre materiell ersättning eller standard till båda grupperna än i det första alternativet. 
Den egna gruppen fick dock en lägre standard än den andra. Med full information om att det 
första alternativet gav lika mycket till båda grupperna och det andra gav mer till båda än i det 
första, men i en för den egna gruppen ofördelaktig fördelning så valde en stor del av 
försökspersonerna den rättvisa men lägre ersättningen eller standarden. I undersökningar 
med individer utan, för valet tillämpliga, grupptillhörigheter tenderar man istället att välja 
det alternativ som ger högsta utdelningen i ersättning eller standard, oavsett rättvisa i 
fördelningen. Studien visar därför att grupptillhörigheten har en effekt i beslutsfattande och 
att relativa bedömningar grupper emellan ibland kan ha avgörande betydelser.  

Grupptillhörigheter kan användas för att nå en högre status och prestige (Ashforth and Mael 
1989; Dutton and Dukerich 1991). Status och prestige är alltså till sin natur relativa begrepp. 
Man uppnår inte någon status med sin nya fina bil på uppfarten, om det inte finns någon som 
kan jämföra sig med den, någon som har en mindre fin bil eller helt och hållet saknar bil. 
Skälet till att välja mindre pengar för deltagande i experimentet ovan istället för mer är att 
om jag väljer mer pengar så kommer min grupp att i jämförelse med en annan grupp att 
bedömas ha lägre status (Garcia et al. 2005). Och i skenet av gruppens status, växer eller 
krymper den egna självkänslan (Ashforth & Mael 1989).  

Lindeman (1997) kopplar samman individ och grupp med en tydlig relativ dimension när 
hon diskuterar paralleller mellan individers självbild och hur bilden av gruppen konstrueras. 
Hon börjar diskussionen med att människor gärna vill framhålla sig som relativt framstående 
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i olika sammanhang (eng. self-enhancement, i fortsättningen av detta arbete översätts det 
med självförstärkning) och med egenskaper som av andra betraktas som positiva. Genom 
teorin om avpersonifiering (Hogg et al. 1995) i samband med att man ingår i en gemenskap, 
skulle en del av viljan till personlig självförstärkning övergå till att bli en vilja att framhålla 
gruppen och gruppens egenskaper som särskilt positiva, gruppfavorisering. Lindeman finner 
i sin artikel inte stöd för den relationen mellan självförstärkning och gruppfavorisering. 
Snarare menar hon att de båda viljorna verkar existera oberoende av varandra. Även 
individer som i hög grad har identifierat sig med en grupp visar till exempel hur man i 
förhållande till andra gruppmedlemmar vill framstå som bättre, mer framgångsrika. Den 
relativa dimensionen kan i den studiens ljus ses som tvåfaldig, jämförelser görs med andra 
grupper men också mellan sig själv och andra individer i den egna gruppen. Även om olika 
författare gör delvis skilda tolkningar av självförstärkande och gruppfavorisering, synes 
enigheten i vart fall sträcka sig så långt som till att man liksom Brewer och Gardner (1996) 
kan säga att en stor del av självvärderingar görs genom och med hjälp av relationer till andra 
och tillhörigheter i gruppgemenskaper.  

Att gruppfavorisering används som ett aktivt verktyg för att bättra sin självbild menade sig 
Simon et al. (1995) också visa, när de i sin studie fann att om den egna gruppen befann sig i 
en kritiserad position med negativa förtecken, ville medlemmarna framförallt exponera sina 
personliga identiteter. När istället gruppen befann sig i företrädesvis positiva omständigheter 
exponerades istället den sociala tillhörigheten och identiteten. Därmed ger de en möjlig 
förklaring till i vilka situationer som individer presenterar sig som tillhöriga en social, 
respektive personlig identitet. Till en del uppstår här en konflikt med de resonemang om 
sådana försvarsreaktioner som får gruppen att snarast sluta leden och bli en starkare enhet 
vid situationer där den utsätts för yttre tryck. Till exempel menar Schwartz (1987) att 
individer som identifierat sig starkt med en organisation kommer att uppleva hot mot inte 
bara organisationens existens, utan även hot mot imagen av organisationen som närmast 
perfekt, att uppleva de hoten som om de var riktade mot henne själv. Detta alltså tvärtemot 
Simon et al.s (1995) som menar att man i kritiserade situationer närmast vänder den 
gemensamma identiteten ryggen.  

Elsbach et al. (1996) visar också på olika sätt att hantera hot mot den egna 
organisationsidentiteten med hjälp av social kategorisering. Ett sätt är, menar de, att man för 
stunden istället väljer att fokusera en annan social identitet, till exempel den professionella. I 
deras studie fann de att graden av hot hade stor betydelse för val av försvar. Troligen finns 
även andra kontextuella omständigheter som kan ge förståelse till varför grupper svarar som 
de gör på hot. Identitetens tydlighet för stunden torde vara en viktig faktor. En uniformerad 
polis som får höra kritik emot den egna professionen kan till exempel svårligen sopa sin egen 
professionella identitet under mattan. I ett annat sammanhang där hennes personliga 
identitet är den tydligt framträdande kan det däremot vara möjligt. Som en jämförelse kan 
nämnas några av de kriterier som Jackson (2002) nämner som de som aktiverar ingroup-
bias (fullt jämförbart med gruppfavorisering) i förhållande till andra grupper. Jackson räknar 
bland annat upp hur starkt individen identifierar sig med gruppen, hur relevant både den 
egna gruppens och den jämförda gruppens identitet är för den aktuella jämförelsen, hur den 
jämförelsen kan påverka gruppens status och hur de inblandade grupperna statusmässigt 
står i förhållande till varandra. Alla de kontextbundna faktorerna är också tänkbara delar av 
en förståelsemodell för hur grupper agerar när de utsätts för hot eller kritik och medlemmar i 
gruppen avgör hur hoten ska hanteras.  
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Den relativa dimensionen har tydliga kopplingar till den affektiva, känslomässiga. Under 
förutsättning att gruppfavorisering och jämförelser med andra grupper faller ut med positiva 
resultat för den egna gruppen, ökar troligen intresset hos individen av att behålla sin status 
som medlem i gruppen. När det intresset blir tillräckligt stort finns också en affektiv 
dimension i identiteten. Den dimensionen har att göra med hur gärna och starkt individen 
identifierar sig och identifieras med gruppen. Enligt Meyer et al. (1991), som studerat 
affektiva band mellan individer och organisationer, har den affektiva dimensionen starka 
band till vilka förväntningar som individen har på sitt gruppmedlemskap och hur de 
förväntningarna motsvaras av framtida erfarenheter. Johnson och Morgeson (2005) menar 
att de känslomässiga, affektiva bindningarna har att göra dels med hur starkt man 
identifierar sig med den sociala identiteten men också specifika känslor av stolthet och 
engagemang för medlemskapet. När den relativa dimensionen ställs i förhållande till den 
affektiva märks en tydlig kausalitet. Ett skäl till tillhörighet sägs vara att förbättra sin status 
och självkänsla i relation till andra. Affektion i tillhörighet bygger å sin sida på stolthet, 
engagemang och en uppriktig vilja att finnas kvar i gemenskapen. De senare känslorna 
brukar definitivt räknas som positivt laddade. Det torde därför ofta kunna vara själva målet 
med gruppfavorisering och självförstärkning att nå den affektiva dimensionen av sociala 
identiteter. Den dimensionen och framförallt konsekvenser i form av vilja att finnas kvar i 
den sociala identiteten kommer att diskuteras vidare senare i kapitlet under rubriken "3.2.5 
Erfarenheter och fängslande identiteter”. 

Därmed har den sociala identiteten som en komplementär till den personliga identiteten 
diskuterats. Det har gjorts, utifrån hur och varför individer söker sociala identiteter, 
nämligen behov av trygghet, mening, men också personlig status. I avsnittet har också de 
kognitiva processer som grundlägger skapandet av gemensamma identiteter och leder till att 
identiteterna ställs emot och jämförs med andra grupper diskuterats. I den jämförelsen söks 
vägar att favorisera den egna gruppen. Att både personlig och social identitet agerar parallellt 
i sociala sammanhang har bland annat visats genom att peka på att individer inte bara verkar 
för att den egna gruppen ska favoriseras, samtidigt vill individen göra jämförelser med andra 
gruppmedlemmar som ställer henne själv i en mer favoriserad ställning än andra i gruppen. 
Den relativa processen kan därför sägas vara tvåspårig. Den sker både individer emellan och 
grupper emellan. Något som synes vara ett mål för många gruppgemenskaper är att nå en 
affektiv dimension av den, där medlemmar tar delar av den gemensamma identiteten till sin 
egen och känner stolthet och engagemang i sin grupptillhörighet.  

3.1.3 Multipla nivåer 
En av de bärande idéerna med Social Identity Theory är att individen till delar använder den 
gruppgemensamma identiteten för att definiera sig själv (Hogg & Terry 2001). För att kunna 
hantera den mångfald av sociala möten och relationer som en människa har krävs av 
individen att hon har en repertoar av identiteter att växla mellan. Vilken av identiteterna som 
aktiveras avgörs av den aktuella situationen. Weick (1995, s.24) menar att en avgörande 
faktor för hur lätt det är för en individ att navigera mellan möten är hur många identiteter 
som hon har tillgång till. I detta avsnitt diskuteras hur de sociala identiteterna kan vara 
konstituerade och hur de står i förhållande till varandra.  

Ashforth och Johnson (2001) visar på komplexiteten i de nätverk av identiteter som snart 
sagt varje individ i moderna samhällen har att förhålla sig till. De använder nivåer på sociala 
identiteter som en organisation kan rymma för att visa hur många identiteter en individ 
representerar utifrån sin roll som anställd, företagare eller annan intressent i organisationen. 
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Eftersom nivåerna sinsemellan inkluderar och exkluderar varandra använder de begreppet 
nested identities, vilket kan översättas med sammanlänkade identiteter. Identiteterna som 
sammanlänkas i deras artikel har en tydligt hierarkisk, struktur eftersom de beskriver nivåer 
i en organisatorisk hierarki. Författarna visar också hur de hierarkiska nivåerna skiljer ut och 
markerar identiteterna i förhållande till varandra. Organisation placeras högst i hierarkin, 
följt av avdelning, enhet och arbetsgrupp. Lägst i hierarkin placeras arbetet i sig. De 
identiteter som ligger högre i hierarkin beskrivs som inkluderande eftersom de inom sina 
gränser rymmer alla de underliggande nivåerna. De lägre är istället exkluderande i meningen 
att de skiljer sig på avgörande punkter från andra nivåer och grupperingar inom 
organisationen. På motsvarande sätt betraktas högre nivåer som abstrakta och distanserade, 
medan lägre är konkreta och närliggande. Eftersom de lägre nivåerna ligger närmare 
verksamhet, klienter, kunder och uppgifter blir de oftare de identiteter som situationen 
aktualiserar. Det finns alltså fler tillfällen i vardagen där till exempel arbetslaget är den 
tillämpliga identiteten än motsvarande tillfällen då organisationsidentiteten är det. Vilken av 
identiteterna som är framträdande för stunden beror huvudsakligen på två faktorer. Den ena 
är hur viktig identiteten är för individen själv. Grundaren av företaget kan man till exempel 
tänka sig lätt identifierar sig med hela organisationen i många sammanhang. För en anställd 
på golvet, längst ned i en omfattande organisationshierarki är det troligen oftast lättare att 
identifiera sig med den enskilda arbetsgruppen. Den andra faktorn kommer av situationen. 
Så länge en diskussion handlar om enskilda handgrepp i produktionen är det oftast 
lämpligare att identifiera sig med sin yrkesgrupp eller sitt jobb, snarare än organisationen. 
När å andra sidan organisationens framtid står på spel eller om diskussionen rör den 
organisationsgemensamma verksamhetsplaneringen kan det vara mer tillämpligt att aktivera 
den gemensamma, inkluderande organisationsidentiteten.  

Det Ashforth och Johnson (2001) gör tydligt är att representationer för identiteter som ligger 
på olika hierarkiska nivåer i stora delar regleras på liknande grunder. För att ge möjlighet att 
navigera i alla tänkbara sociala situationer som följer av ett medlemskap i en social 
tillhörighet med så många nivåer som en organisation av relativ storlek, behövs utvecklade 
identiteter på flera olika nivåer i organisationshierarkin. Författarna visar också att 
identiteter på olika nivåer skiljs åt av de beskrivna egenskaperna som 
inklusivitet/exklusivitet, abstraktionsnivå och närhet/distans. I vissa fall kan de också stå i 
direkt konkurrens med varandra. Till exempel har Richter et al. (2004) studerat hur 
identifiering med den inkluderande organisationen kan påverka relationer mellan 
arbetsgrupper inom den. En låg identifieringsgrad med organisationen menar de, kan skapa 
en hög identifiering med arbetsgruppen. En hög identifikation med den egna gruppen 
tydliggör kategoriseringar som den identifieringen kognitivt bygger på. Skillnaden till andra 
grupper inom organisationen blir tydligare. Det kan i sin tur betyda att konkurrensen snarare 
än samarbetet mellan olika arbetsgrupper förstärks. Gruppen vill visa sig på styvare lina än 
andra grupper som ju då blivit konkurrenter snarare än medarbetare, trots att de andra finns 
inom samma organisation. Av en låg identifieringsgrad med organisationen kan också fler 
konflikter mellan grupper följa. Motsatta förhållanden sägs i deras studie råda om personalen 
i hög grad identifierar sig med organisationen. Då ökar istället samarbetsviljan mellan 
grupperna inom organisationen och konflikterna mellan dem kan antas bli färre. Denna 
konkurrens aktualiserar en diskussion som Brewer och Gardner (1996) för, om hur nivåer av 
sociala identiteter både har presenterats som innehållande närmast självklara motsättningar, 
till studier där sociala identiteter på olika nivåer integrerar varandra närmast friktionsfritt. 
Deras främsta slutsats är att frågan om hur sociala identiteter på olika nivåer står i 
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förhållande till varandra är lika intressant som frågan om hur personliga identiteter och 
sociala samverkar.  

Ashforth och Johnson (2001) beskriver dessutom ytterligare en dimension av möjliga mål för 
identifiering när de redogör för sådana identiteter som de kallar för gränsöverskridande. De 
skiljer informella, till exempel demografiska grupperingar som etnicitet, ålder och kön från 
tillhörigheter i formella gränsöverskridande grupper som fackföreningar eller kommittéer 
där medlemmar ur flera av organisationens nivåer samlas. I vissa situationer kan till exempel 
kön eller ålder vara en viktigare faktor för ens upplevda identitet än någon av de 
organisationsbundna identiteterna. De gränsöverskridande identiteterna är intressanta inte 
minst som ett möjligt kitt mellan olika nivåer av identiteter och mellan olika gruppidentiteter 
på samma nivå. En kvinna kan till exempel identifiera sig både med kvinnor under och över 
henne i hierarkin. De gränsöverskridande identiteterna har flera gemensamma drag med 
identiteterna långt ned i hierarkin av de sammanlänkade identiteterna. De ligger ofta nära till 
hands att aktiveras därför att de är exkluderande av individer som inte delar den 
gränsöverskridande identiteten och de är konkreta, det är oftast lätt att förstå och se vad som 
samlar den gränsöverskridande identiteten.  

En sådan gränsöverskridande identitet är den professionella. I denna studie är det den mest 
centrala eftersom det är en sådan, polisprofessionen, som fokuseras. Mot bakgrund av 
resonemanget om de multipla identiteterna i detta avsnitt kan konstateras att den 
professionella identiteten är en av flera sociala identiteter som direkt kan knytas till 
yrkesutövning. Varje individ som kan sägas tillhöra identiteten är lätt urskiljbar. Det betyder 
också att den kan sägas bekräfta Ashforth och Johnsons (2001) slutsats att 
gränsöverskridande identiteter är exkluderande. De som inte uppfyller kvalifikationerna får 
helt enkelt inte säga sig representera professionen. Det är nog heller ingen tvekan om att de 
flesta professionella har nära till att låta sig representera sin profession. Det betyder att man i 
många situationer aktualiserar sin professionella identitet snarare än någon annan.  

Flexibiliteten i identitetsbegreppet åskådliggöras när professionella identiteter ställs emot 
andra möjliga val av representationer. Det gör Pratt och Rafaeli (2004) i sin studie av 
sjuksköterskors professionella identitet och preferenser för uniformer. De visar att även om 
sjuksköterskorna har samma profession, arbetar på samma sjukhus och på samma 
hierarkiska nivå, så vill de markera sina gruppidentiteter på olika sätt. Deras uniformer 
diskuteras i studien som symboler som de vill använda för att markera sin egen arbetsgrupps 
eller sin egen specialitets särställning i förhållande till andra inom samma profession. På 
samma gång visas i studien att samma individ kan ha olika inställning till önskad uniform 
beroende på om professionen i stort, arbetslag eller arbetstider är på tal just för tillfället.  

En annan möjlig konflikt mellan enheter möjliga att identifiera sig med, är den mellan 
organisation och profession (Bamber & Iyer 2002). En sådan konflikt uppstår när 
uppfattningar om professionen och de värderingar som den bär med sig pekar i en riktning, 
medan samma uppfattningar om organisationen pekar i en annan. Bamber och Iyer (2002) 
diskuterade sådana konflikter men hittade inte särskilt tydliga sådana i sin undersökning av 
revisorer vid stora bolag. De visade dock att individer som är självgående, autonoma på sin 
arbetsplats särskilt lätt identifierar sig med sin profession. Ett sådant förhållande kan också 
förstärka identifieringen med organisationen under förutsättning att individen uppfattar att 
organisationen underlättar för individen att få känna en hög grad av autonomi. Identifiering 
med organisationen påverkades också positivt av om individen upplevde att den gavs 
möjlighet att uppfylla de förväntningar som fanns på professionen före karriärstarten. 



41 
 

Författarna menar att professions- och organisationsidentitet som de funnit dem är två 
relaterade men samtidigt skilda enheter. Däri ryms en essens för detta avsnitt, nämligen att 
de multipla nivåer (från arbetsgrupp till organisation) och typer av identiteter 
(sammanlänkade och gränsöverskridande) som beskrivits till exempel av Ashforth och 
Johnson (2001) är just så på samma gång relaterade och separerade. Var och en av dem 
aktualiseras när kontexten är den rätta. De hjälper individer och grupper att navigera i de 
komplicerade sociala nätverk som de är ömsesidigt beroende av.  

3.1.4 Studiens identitetsbegrepp 
Porter (2001) ger en översikt över hur organisationsidentiteter har studerats. Han menar att 
det har gjorts huvudsakligen utifrån två huvudgrunder. Den ena grunden beskrivs av honom 
som ontologiskt normativ. Han nämner två teorier sprungna ur den grunden, social 
kategoriseringsteori och social identitetsteori som båda bygger på varandra och som också 
beskriver sociala relationer som hierarkiskt byggda. De båda menar han också presenterar 
identiteter som möjliga att kartlägga utifrån sociala mönster och relationer. En mer komplex 
beskrivning görs enligt samma artikel av sociala konstruktivister; här nämns Mead, Parson 
och Cooley. De beskriver istället identiteter som en ständigt pågående process. Identiteten 
byggs i en dialog mellan individen själv och omgivningen, ofta får Meads beskrivning av Jag 
(I) och Mig (Me) representera den dialogen. Mead (1934) beskrev jag:et som agenten som 
agerar i sin omgivning, medan Mig är den som andra iakttar och bedömer. Porter (2001) 
menar vidare att den teoretiska utvecklingen lett till att de båda huvudgrenarna i de flesta 
studier med organisationsidentitet i fokus, mixas genom att det kategoriserade, normativa, 
hierarkiska också i något avseende beskrivs som en dialog mellan interna och externa intryck. 
De sätten att beskriva organisationsidentitet är också direkt applicerbart på andra sociala 
identiteter som arbetsgrupp eller professionell identitet. Även denna studie rymmer delar av 
båda huvudgrenarna, om än Social Identity Theory, med sitt fokus på kategorisering och 
självförstärkande kan sägas ligga som grund för det identitetsbegrepp som hittills 
diskuterats. Identitet som begreppet har beskrivits här, bygger på hur individer gemensamt 
skapar strukturer och mening baserade på kategoriseringar av sig själva och av andra. I nästa 
avsnitt diskuteras identitetskällor som snarast drar emot den mer komplext sammansatta 
socialt konstruktiva förståelsegrunden.  

Cornelissen et al. (2007) beskriver också hur identitetsforskning positionerat sig under 
senare år. De diskuterar hur social identitet, organisations- och företagsidentitet beskrivs. 
Även de finner att mer av disciplinöverskridande forskning, där samband mellan nivåer 
fokuseras, är önskvärt. I deras granskning av de tre begreppen landar de också i att det finns 
mer som förenar dem än som skiljer dem åt. Mellan Social Identity Theory och studier av 
organisationsidentiteter menar de att det i grunden bara handlar om nyansskillnader mellan 
definitioner. Social Identity Theorys första och viktigaste definition är till exempel att 
individers känsla av tillhörighet liksom gemensamma känslor och värderingar är delade. 
Nästa definition inom ramen för den teorin är att individer i gruppen har ett gemensamt 
meningsskapande i frågor som rör den sociala gemenskapen. När de definierar identitet 
utifrån organisationens utgångspunkt vänder de bara på punkterna och markerar som 
viktigast att organisationen har ett gemensamt meningsskapande, först därefter kommer en 
gemensam känsla av tillhörighet. Företagsidentiteten skiljer ut sig lite tydligare genom sitt 
fokus på andras uppfattning om företaget. Slutsatsen är ändå att även företagsidentitet och 
därigenom företagets image är en viktig beståndsdel av gemensamma identiteter och kan 
befrukta forskning på andra nivåer av identiteter.  
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Denna studie fokuserar på professionella identiteter. Den gör det genom att ta tillvara 
insikter vunna genom forskning på flera identitetsnivåer. En professionell identitet betraktas 
som en av flera sociala identiteter som en individ lär sig att bemästra genom ett 
karriärbyggande.  

3.2 Identitetskällor 
En utgångspunkt för studien är hur nya innehavare av en social identitet ser på sin nya 
position. Därför fokuseras i detta avsnitt hur nya medlemmars förväntningar på den nya 
identiteten och deras erfarenheter av den påverkar den synen. Varje entré i en ny social 
identitet ställer individen inför en mängd val, vart och ett mer eller mindre konfliktfyllt. 
Genom dessa val och genom sätten att förhålla sig till aktuella diskurser finner varje individ 
sin position i den gemensamma identiteten. Ofta sker vägvalen inom och mellan diskurserna 
omedvetet, icke desto mindre är de avgörande för vilken position som individen får i den nya 
gemenskapen. 

Kulturen bär internt gemensamma källor för identitetsskapande, signaler för vad som 
accepteras i gruppen och ramar för acceptabla värden, normer och beteenden. Individerna 
som i denna studie startar en professionell karriär gör det inom ramen för en organisation. 
Därför hämtas insikter om kulturellt betingade fenomen mestadels ur forskning kring 
organisation där sådana studier är vanliga. Begreppet Image hanterar frågan hur vi betraktas 
av andra. Även den sidan diskuteras i avsnittet som en annan källa till den professionella 
identiteten. Flera av de här i ingressen nämnda begreppen hittas bland rubrikerna i avsnittet. 
I ett komplext växelspel bidrar de till den känsla av gemenskap och samhörighet som 
individer och grupper känner i sina sociala identiteter. Det växelspelet kommer att behandlas 
i avsnittet "3.3 Modell för dynamiska identiteter” där inbördes relationer beskrivs närmare. 

3.2.1 Diskurser  
Beskrivningen ovan av identifiering med många olika enheter föder frågan om varifrån de 
mekanismer som gör att vår identitet både kan förändras och känna en stabilitet över tid 
kommer? Hur ser de ramar ut som kan styra de komplexa strukturerna? Foucault (1993) 
talade om diskursens makt som benämning på relationer mellan individens interna och 
omgivningens (ur individens perspektiv) externa krafter, vilka också kan antas påverka 
individers identitetsskapande. Dessa krafter kan överförda i identitetstermer sägas närma sig 
de spänningsfält som uppstår mellan den personliga och de sociala identiteterna. 

Foucault (2002, s.92-94) menar att maktrelationer finns överallt där människor finns. På 
olika sätt finns människor i hierarkier där några människor alltid är överordnade andra 
människor, och de senare därigenom underordnade. Medvetet eller omedvetet utövar de 
förra sin makt över de senare. Strukturerna är inte rakt igenom enkelriktade. Den ena 
personen kan vara överordnad i ett sammanhang och underordnad samma människor i ett 
annat. Men strukturerna anger regler för hur människor förhåller sig till varandra. De anger 
spelregler för våra sociala relationer. Ofta utövas makten på ett så subtilt sätt att varken den 
överordnade eller den underordnade individen förstår att ett maktutövande sker. Detta reser 
till exempel frågan om huruvida man väljer, använder eller bara har en identitet. Alltså hur 
medvetna, om ens medvetna, är människor om sina identiteter?  

Att dessa strukturer hela tiden agerar i relationer människor emellan betyder att de också 
finns inom och påverkar varje enskild människa. Mer eller mindre medvetet anpassar sig 
individen till sin roll och Foucault (1984) drar tydliga paralleller mellan det grekiska 
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etikbegreppet som var mycket fokuserat på att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och på 
hur individen agerar i förhållande till aktuella maktrelationer. Han menade att det ansvaret, 
för oss själva, är det som förmår oss att inta våra roller i samhället och i förhållande till vår 
nära och fjärran omgivning. Därför är individens omsorg om sig själv också en av de krafter 
som för henne in i och lotsar henne igenom de maktrelationer där hon agerar. När krafterna 
styr så som de är ämnade att göra skapas sådana vägar som underlättar för individen att leva 
och verka i sina relationer. Det finns alltid en dynamik i maktrelationen. Alla parter har alltid 
en möjlighet att påverka relationen. Även den mest totala makten kan rubbas. Men 
maktrelationerna är starka.  

Foucaults tankar om maktrelationer leder till den diskursteori som han är känd för. 
Diskurser innehåller kartor för sådana normer som styr sociala relationer. 
Utestängningsprinciper behandlas som en slags dynamik i diskurser (Foucault 1993, s.7 ff). 
Han menade att en diskurs kan stänga ute individer genom förbud, där vissa ritualer eller 
kompetenser krävs för att tillåtas att utöva diskursen. I yrkeslivet, i organisationer, i 
föreningar kan man lätt se formella sådana kompetenser och/eller ritualer. För att bli polis 
ska man ha genomgått en grundutbildning, för att få spela fotboll i en förening måste man ha 
en spelarlicens och ha betalt föreningens medlemsavgift. Andra utestängningsprinciper är 
mindre handgripliga, därför att de har mer att göra med oskrivna ideologier eller normer. 
Vad som betraktas som förnuft och vansinne i ett sammanhang reglerar till exempel också 
vem som är välkommen i en social relation eller inte. Den vansinnige är inte välkommen och 
har inte de andras öra. En av Foucaults huvudpoänger är att den som är vansinnig idag kan 
vara den kloke imorgon som ett resultat av att sanningar ändras från tid till annan.  

Maktrelationer bidrar till ett meningsskapande för individen. I och med att en individ tas upp 
i ett socialt sammanhang skapas en position för henne. Hon blir ett subjekt med en uppgift 
och en roll att fylla. Vilken roll subjektet spelar avgörs av gemenskapens rådande diskurs. 
Och där uppstår den sociala identiteten, i mötet mellan position och individ. Foucault (1993) 
beskriver processen som att när individen upptas i gruppen, får en position i makthierarkin, 
smälter individen, maktrelationen och diskursen samman till något som kan kallas en 
identitet. Identitet betraktat ur det perspektivet betyder en identitet som något som ligger 
både inom och utom individen, men också som något både flyktigt och stabilt. Stabiliteten 
finns dels i diskursens tämligen fasta, reproducerande normer för vad som är tillåtet och 
acceptabelt och för vad som inte är det. Den stabiliteten ligger alltså till största delen utanför 
individen, även om den existerar i dialog med varje i diskursen accepterad individ. 
Flyktigheten ligger istället i hur omärkligt och lätt som individer rör sig mellan diskurser, 
men också diskursens egen föränderlighet.  

Foucaults makt och diskursbegrepp går lätt att ställa i förhållande till sociala identiteter. Till 
att börja med är hans konstaterande att det är i och genom diskurser som individer hittar 
sina positioner en tydlig markering av att individer i sociala gemenskaper har att förhålla sig 
till komplexa nätverk av makt och mening på vägen emot sin identitet. Genom 
utestängningsprinciper skapas sociala kategoriseringar av ”vi” och ”dom”, kategoriseringar 
som legitimeras genom diskursen. Därigenom kan diskursteorin bidra med en förståelse för 
hur identiteter skapas. Inlemmat i de principer som i förra avsnittet beskrevs som 
självförstärkande (Lindeman 1997)och gruppfavorisering (Hogg et al. 1995) finns sådana 
diskurser som ofta omärkligt ledsagar individer och grupper till en förståelse av acceptabla 
sociala regler.  
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Diskursen lägger alltså en slags grund för den identitet som gruppen och de individer som 
ingår i gruppen har gemensamt. Albert och Whetten (1985) menar i sin artikel om 
organisationsidentitet, att identitetens egenskaper ska vara centrala i meningen väsentliga 
karaktärer för organisationen eller gruppen. Det kan röra sig om en organisations 
värdegrund, strategiska mål eller, och inte minst viktigt i denna studie, medlemmarnas 
karaktäristiska egenskaper. Egenskaperna ska också vara särskiljande, d.v.s. de ska säga 
något om organisationen eller gruppen som inte är allmängiltigt för alla. Att i mycket 
allmänna termer säga att medlemmarna i gruppen ska vara snälla och trevliga emot varandra 
skulle lätt kunna argumenteras vara en allt för generellt önskad mänsklig egenskap för att 
kunna särskilja en grupp från andra. Om man däremot utsträcker det till att individerna i 
gruppen alltid ställer upp för alla i vilket avseende som helst och närmar sig en hög nivå av 
altruism i förhållande till andra gruppmedlemmar kan det motivera att egenskapen kommer 
upp på listan över särskiljande drag. Till sist menar Albert och Whetten (1985) att egenskaper 
för att kunna sägas höra till en identitet också måste ha en viss varaktighet. Varaktighet får 
inte uppfattas som detsamma som statisk eftersom identiteter till sin natur är föränderliga.  

De tre kriterierna, att det handlar om särskiljande, väsentliga egenskaper med relativ 
varaktighet kan också sägas ligga inbäddade i det som Foucault skulle kalla för en diskurs. 
Gruppens diskurser kan sägas vara det som avgör vad som av gruppen gemensamt ska 
betraktas som både de väsentliga och särskiljande egenskaperna. Varaktigheten ligger 
närmast i diskursens hjärta. För en av diskursens mest centrala funktioner är att bevara en 
tingens ordning, om än det görs i en ständig förändring och ständigt nya konstellationer som 
inte är statiskt bundna till de normer som de gamla konstellationerna byggt upp.  

Men Foucaults diskurser och maktrelationer har en mångsidigare ansats än social identity 
theory. Resonemanget bygger in hela det komplex av sociala relationer som ett samhälle 
bygger på, och som han menar är en förutsättning för att samhället ska kunna existera. Det 
visade Foucault själv tydligt i följande citat där han menar att diskursen inte ska; 

… uppfattas som alla de saker som man säger och inte heller som sättet att säga 
dem. Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, … Diskursen är 
helheten av de avgränsade och avgränsande betecknanden som passerar genom de 
sociala relationerna (Foucault 1994, s. 181).  

Diskursen blir på det sättet inte möjlig att avgränsa, nästan inte möjlig att definiera. Men 
därmed också mycket viktig att beakta. För att analysera diskursen måste steg tas som leder 
bakom det utsagda, att finna meningen även i det som inte sägs (Foucault 2002, s.105 ff). 

3.2.2 Kultur 
Ett begrepp nära relaterat till diskurs eller snarare, ett som har diskursiva inslag är kultur. 
Begreppet har ofta använts kopplat till organisation och relaterats till organisationsidentitet. 
Alvesson (2001, s.30-62) beskriver hur organisationskultur har använts med en stor 
innebördsmässig spännvidd. Det har presenterats som en organisationens kontrollstation, en 
vägvisare som anger organisationens kompassriktning, ett gruppens sammanhållande kitt, 
ett verktyg för att reglera medlemmars känslor och ett slags skygglappar innebärande att 
kulturen antingen i sig är något för medlemmarna omedvetet eller att medlemmar genom 
den förmås att vara ovetande om eller i vart fall förhålla sig oreflekterat till förhållanden 
utanför kulturen. Några presenterar kultur som ett av flera subsystem eller komponenter i en 
organisation medan andra åter ser den som en ”dimension som genomsyrar olika 
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subsystem”. Det senare är perspektivet i denna avhandling som ser kultur som något av en 
bärare av interna diskurser, umgängesregler och rättesnören för den egna identiteten.  

Särskiljande för beskrivningarna är också om det går och i så fall hur lätt det är att styra 
kulturen. Det senare har varit en strömfåra under senare decenniers managementdiskurs, att 
leda företag genom att leda kulturen (Schein 1986). Något som komplicerar en sådan önskan 
är att olika nivåer och enheter inom samma organisation kan uppfatta kultur väsensskilt. 
Kulturella normer för linjepersonal är inte nödvändigtvis detsamma som kulturella normer 
för ledarskiktet i en organisation (Pedersen & Dobbin 2006; Ravasi & Schultz 2006). Corley 
(2004) menar att medan ledarskiktet kan se, eller åtminstone kan vilja se, kultur som något 
relativt enkelt att förändra med en medveten ”kulturstyrning”, framstår kultur bland 
linjepersonal som något som är och närmast ska vara svårföränderligt och som i den mån den 
förändras, så görs det spontant och utan styrning.  

Inte bara kulturens förändringar sker till stor del omedvetet. En stor del av våra vardagliga, 
invanda kulturella yttringar sker utan att vi egentligen känner av dem eller är medvetna om 
att valen som görs är baserade på kulturen (Christopher & Bickhard 2007). Ofta tillägnar sig 
individen kulturen på ett så självklart och oreflekterat sätt att han eller hon inte kan sätta 
fingret på vad som är kulturella yttringar och vad som inte är det. Kultur är heller inte något 
som växer fram, utvecklas och lever i ständig harmoni. Opposition emot den finns, men 
kulturen är ofta tillräckligt stark för att medlemmar inte ska orka, våga eller vilja stå emot 
dess krafter utan följer kulturella strömmar under tyst protest eller utan protest alls 
(Alvesson 2001). De maktrelationer som Foucault (1997) beskrev som inte bara byggda på 
formella hierarkier utan också högst informella maktsystem är kraftfulla kulturbärare i 
sociala relationer och sammanhang. För inte minst nya medlemmar i en organisation är 
maktrelationerna viktiga att förhålla sig till. Som ny medlem har man en viktig uppgift i att 
lära sig och tolka inte bara formella hierarkier utan också högst informella, sociala sådana. 
Och som ny medlem är en viktig drivkraft att finna den trygghet som den sociala 
gemenskapen kan ge (Schein 2003) som en motvikt till den otrygghet som all osäkerhet och 
vaga bilder av den nya identiteten ger. Att nya medlemmar därför anstränger sig för att hitta 
en kulturell strömfåra och hålla sig i närheten av den är därför en naturlig tanke. Det är 
därför svårt att tänka sig en individ som förhåller sig helt neutral till sin kulturella omgivning 
och miljö. Det är nog som Granér (2004, s.27) säger teoretiskt möjligt men ”psykologiskt 
svårt för individen att stå helt fri i förhållande till dominerande referensramar”.  

Corley (2004) är en av många som visar att man inom en organisation inte nödvändigtvis 
bara har en kultur. Det bekräftas av svensk polisforskning som i några studier visats besitta 
flera parallella och på vissa sätt skilda kulturer (Granér 2004; Stenmark 2005). Granér 
(2004) visar tydligt att kulturella skillnader inte bara återfinns mellan hierarkiska plan utan 
också mellan enheter på samma hierarkiska nivå. Därav titeln på hans avhandling där han 
tydligt markerar att det är en väl avgränsad grupp polisers kultur han studerat, patrullerande 
polisers närmare bestämt. När begreppet kultur i fortsättningen används kan det i lösryckta 
delar framstå som om jag talar om en enda gemensam kultur. Min bestämda uppfattning är 
istället att man i och för sig kan tala om en kulturell makronivå, där poliser i Sverige kan 
sägas ha ett slags gemensamma paraplyvärderingar. Det gäller troligen andra stora 
organisationer också. Men grupper emellan, skikt och tillhörigheter emellan finns så viktiga 
skillnader att man måste betrakta kulturbegreppet som mer mångfacetterat. Alvesson (2001, 
s.240-242) lyfter nivåskillnader som både viktiga att reflektera över och närmast förbisedda 
av kulturforskningen. Han uttrycker en farhåga att använda svepande, paraplybeskrivningar 
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av kulturbegreppet, som organisationskultur. Sådana begrepp kan, oklart använda ge intryck 
av kultur som något mellan hierarkier och avdelningar enhetligt. Han vänder sig tydligt emot 
att kulturen kan betraktas som en sådan. Denna studies informanter skapar sina 
förväntningar på kulturella betingelser utifrån en övertygelse om att deras första tjänstetid 
kommer att vara i yttre tjänst, som patrullerande polis. Bara någon av de tio har också gjort 
erfarenheter av annat som färdiga poliser. Därför skulle även denna studie kunna sägas 
fokusera på patrullerande polisers yrkeskultur. Eftersom studiens informanter först studerar 
till och sedan är nya just poliser och delar liknande erfarenheter som nästan alla andra som 
söker sig till polisprofessionen kan deras förväntningar och erfarenheter lika gärna definieras 
som förväntningar på och erfarenheter av nya polisers kultur.  

Lika svåra som viktiga frågor att ställa sig är varifrån kulturen kommer och var gränserna för 
vad som är kulturellt betingat går. Den förra frågan går förstås att besvara mycket enkelt 
genom att säga att kulturen kommer från och genom de människor som ingår i gruppen. För 
utan människor finns knappast en kultur. Och för att en kultur ska hinna uppstå krävs att 
dessa människor under i vart fall viss varaktighet finns tillsammans (Kotter 1990; Schein 
1986). Något för medlemmarna gemensamt måste hinna hända för att en kultur ska skapas. 
För som Alvesson (2001, s.12) säger är kultur inte något som i första hand finns inne i 
människors medvetanden utan något som finns och utvecklas emellan dem.  

Men frågan om kulturens ursprung är förstås mycket mer komplicerad än att det finns ett 
antal människor som interagerar under en period. I varje grupp uppstår gemensamma 
referensramar för beteende och inte minst gemensamma ramar för hur man uttrycker sig, 
talar med varandra, liksom om och med andra. De ramarna och mönstren börjar sin 
utveckling genom grundarna av organisationen och fortsätter att utvecklas så länge 
organisationen finns (Schein 2003). I den utvecklingen är berättelser och en utveckling av 
gemensamma språknycklar centrala komponenter (Loseke 2007). Genom berättelser och 
genom gemensamt språkbruk skapas en vetskap om vad som kan förväntas och därigenom 
en känsla av trygghet i gemenskapen som kulturen omfattar.  

En viktig egenskap hos kulturen är att den, genom de gemensamma uttryckssätten, som kan 
kallas för en jargong (Schein 2003), används för att skola in nya medlemmar i organisationen 
(Schein 1986). Genom kulturella uttryck socialiseras alltså nya medlemmar in i gruppen och 
organisationen till fungerande byggstenar. Med tiden tar de flesta till sig stora delar av 
kulturens värderingar. En socialisering genom berättelser går inte att tänka sig utan ett språk 
som ger mening. Det språket formas av och ur en gruppgemensam kultur (Loseke 2007; 
Schein 2003). Det är också svårt att överhuvudtaget se en kultur utan språk, åtminstone om 
begreppet språk sträcks något utanför det talade språket och istället betraktas som ett 
signalsystem mellan människor. Ett sådant system innehåller förutom det talade språket i 
form av t.ex. jargong och berättelser också gemensamma ritualer, symboler och artefakter 
(Ravasi & Schultz 2006).  

Språket är en skapare av kulturen. Men det gemensamma språket skapas också själv av 
kulturen och ur de berättelser som kommer ur den. Den del av språket som kan sägas vara 
kulturellt betingad blir rättesnören för, eller vägdelare mellan vad som uppfattas som rätt och 
fel. Andra bör lära sig gruppens språk, för de som inte behärskar det har fel (Schein 2003) 
eller i vart fall inte riktigt rätt. Men vad som är rätt och fel är heller inte skrivet i sten utan 
utsatt för ett ständigt förändringstryck (jfr Foucault 1993) . Sådana förändringar sker även i 
språkets alla nivåer. Det sker i en ständig kamp emot gruppens strävan efter att behålla och 
visa en stabilitet i sin självbild (Brown & Starkey 2000). Språket är heller inte statiskt mellan 
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grupper och delar av organisationen utan olika delar i organisationen kan ha sinsemellan 
olika språknycklar (Gherardi & Nicolini 2002), på samma sätt som övriga kulturellt bundna 
yttringar kan skilja sig åt. Förändringarna kan både ske genom att begreppsapparaten byts 
ut, gamla ord rangeras ut och nya, med nya betydelser träder in. Lika vanligt är att orden 
behålls men meningen med dem förändras. Etiketten kan alltså vara densamma men 
innebörden kan ändras över tid (Corley 2004). En hög polisiär servicenivå skulle till exempel 
i en tidsepok kunna betyda en polisstation i snart sagt varje kvarter, ingen ska behöva gå 
långt för att anmäla sin cykel stulen. Under en annan tid kan det betyda en stor polisstation 
med väl tilltagen bemanning och rejält tilltagna öppettider, ingen ska behöva vänta till nästa 
vecka för att hitta en öppen polisstation. De skilda valen kan i sig bero på att ekonomiska 
eller ideologiska förutsättningar förändras men kan motiveras med den gemensamma 
etiketten service. 

Ännu svårare än frågan om varifrån kulturen kommer är frågan om var gränsen för det 
kulturella går i förhållande till andra komponenter i den sociala gemenskap som 
organisationen består av. Med tanke på den mångfald av inriktningar och metaforer med 
kulturella grunder som till exempel Alvesson (2001) ger uttryck för och som sinsemellan inte 
nödvändigtvis innehåller motstridigheter, kommer troligen ingen någonsin med någon 
trovärdighet att kunna sätta den exakta gränsen för vad som är kulturellt betingat och vad 
som inte är det. Inte heller när något övergår från att vara något utanför kulturen till att vara 
något som sorteras inom gränserna för densamma.  

Problemet med en avgränsning och definition av kulturbegreppet kan belysas genom att 
granska det som räknas som konstituerande för kulturbegreppet i de flestas definitioner, 
nämligen gemensamma grundläggande värderingar. Även om begreppet grundläggande 
värderingar kan ge intryck av att vara grundlagsfästa och mycket svårföränderliga, så sker 
förändringar ständigt även på den djupa, gemensamma värderingsnivån. Därigenom kan 
redan begreppet grundläggande ifrågasättas. En grund är, bokstavstolkat, något som står fast 
över både tid och rum. Men kulturer förändras, även de mest grundläggande värderingar 
förändras. Därför får grundläggande istället tolkas som något som inte förändras som en 
vindflöjel utan som kräver viss kraftsamling från något håll för att justeras, ofta över lång tid. 
En sådan kraftsamling kan vara en organisationsförändring, en regelförändring eller 
förändrade ekonomiska ramar som leder gruppen till andra meningsskapande processer. 
Även omvärldsideologier och diskurser som bärs in i organisationen på andra sätt, genom 
andra kanaler, påverkar det som vi kallar för grundläggande värderingar.  

Ett sådant meningsskapande, som skapandet av gemensamma grundläggande värderingar, 
måste också tillåtas att betraktas som till en del individuella processer (Loseke 2007). Det 
finns inga garantier för att någon värdering uppstår och i samma ögonblick omfattas av hela 
organisationen eller gruppen. Processen i vilken en värdering övergår från att vara 
individuell till att vara både grundläggande och gemensam är ofta en lång och dessutom 
omedveten process.  

Svaret på de svåra frågorna om kulturens ursprung och utbredning blir att några tydliga och 
säkra gränser inte finns. Det centrala blir istället att betrakta gruppgemensam kultur som 
sådana värderingar och attityder som spelar avgörande roller i gruppens gemensamma 
meningsskapande och som påverkar individernas beteenden i sociala möten både med 
gruppens medlemmar och icke medlemmar. Där finns också en relativt gemensam grund 
bland definitioner av begreppet kultur. De flesta verkar kunna sluta upp bakom en definition 
som betraktar kultur som gruppgemensamma uppfattningar som anger en ram för vilka 
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grundläggande värderingar som delas av gruppmedlemmar. Värderingar som i sin tur styr 
beteenden i vardagen, önskade mål (Schein 1996) och även sätter regler för hur medlemmar 
kommunicerar (Schein 2003). Inte minst hjälper kulturella mönster till att skapa reaktioner 
på signaler från andra, som inte delas av den gemensamma kulturen (Ravasi & Schultz 
2006). Om diskurser står för både de globala och de mest lokala reglerna för social samvaro 
och kulturen bär de gruppinterna värdena, så står nästa rubricerade begrepp för något av ett 
utifrånperspektiv, nämligen hur andra ser på gruppen och hur gruppen tror att andra ser på 
dem.  

3.2.3 Image 
En social identitet kan, definitionsmässigt, inte finnas som en isolerad företeelse. Då skulle 
den inte vara social. Identiteten överbryggar gapet mellan individen och dess omgivning 
(Hall 1992). Den kan alltid ställas i relation till någon annan. Hur andra betraktar gruppen, 
och hur den egna gruppen tror att andra betraktar den och individerna i den blir i det 
sammanhanget intressant att förstå, för att förstå den sociala identiteten. Gioia et al. (2004) 
beskriver hur imagebegreppet har beskrivits i organisationsstudier. Deras exempel är hur 
medlemmar i organisationen tror att de betraktas av andra (Construed image), hur 
organisationen själv konstruerar en bild som visas upp för andra (Projected image), vilken 
bild organisationen vill att andra ska ha av dem (Desired future image), den image som ett 
företag eller organisation ger av sig själv genom symboler, logotyper etc. (corporate image) 
eller den relativt stabila, gemensamma bild som andra har av hur organisationen ser ut 
(reputation).  

I en studie som denna där individers uppfattning om sin sociala identitet står i centrum, är 
den uppfattade imagen, d.v.s. hur man tror att andra uppfattar ens grupp, både mest 
väsentlig och dessutom möjlig att studera. Det är väsentligt att studera den därför att den står 
för en representation av hur den enskilda medlemmen ser på sin position i förhållande till 
andra. Den positionen och det förhållandet är som beskrivits på flera sätt ovan, avgörande för 
hur individen och gruppen också utvecklar sin egen identitet. Construed image är också den 
enda möjliga i en sådan studie, som bygger sin empiri på samtal med individer, nya i den 
professionella identiteten. Övriga imagebegrepp skulle kräva andra metodologiska ansatser 
eller i vart fall andra målgrupper för empiriinsamling.  

Begreppet uppfattad image (constructed image, i senare arbeten construed image), myntades 
av Dutton och Dukerich (1991) i deras studie av hur hamnanställda förändrade sin syn på sin 
gemensamma identitet bland annat som en följd av att man förändrat sin uppfattning om hur 
omgivningen betraktade dem. En av deras slutsatser i studien är att den uppfattade imagen 
förändrar individers tolkning av externa signaler. Individers tolkningar konstituerar 
organisationens gemensamma tolkningar och därigenom påverkar de också organisationens 
svar på externa signaler. Eftersom begreppet kultur i denna studie beskrivits som något som 
påverkar individens beteenden i sociala möten både med gruppens medlemmar och icke 
medlemmar och det kan antas att imagen faktiskt förändrar organisationens beteenden kan 
kopplingen mellan image och kultur vara given i åtminstone den ena riktningen, nämligen att 
image påverkar kulturen. Men förhållandet kan också ses som det omvända. När en kultur 
förändras betyder det att dess respons på externa stimuli förändras. Den responsen påverkar 
också imagen i sig. Det sker åtminstone indirekt genom att den nya responsen förändrar 
ryktet om organisationen. När kulturen ändras kommer ryktet om organisationen också att 
ändras eftersom omgivningen kommer att uppleva organisationen och dess budskap i ett nytt 
ljus (Hatch & Schultz 2002).  
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Image i förhållande till de för Social Identity Theory, centrala komponenterna 
självförstärkning och gruppfavorisering ledde Dukerich et al. (2002) att dra slutsatsen att hur 
imagen påverkar identiteten är beroende av hur attraktiv imagen tros vara. En image som 
uppfattas som positiv, alltså en uppfattning att andra ser upp till den egna gruppen, gör 
enligt dem organisationsidentiteten starkare. Det är en slutsats som stryks under av Gioia 
och Thomas (1996) som i sin studie av strategiska förändringar i en akademisk institution 
fann att om medlemmar i organisationen tror att förändringen kommer att leda till en positiv 
framtida image, gör det förändringsarbetet betydligt lättare än annars.  

Begreppet identitet som en spegel av både den externa imagen och den interna kulturen 
(Hatch & Schultz 2002; Ravasi & Schultz 2006) visar att frågan om ”vem vi är” måste få ha 
sitt ursprung både i kulturens interna värdesystem och i relationen till andra, imagen. I nästa 
avsnitt beskrivs hur de förväntningar som nya gruppmedlemmar har om både kultur och 
image kan påverka deras entré i den nya gruppen. 

3.2.4 Förväntningar  
Förväntningar kan beskrivas som vad man tänker om och hur man tror sig kunna förutsäga 
framtiden (Sunder 2002). I en studie som denna där professionsidentiteten i inledningen av 
och till och med före karriären står i fokus är de förväntningar som polisstudenter har på sin 
blivande profession centrala. Redan i det som Van Maanen (1974) benämnde yrkesvalsfasen, 
alltså redan före utbildningen, finns förväntningar på yrket grundlagda. De kan till exempel 
grunda sig på kända fakta om yrket eller organisationen, erfarenheter från 
rekryteringsprocessen, social påverkan, eventuell yrkeserfarenhet och familjeinfluenser 
(Garavan & Morley 1997).  

Många intresserar sig för polisprofessionen på olika sätt. Den uppmärksammas ofta i media 
och inte minst på film och i litteratur. I denna studie behandlas förväntningar med relativt 
vida ramar. Förväntningar på andra människor som man kommer att möta, såväl som 
förväntningar på den nya professionen och dess interna kultur. Förväntningar kan ha olika 
implikationer men oavsett vad förväntningarna riktar sig mot och vilken bakgrund de har, 
påverkar de tolkningar och värderingar av de erfarenheter som görs i framtida möten. Inte 
minst denna studie visar att förväntningar inför polisprofessionen är mycket starka, något 
som gör det angeläget att också diskutera hur de kan påverka inträdet i karriären.  

Weick (1995, s.145-155) beskriver förväntningar utifrån ett meningsskapande perspektiv. 
Han menar att en regulator för individers förhållande till sina förväntningar är viljan att 
betrakta sin sociala omgivning som stabil. Förväntningar beskrivs som ett filter genom vilket 
intryck, argument och sociala relationer processas. I den processen tenderar intrycken att 
assimileras till aktuella förväntningar, eftersom annat skulle hota den önskade stabiliteten. 
En oberoende observatör, utan förväntningar på det som händer, skulle troligen göra andra 
tolkningar än aktören som går in i skeendet med en tydlig uppfattning av vad som väntas ske.  

Även självuppfyllande profetior presenteras av Weick (1995, s.148-152) som en del av 
meningsskapanden. Genom självuppfyllande profetior söks bekräftelser på förväntningar. 
Händelser som kunde förväntas, ses som bekräftelser, händelser som ligger vid sidan av dem 
tenderar att ibland inte ens noteras. Han citerar Darley och Fazio (1980) för att visa på den 
självuppfyllande profetians styrka som meningsskapare. De menar att när en interaktion 
mellan två personer inleds finns redan förväntningar på mötet och på den andra personen. 
Förväntningarna kan komma av tidigare möten men de kan också komma av 
kategoriseringar som görs utifrån erfarenheter av människor med det som uppfattas som 
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liknande attribut. Individerna agerar på ett sätt som stämmer överens med förväntningarna. 
Den som bemöts känner av och tolkar signalerna och anpassar sitt beteende för att stämma 
överens med förväntningarna. Det tolkas i sin tur av den andra som beteenden som passar in 
i förväntat mönster. Därmed har förväntningar bekräftats och beteenden också justerats, så 
att de bättre passar med förväntningar.  

När det gäller hur förväntningar på nya grupptillhörigheter påverkar vårt sätt att se på 
desamma har Seta et al. (1998) visat att individer påverkas olika beroende på hur orienterade 
de är emot den aktuella sociala identiteten. Individer som ser den gemensamma, sociala 
identiteten som viktig i sin egen självbild har lättare att rationalisera och förändra synen på 
negativa erfarenheter om sin grupp till något exceptionellt och hörande till undantagen. De 
som snarare ser den personliga identiteten som den viktigaste gör inte lika tydligt sådana 
rationaliseringar. Hur förväntningar påverkar individers inträden i organisationer eller 
professioner har också att göra med individens personlighet, hur övertygad man i inträdet är 
om att valet är det rätta och hur tydligt det egna valet att inträda är (Lee et al. 1992).  

Woodman och Tolchinsky (1982) menar att förväntningar på en ny profession och de sociala 
sammanhang som den för med sig skapar stereotyper som individen använder för att 
framkalla en bild för vad professionen kommer att innebära. De stereotyperna påverkar 
människors sätt att reagera på och förhålla sig till framtida erfarenheter. Seta et al. (1998) 
anger två källor för sådana anpassade reaktioner. Dels självuppfyllande profetior, dels att 
förväntningar mer allmänt påverkar betraktarens egna kognitiva processer. De förväntningar 
som bärs med in i en social relation får oss att minnas och tolka den andres beteenden på ett 
sätt som så långt som möjligt stämmer överens med våra förväntningar, i överensstämmelse 
med Festingers kognitiva dissonansteori. Den senare teorin bygger, liksom Weicks (1995) 
resonemang, på en strävan efter att kunna betrakta världen som stabil och förutsägbar.  

Stereotyper som de beskrivs av Woodman och Tolchinsky (1982) är ett sätt att skapa struktur 
och mening i sin omgivning. De är troligen närmast helt nödvändiga för mellanmänsklig 
social samvaro. Utan stereotypers hjälp med meningsskapande skulle varje möte med en ny 
individ troligen bli outhärdlig genom den intensiva forskningsprocess som skulle krävas 
innan individerna visste hur de skulle förhålla sig till varandra. De verkar dock i gränslandet 
till det som brukar kallas för fördomar och som byggs av uppfattningen att alla eller nästan 
alla i en grupp har vissa negativa attribut (Hydén 2006). Fördomar kan alltså liknas vid ett 
slags långt gångna stereotypier, dessutom med negativa förtecken. De är oftast både felaktiga 
och onyanserade och ageranden mot bakgrund av sådana blir därför gärna kontraproduktiva. 
Kaiser et al. (2006) diskuterar fördomar som förväntningar och visar att om någon förväntar 
sig att en annan person bär på fördomar om sig själv, så tenderar man att aktivt leta efter de 
mest sublima tecken på de fördomarna i möten med den andre. Tecken kan hittas som, om 
förväntningarna inte hade funnits, skulle ha passerat obemärkt. Förväntningar om den 
andres fördomar, leder i sig själv, till att förväntningarna uppfattas som infriade. 

3.2.5 Erfarenheter och fängslande identiteter 
Det som nyss var förväntningar påverkar ageranden i nuet. I nästa sekund är agerandet 
istället erfarenheter som i sin tur bidrar till nya grunder för nya förväntningar. Weick (2001) 
talar om agerandet i termer av enactment. Det beskriver han som den process genom vilken 
individen tar till sig intrycken från den aktuella situationen. De intrycken bryts sedan mot 
referenser från förväntningar och uppfattningar byggda på tidigare erfarenheter. Resultatet 
av processen blir en analys som används för att besluta hur man ska agera i den givna 
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situationen. Agerandet blir i sin tur en erfarenhet så snart händelsen är historia, det vill säga 
så snart det har hänt. Erfarenheten ställs i förhållande till förväntningarna. Det är troligare 
att den jämförelsen, med hänvisning till resonemangen om självuppfyllande profetior, 
kognitiva dissonanser etc. från avsnittet ”3.2.4 Förväntningar”, kommer att åtminstone i 
någon mening bekräfta förväntningarna snarare än att förkasta dem. Därefter används både 
tidigare förväntningar och nya erfarenheter till att bilda de nya förväntningar med vilka man 
möter nästa situation med liknande kontext. Weick (2001) utgår i sin beskrivning av 
enactment ifrån den stora katastrofen i Bhopal i Indien 1984, då hundratusentals människor 
drabbades och några tusental dog, av ett gasutsläpp från en av Union Carbides fabriker för 
bekämpningsmedel. Weick menar att händelsen går att spåra i en kedja som i hans 
beskrivning mynnar ut i det som skulle kunna betecknas som ett identitetsskapande med 
katastrofala följder.  

Kedjan börjar, menar Weick (2001), med att ägaren inte såg Bhopalfabriken som en vare sig 
lönsam eller viktig del av företaget. Den uppfattningen förmedlades också till de anställda vid 
fabriken. De fick flera gånger den negativa bilden bekräftad genom upprepade 
besparingsåtgärder. Underhållet minskade och utrustningen förföll. Därmed ökade 
personalomsättningen och, inte minst, personalens engagemang för företaget, för arbetet och 
därmed för säkerheten minskade allt mer. Den utvecklingen visade företagsledningen att 
deras antaganden var korrekta, förväntningarna uppfylldes i en självuppfyllande profetia, och 
så rullade det på. När varningsklockorna ringde fanns därför ingen som kunde eller ville 
reagera och det värsta som kunde hända, hände. Företagets och de anställdas syn på sig 
själva som oviktiga, lönsamma, utan framtid, en nästan rakt igenom negativ identitet, ledde 
direkt och indirekt till en oanad katastrof.  

Identitetsskapande ur förväntningar och erfarenheter behöver inte resultera i katastrofer. 
Oftast handlar det om mycket vardagliga processer. I en studie av läkarstudenters väg in i sin 
profession visar Pratt et al. (2006) på olika strategier för att minska gapen mellan förväntan 
och erfarenhet genom att justera sin professionella identitet. De menar att de nya läkarna 
ändrade sina uppgivna förväntningar retroaktivt, när de egentliga förväntningarna inte 
stämde överens med vad de faktiskt kom att ägna sig åt. Nya kirurger, menar de, förväntar sig 
att få en identitet av läkaren som åstadkommer dramatiska förändringar för sjuka. När de 
istället gör erfarenheten att en stor del av deras arbete faktiskt består av pappersarbete och 
vardaglig omvårdnad såg Pratt et al. (2006) att deras bild av sig själva justerades från att 
beskrivas som de som rycker in när ingen annan kan göra något åt situationen till att istället 
bli ”de mest kompletta doktorerna”, en slags generalisternas generalist.  

Därmed valde, eller fann man ett epitet som kunde uppfattas som minst lika positivt som det 
som man gått in i socialiseringsprocessen med. Självförstärkning och gruppfavorisering, att 
använda sin professionella identitet för att förbättra bilden av sig själv fungerade väl för de 
nya läkarna, men etiketten för idealiseringen ändrades genom identitetsskapandet. När man 
såg att etiketten som den högt specialiserade läkaren inte stämde i alla delar valde man 
istället en närmast motsatt, men lika positivt laddad, nämligen att vara den som kan lösa 
nära nog alla typer av problem.  

Pratt et al. (2006) såg i utvecklingen dels en förändring som kom sig av att man såg oväntade 
mönster i sina arbetsuppgifter. Man såg också att informanter gjorde poänger av den hårda 
arbetsbelastningen. När de poängerna beskrivs visas tydliga professionsinterna 
kategoriseringar i berättelserna. Läkarna framhöll gärna att deras grupp var den allra mest 
ansatta och att, jämfört med andra kirurger på andra sjukhus, hade denna grupp den 
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hårdaste belastningen av alla. Jämfört med andra specialiteter på sitt eget sjukhus hade de 
också en mycket hårdare arbetsbelastning. De andra bestod alltså av alla andra än kirurger 
vid deras eget sjukhus och den egna gruppen var den som stod ut med den högsta 
arbetsbelastningen av alla.  

Heinsler et al. (1990) studerade en grupp amerikanska poliser vid ett universitet och en 
grupp andra poliser (detectives). Deras studie visade en relativt stor samstämmighet i 
arbetsuppgifter grupperna emellan. Båda grupperna hade tämligen enahanda arbetsuppgifter 
där övervakning och rutiner var de huvudsakliga inslagen. Ingen av grupperna uppskattade 
sina kontakter med brottsoffer och medborgare. I undersökningen presenteras dock en 
avgörande skillnad, nämligen att poliserna utanför campus ibland fick ansvar för en och 
annan brottsutredning, medan campuspolisens chefer tog hand om alla deras utredningar. 
Även för poliserna utanför campus var utredningsarbetet sällan förekommande. Den närmast 
fragmentariska erfarenheten av utredningsarbete gjorde dock, menar Heinsler et al. (1990), 
att de poliserna kunde se en mening med sitt arbete som campuspoliserna inte gjorde. Deras 
fåtaliga utredningar kunde användas i identitetsskapandet som en signal på att deras arbete 
var meningsfullt. Campuspoliserna däremot, som inte själva ens vid enstaka tillfällen fick 
ägna sig åt kriminalutredningar, kunde inte göra den typen av överfört meningsskapande. De 
hade alltså inte någon uppgift som för dem kändes motiverande och som kunde användas 
som uppmuntrade dem att känna att andra uppgifter var meningsfulla.  

Heinsler et al. (1990) drar slutsatsen att de grupper av poliser som de studerat har haft olika 
möjligheter men också valt olika ansatser för att sätta meningar på sina sysselsättningar. 
Poliserna utanför campus har ägnat en liten del av sin arbetstid åt kriminalutredningar. 
Erfarenheten av de utredningarna har de kunnat luta sig mot även i utförandet av helt andra 
sysslor, och det har gjort även de rutinartade arbetsuppgifterna meningsfulla. 
Campuspoliserna hade inte den möjligheten utan kom istället in i en negativ trend där deras 
enahanda uppgifter upplevdes som allt mer enahanda och meningslösa. De båda ansatserna 
ledde till helt olika uppfattningar om sina identiteter. I det ena fallet ledde det till en 
uppfattning om sig själva som verkställande av meningsfulla uppgifter och i det andra fallet, 
campuspoliserna, som bara uppbärare av sin lön. Heinsler et al. (1990) visar hur relativt små 
skillnader i arbetssituation kan göra mycket stora skillnader i begrepp som image, hur man 
uppfattar att andra ser på en själv, och på gruppintern kultur, alltså vilka värderingar och 
attityder som blir bärare av gruppens traditioner. Heinsler, et al (1990) visar också att 
socialiseringsprocessen i stor utsträckning avgör hur individer kommer att se på sin 
profession. De skriver:  

Under certain conditions, workers can redefine the core of a ”bad job” into 
meaningful work (Heinsler et al. 1990, s.235). 

De menar att om campuspoliserna tillåtits att ta ansvar för enstaka utredningar nu och då, 
om nya medarbetare hade välkomnats med förtroenden istället för välmenade men 
missriktade practical jokes, så hade de kunnat känna en stolthet inför sitt arbete och sin 
professionella identitet. Det leder vidare till frågan om varför man väljer att stanna i ett yrke, 
det som i organisationsforskning brukar kallas för commitment som också har behandlats i 
samband med studier av gapet mellan förväntningar och erfarenheter. Campuspoliserna kan 
mycket väl stanna kvar i sitt yrke genom hela yrkeslivet. Mot bakgrund av Heinslers, 
Kleinman et al:s (1990) artikel skulle de troligen i så fall inte göra det för att de stormtrivs i 



53 
 

yrket och vill ge allt de kan ända till pensionen. Det skulle snarare finnas andra skäl till att bli 
kvar i yrket.  

Commitment översätts i Norstedts svensk – engelska ordbok (Petti 2000) bland annat med 
åtagande, förpliktelse, plikt, anförtroende, engagemang, häktning, häktningsorder, 
(tvångs)intagning, utfästelse. Alla orden har det gemensamt att de på olika sätt och i olika 
grad binder någon vid någonting. Engagemanget binder en person vid aktiviteten eller 
intresset som är föremål för engagemanget, en häktningsorder kommer om den verkställs, 
med få undantag, att leda till att personen stannar kvar på en plats under en tid och en 
förpliktelse låser personen vid ett givet åtagande. Engelska ord med liknande innebörder kan 
också användas för att definiera commitment. I en uppräkning av Meyer och Herscovitch 
(2004) av definitioner som de funnit i litteraturen hittar man till exempel fängslande ord som 
”attachment”, ”binds” och ”bond or linking”. Jag väljer att inte översätta commitment utan 
att använda det engelska ordet eftersom det annars skulle behöva översättas i flera ord.  

Commitment när man talar om identitetsstudier på organisationsnivå handlar om att 
personer genom t.ex. sin känsla av bundenhet eller samhörighet med den, håller sig kvar i 
organisationen eller den enhet som avses. Fokus kan, liksom i identifieringsprocessen, vara 
organisationen i sin helhet, arbetsledningen, arbetsgruppen eller en annan enhet (Wallace 
Jean E. 1993). Man kan också tala om typ av commitment. Alltså inte att man stannar och 
var, utan snarare varför (Cohen & Freund 2005). I en organisation som polisens med en 
stabil personalstyrka (mindre än en procent lämnade polisprofessionen för annan 
anställning, under verksamhetsåret 2006 (Rikspolisstyrelsen 2006, s78)) är det senare 
intressantare, eftersom vi redan känner till att personalen till största delen blir kvar i 
organisationen. Organisation kan i polisens fall i det närmaste också definiera professionen 
eftersom man som polis inte har någon egentlig alternativ organisation där polisprofessionen 
kan utövas.  

Commitment kan beskrivas som affektiv, normativ och med vad som skulle kunna kallas 
”högkostnadsskäl” (engelska: continuance) (Meyer et al. 1991). Med affektiv commitment 
menas att individen i själ och hjärta brinner så för yrket att den gör allt för att få fortsätta i 
det. När commitment är normativt betyder det istället att man fortsätter att arbeta för 
organisationen för att man känner en skuld till organisationen. Det kan till exempel betyda 
att man fått sin utbildning genom organisationen eller att den i övrigt bidragit med så mycket 
till individen som den sedan vill återgälda. Högkostnadsskälet innebär istället att det skulle 
kosta alltför mycket att lämna organisationen för att det ska vara värt att göra det. 
Alternativet kan vara arbetslöshet eller ett arbete med mycket lägre lön eller status.  

Sjuksköterskorna i en studie av Meyer et al. (1993) har precis som svenska poliser få om ens 
några möjligheter att finna liknande arbeten om de lämnar organisationen. I inledningen av 
deras utbildning och tidigt i deras karriär är affektiv och normativ commitment på en hög 
nivå för dem. De båda typerna minskar med tiden och ersätts istället av ”högkostnadsskäl”, 
d.v.s. det skulle ”kosta” så mycket att lämna organisationen att de inte vill göra det. De skulle 
känna att en relativt lång utbildning var bortkastad, och flera av dem skulle överhuvudtaget 
inte kunna hitta ett arbete. Meyer et al. (2004) menar sig kunna visa samband mellan affektiv 
commitment och ett gott arbetsresultat. Något sådant samband har såvitt känt inte kunnat 
visas för ”högkostnadsskälet”. En rimlig diskussion som följd av det är om liknande samband 
kan skapa en förståelse för de mycket tydliga resultat som Holgersson (2005, s.32 ff) visar, 
nämligen att den egna initiativnivån under den första tiden i poliskarriären är hög. Sedan 
sjunker den mycket snabbt för att bara efter kort tid vara nere på en mycket låg nivå. Många 
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poliser utför enligt Holgersson sedan nästan bara beordrade arbeten. Det skulle till någon del 
kunna förstås om man tänker sig en affektiv commitment under början av poliskarriären, där 
nya poliser brinner för arbetet och inte kan tänka sig något annat, följt av en utveckling mot 
snarare ”högkostnadsskäl” för att stanna, nämligen att det kostar för mycket och att 
polisutbildningen inte ger några alternativa sysselsättningar. Något som i sammanhanget gör 
en studie liknande denna central är att inget synes vara viktigare för att affektiv commitment 
ska utvecklas än att förväntningar på arbetet infrias under den första tiden på arbetet (Meyer 
et al. 1991). 

Förväntningar och erfarenheter samverkar i ett växelspel som skänker mening åt vår tillvaro. 
En av de meningarna är att denna samverkan medverkar till att ge individer i sociala 
identiteter en bild av sig själva och andra som delar identiteten. I detta avsnitt har det visats 
genom några identitetsskapande processer ur tidigare studier. Betydelsen av växelspelet 
mellan förväntningar på och erfarenheter av professionen, har också konkretiserats genom 
att visa hur det påverkar både hur människor trivs i sin profession och huruvida de stannar i 
den eller inte.  

3.2.6 Sammanfattande kommentarer 
Innan den modell som kommer att användas som underlag för analysen i arbetet presenteras 
kan det efter den ganska breda genomgången av teorier med anknytning till identitet, vara på 
sin plats att dra samman några av trådarna från kapitlet i en sammanfattande beskrivning. I 
kapitlets inledande avsnitt beskrevs identitet som något socialt konstruerat och som ett 
begrepp som är dynamiskt i både tid och rum. Varje individ kan sägas besitta flera delvis 
olika identiteter som var och en är knuten till olika sociala sammanhang. Man byter närmast 
obemärkt emellan dem beroende på aktuell kontext. Identiteter finns på nivåer, från den 
enskilda individen till gemensamma sociala identiteter på nationsnivå eller till och med 
världsdelsnivå, ”vi” européer eller sydamerikaner i förhållande till andra. Nivåerna skiljer sig 
utifrån abstraktionsnivå, inklusivitet/exklusivitet och närhet. De lägre nivåerna blir oftare 
aktiverade, är mer exkluderande till sin natur och finns som en följd av det närmare 
individen.  

Frågan om varför identiteter måste ses mot bakgrund av sociala kontexter blir lätt att förstå 
sedan grupptillhörighet beskrivits som inte bara önskvärda utan till och med som nödvändigt 
för människors välbefinnande. Utan ett socialt sammanhang är vi som människor inte 
kompletta. Identiteten byggs i relation till andra. Både i relation till dem vi betraktar som 
medlemmar i våra egna grupper och i förhållande till andra. Olika grupper inom yrkessfären 
som kan ses som aktuella att identifiera sig med presenterades, från den enskilda 
arbetsgruppen till organisation och profession. Vilken social kontext som för tillfället är 
aktuell, tillsammans med hur central den sociala identiteten är för individen, avgör vilken 
identitet som för tillfället aktualiseras.  

Ett sätt att förstå hur identiteter skapas beskrivs därefter genom ett resonemang om 
maktrelationer och diskurser. De strukturer som konstituerar grupper och sociala 
sammanhang kan ses som maktrelationer där människor ingår som sinsemellan överordnade 
och underordnade. Strukturerna och människorna i dem förhåller sig till diskurser som kan 
ses som normerande rättesnören som man för tillfället tagit till sig. Ur ett diskursperspektiv 
kan identiteten sägas uppstå vid den punkt där individerna finner sina positioner bland 
diskurser och maktrelationer. I kulturen, som beskrevs därefter, återfinns de 
gruppgemensamma värderingar som styr gruppens beteenden och önskningar. Där finns 
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också regler för hur individer inom gruppen kommunicerar med varandra liksom hur man 
kommunicerar med och om andra. Kulturen är också en viktig del i inskolningen, 
socialiseringen av nya medarbetare. Gränser mellan vad som är kulturella yttringar och vad 
som är manifestationer av annat är svåra, för att inte säga omöjliga, att dra, men kulturen 
spelar avgörande roller i gruppens gemensamma meningsskapande. Den påverkar också 
individens beteenden i sociala möten både med gruppens medlemmar och icke medlemmar. 
Vidare visades hur identiteten byggs i en spegling emot andra. Den speglingen är för 
identitetsbyggande lika viktig som internt kulturella värderingar. Liksom identiteten 
reflekteras i kulturen, speglas den också i andras uppfattning om gruppen. Den image som 
den egna gruppen uppfattar, d.v.s. vad gruppen tror att andra tror om dem, blir sålunda en 
hörnsten för hur den egna gruppgemensamma identiteten uppfattas.  

I studien har så långt också förväntningar på andra individer och på den blivande 
professionen presenterats som en källa för identitetsskapande under yrkesvalsfasen och 
under utbildningen. Innan någon erfarenhet av professionen har gjorts, kan rimligen inte 
identiteten bygga på annat än mer eller mindre välunderbyggda förväntningar. 
Förväntningar på andra människor påverkar skeenden både genom att de förväntningarna 
ger upphov till signaler som faktiskt påverkar andras beteenden, s.k. självuppfyllande 
profetior, och genom att man kognitivt tolkar möten som kongruenta med sina 
förväntningar, även om mötet faktiskt inte motsvarat förväntningarna fullt ut. Hur väl man 
kommer att trivas på arbetet och huruvida man stannar kvar i den valda professionen synes 
också påverkas av hur väl förväntningarna motsvarar de framtida erfarenheterna. I nästa 
avsnitt kommer trådar från ovanstående avsnitt att knytas samman till en modell som 
kommer att tillämpas i det kommande analysavsnittet.  

3.3 Modell för dynamiska identiteter 
Här kommer en modell för identitetsskapande att diskuteras, se figur 2. Modellen har sitt 
ursprung i en studie av Hatch och Schultz (2002) i vilken organisationsidentitet beskrivs som 
ett speglande mellan organisationens image och ett reflekterande av organisationens interna 
kultur. Modellen visar därmed på två samspelande enheter, kulturen och imagen och 
identiteten är resultatet av en ständigt pågående dialog däremellan. I linje med Cornelissens 
och Haslams (2007) liksom Ashforth och Johnsons (2001) slutsatser att bakgrunder till 
identifiering med någon nivå av sociala identiteter huvudsakligen är överförbara till andra 
nivåer så kommer utgångspunkten för denna studie av professionella identiteter att tas i 
denna modell. En bearbetad version av modellen kommer i ett följande avsnitt att utvecklas 
för att diskutera den professionella identitet som står i centrum här och inte 
organisationsidentitet som var artikelns (Hatch & Schultz 2002) fokus.  

I modellen (Hatch & Schultz 2002) integreras en separation av begreppen jag (I) och mig 
(me)(ursprungligen hämtade från Mead & Morris 1934). Mead beskrev ett sätt att betrakta 
personlig identitet där ”jag:et” placeras nära det som skulle kunna betraktas som 
organisationens kulturbegrepp som ett tecken på att beskrivningen av kulturen kan börja 
med ett ”jag är…”, eller, i en kollektiv modell, ”vi är”. ”Mig:et” placeras nära imagen och ger 
motsvarande början: ”de uppfattar mig som…”. Mead (1934) beskriver ”mig” som den del av 
individen som andra uppfattar och samverkar med medan ”jag:et” både för mig och för andra 
till stor del är oåtkomligt men som ändå står i en ständig dialog med ”mig”. Båda 
självbilderna är nödvändiga för varandra, och samverkar sinsemellan i byggandet av 
identiteten. Även om till exempel Giddens (1991, s. 52) invänder att orden,” jag” och ”mig” 
bara är representationer för en identitet som ändå skulle växt fram i samverkan mellan 
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individen och omgivande diskurser så använder Hatch och Schultz (2002) begreppen i 
Meads mening i den överföring från personlig till social identitet som görs i deras modell. 
”Jag” transformeras till de kulturellt burna förhållningssätt som andra än de i gruppen inte 
får direkt tillgång till men som påverkar och till och med styr relationen till andra. Den 
relationen bygger å andra sidan på förhållandet med ”mig” eller ”oss’” som är identitetens 
budbärare till omgivningen. Identitet är med deras resonemang aldrig helt byggd på kultur, 
aldrig heller helt på dialog med omgivningen utan är alltid relaterad till båda. I figur 2 har 
begreppen ”I” och ”me” inte bara översatts, från originalmodellen, utan också kompletterats 
med deras plurala motsvarigheter ”vi” och ”oss” för att markera hur dynamiken i modellen 
både påverkar individens uppfattning om den sociala identiteten och gruppens gemensamma 
uppfattning om den.  

 

 

figur 2 

Dynamisk identitetsmodell fritt efter Hatch och Schultz 2002 

 

Den bärande tanken med modellen i figur 2 är identitet som en ständigt pågående process 
som passande nog kan ses som en evighetssymbol, den liggande åttan. I denna beskrivning 
tar den sin början i andras sätt att se på den aktuella organisationen. Andras bild speglar sig 
in till identiteten som suger upp bilder av imagen. De bilderna inlemmas i organisationens 
kultur som därigenom justeras för att kunna möta upp emot intrycken från utsidan. Kulturen 
har också en väg, direkt tillbaka till identiteten som ett uttryck för den nya kulturella 
förståelse som intrycken bidragit till. Den kulturella förståelsen ges å sin sida som ett uttryck 
för organisationens identitet till dess omgivning. I den åttan utvecklas alltså identitet i en 
ständig dialog med både kultur och image. Identitet blir ett sätt att se på sig själv utifrån både 
den egna självbilden och andras.  

3.3.1 Image och identitet i ständig dialog 
I sin artikel börjar Hatch och Schultz (2002) med en beskrivning av Dutton och Dukerich 
(1991) artikel som refererats under rubriken ”3.2.3 Image” ovan. De förstnämnda lyfter de 
senares slutsats att grupper som upptäcker ett gap mellan hur de vill vara presenterade och 
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hur andra verkligen ser på dem, kommer att vilja antingen ändra andras bild av dem själva 
eller att ändra sin bild av sig själv. Gruppen strävar efter en balans mellan andras bild av sig 
själv och motsvarande egna bild.  

Mellan resonemangen hos Hatch och Schultz (2002) och Dutton och Dukerich (1991) finns 
en tydlig vägdelare i sättet att definiera och diskutera image. De senare betraktar image som 
hur medlemmar i gruppen tror att andra ser på dem själva. Den bilden kritiseras av de 
förstnämnda som menar att andras sätt att verkligen se på gruppen är det intressanta. De ser 
andras faktiska uppfattning om organisationen som det som påverkar identiteten, genom att 
organisationen antas känna och förstå hur den uppfattningen ser ut. Den känslan speglas 
sedan i en meningsskapande, identitetsskapande process, som leder fram till organisationens 
identitet. I figur 2 markeras den processen genom pilen med beteckningen ”identitet speglar 
andras bilder”. Hatch och Schultz bild bygger närmast på en marknadsföringssyn på image 
som den bild andra har av företaget eller organisationen. I Ravasi och Schultz (2006) studie 
om hot mot organisationers identitet används flera imagebegrepp (construed image, desired 
image och reputation) istället parallellt. Alla de tre begreppen, menar de, spelade roll i de 
identitetsskapande processer som tog fart med anledning av allvarliga hot mot den i deras 
studie beskrivna organisationen. Möjligen indikerar det att åtminstone en av 
upphovskvinnorna till den dynamiska identitetsmodellen inte längre är lika säker på att 
kritiken av Dutton och Dukerich (1991) imagebegrepp var så relevant. 

Denna studie fokuserar på individers eget sätt att se på sin egen framväxande identitet. De 
uppfattningar som bygger den bilden kommer både inifrån och utifrån. Men de processas på 
insidan av individen och såväl i relationer mellan olika individer som mellan individer och 
gällande diskurser. I de processerna är den mest intressanta aspekten på image vad individen 
tror, uppfattar och känner att andra tror om sig själva och om gruppen. Därför används i 
detta arbete det imagebegrepp som Dutton et al. (1994) i senare arbeten kallade för 
construed image. I fortsättningen kallas det kort och gott image.  

Hatch och Schultz (2002) visar att en grupp eller organisation kan förmedla bilder av sig 
själv antingen medvetet eller omedvetet. Den medvetna vägen går ofta genom 
informationsinsatser eller reklamkampanjer, medan den omedvetna går genom vardaglig 
kommunikation inom gruppen och framförallt kommunikation med andra. Båda vägarna 
representeras av den nedre, högra pilen i figur 2. Oavsett om budskapen sänds medvetet eller 
omedvetet påverkar signalerna andras sätt att se på gruppen. I det sammanhanget kan 
begreppet image som det definierades ovan diskuteras. Om utgångspunkten är att image är 
vad gruppen själv tror att andra, utanför gruppen ser i dess identitet, skulle det kunna 
argumenteras att det som signaleras till andra inte påverkar imagen, eftersom inte någon 
självklar kanal mellan andra och den uppfattade imagen finns. Den invändningen kan 
bemötas genom att även gruppmedlemmar finns i världen utanför gruppen (Gioia et al. 
2004) och som sådana relaterar de till andra, även till andras uppfattningar om dem själva. 
Det gör man dock inte som oskrivna blad, deras tolkningar av andras bilder av dem själva 
filtreras av egna förväntningar och föreställningar av hur andra ser på dem.  

3.3.2 Kultur och identitet i ständig dialog 
Kulturens dialog i identitetsbyggandet bygger vidare på bilden av ”jag” men som den 
kollektiva representationen ”vi”. Hatch och Schultz (2002) menar att kulturbegreppet är 
särskilt svårhanterligt, eftersom de kulturella yttringarna oftast är okända för både 
kulturbäraren och dem som står i dialog med den. I den här studien är snarare Alvessons 
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(2001) bild av kultur som något som det går att skapa en medvetenhet kring den vägledande. 
Han målar en bild av intern kultur som något som är svårt, men ändå möjligt att fånga. Den 
bilden ligger inbäddad i hela hans resonemang om svårigheter och möjligheter med att bygga 
en förståelse för och därigenom arbeta med förändringar av kulturella yttringar. Om kultur 
betraktas som något icke möjligt att se skulle en sådan medveten förändringsprocess inte 
heller vara möjlig.  

”Vem vi är” eller den gemensamma identiteten som till en del byggts genom den spegling 
emot imagen, som beskrivits i förra avsnittet, reflekteras alltså också i en lika ständigt 
pågående process i förhållande till kulturen, se den nedre vänstra pilen i figur 2. Även i den 
beskrivningen tar Hatch och Schultz (2002) hjälp av Dutton och Dukerich (1991) och deras 
studie. Hatch och Schultz beskriver, liksom författarna själva, att organisationen upplevde 
den gemensamma identiteten som tydligt olik den bild som andra hade av dem. Vad Hatch 
och Schultz lägger till är bilden av identitetens reflektion med kulturen som svar på yttre 
signaler. Tolkningen av dessa signaler görs alltså, menar de, utifrån definitioner av sig själv, 
identiteten, som sedan bäddas in i kulturen. Skillnaderna som organisationen upplevde i 
Dutton och Dukerichs (1991) artikel processades i den reflektion som nedre vänstra pilen i 
modellen symboliserar.  

Reflektionen och det dynamiska samspelet mellan image och kultur visar tydligt hur kultur 
också är utgångspunkt för formandet av de svar på externa signaler som beskrevs under 
rubrikerna”3.2.2 Kultur" respektive ”3.2.3 Image” ovan. Schein (1996, 2003) visade hur den 
gemensamma kulturen både styr gruppmedlemmars beteenden och sätt att kommunicera. 
Enligt modellen (Hatch & Schultz 2002) är det kulturella reflekterandet inte bara en 
gruppintern angelägenhet. Resultatet av reflektionen, uttrycks genom gruppens kulturella 
diskurser, in i identiteten. Den övre vänstra pilen i figur 2 visar hur kulturen leder de 
värderingar som reflektionen resulterat i upp på en publik arena. Som en belysning av hur 
det dynamiska meningsskapandet kan gå till i dialog mellan inre och yttre världar beskriver 
artikeln hur symboler och artefakter ges meningar av gruppen. Meningarna kommer ur det 
reflekterande som sker mellan identitet och kulturella, gemensamma värderingar. När 
artefakterna presenteras för andra, visas också delar av meningsskapandet. Någonstans i 
sådana smältdeglar, bildas och fortsätter identiteten att skapas.  

3.3.3 Förväntningar och erfarenhet som identitetsbyggare 
Genom att sätta identiteten i spegling både emot extern image och intern kultur har en 
identitetens dynamik identifierats. Men syftet med denna studie tar sats i enskilda individers 
sätt att se på sin egen professionella identitet, sin framtid och sina erfarenheter. Hatch och 
Schultz (2002) liksom de flesta andra forskare inom området organisationsidentitet har 
närmast ignorerat eller förbisett dynamiken mellan individ och grupp, eller social identitet 
(Jack & Lorbiecki 2007). För att skapa en förståelse för den dynamiken har modellen i detta 
arbete utvecklats till att också anlägga ett individuellt perspektiv som komplement till det 
sociala, se figur 3.  

Den utvecklade modellen visar dels på hur individens väg in emot en social identitet kan 
beskrivas. Den kan också ses som en modell som visar hur individens och den sociala 
identiteten formas av och formar varandra. Även sociala identiteter består av individer som 
tillsammans bildar sina sociala sammanhang. Individerna gör entré på olika sätt in i den 
sociala identiteten. I entréerna kommer man inte som ett oskrivet blad som bara väntar på 
att fyllas med innehåll. Varje individ kommer istället med sina egna förväntningar och sina 
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egna erfarenheter. Det leder således till ett meningsskapande som är både individuellt och 
gemensamt. För även om det gruppgemensamma meningsskapandet inte kan ses som 
summan av individuella meningsskapanden, så är det de individer som tillsammans bildar 
gruppen som också tillsammans bildar organisationens eller gruppens samlade kunskapsbas, 
kultur och identitet. I de konflikter som kan uppstå mellan förväntningar, tidigare 
erfarenheter och nya erfarenheter, liksom i konflikter mellan olika individers sätt att se på sin 
omvärld, skapas nya meningar (Dodgson 1993). 

 

 

figur 3 

Utvecklad dynamisk identitetsmodell, på grundval av Hatch och Schultz (2002) 

 

Att börja i en ny profession hör till de stadier i livet som Glaser och Strauss (1971) kallade för 
Status passage, därför att en sådan förändring ofta på ett genomgripande sätt förändrar en 
människas liv. Med en sådan förändring följer också förväntningar på livet efter den 
passagen. Processen, där förväntningarna möts av erfarenheter i professionen är en kritisk 
punkt i identitetsskapandet. Det är ett slags sanningens minut, då det ställs på sin spets om 
den bild som individen byggt upp kring professionen, en bild och en profession som man 
kanske drömt om i många år, verkligen stämmer med verkligheten. Det är i den kritiska 
punkten, mötespunkten mellan förväntning och erfarenhet, kultur och image, individ och 
diskurs, som individen för sig själv, men också tillsammans med andra i sin nya sociala miljö, 
kognitivt processar det som kan kallas för sin professionella identitet.  

För att dels visa hur individens position i modellen kan beskrivas och dels hur individen och 
delarna i den ursprungliga modellen (Hatch & Schultz 2002) samverkar i identitetsskapande, 
kan den kompletteras med cirklar utanför kultur- och imagecirklarna, figur 3. Den enskilda 
individen representeras i två positioner. I den högra visas hur individen tolkar och förhåller 
sig till hur andra ser på professionen och de som utövar den - image. Den högra visar på 
motsvarande sätt hur förhållandet mellan kultur och individ kan beskrivas.  
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De nedre, yttre, pilarna på varje sida, de som pekar mot mitten, är individens förväntningar 
på kulturen, respektive imagen. De pilarna markerar både en symbolisk startpunkt i 
individens identitetsskapande, men framförallt just de förväntningar som individen bär med 
sig i starten av professionen. Pilen som riktas tillbaka mot individen står för sådana 
erfarenheter som görs i yrkeserfarenheten och som kommer att bekräfta, omforma eller 
förkasta de tidigare förväntningarna. Studiens fokus på enskilda individer, i början av sin 
professionella karriär gör att de rubriker som Hatch och Schultz (2002) använde i sin modell 
för att markera organisationsidentitetens eviga spegling, reflektion och meningsutbyte inte är 
fokus för den analys som kommer att göras senare i arbetet, med modellen som grund. 
Därför har de pilarnas rubriker tagits bort ur modellen. Det betyder inte att inte individers 
uppfattning om den gemensamma identiteten tar näring från och påverkas av det 
gemensamma cirkelsystem som finns innanför de nu införda individcirklarna. Erfarenheter 
av gruppinterna kulturella yttringar liksom egna erfarenheter av möten med andra och andra 
gruppmedlemmars berättelser om möten med andra, justerar ständigt individens 
förväntningar på framtida erfarenheter. Som modellen visar tar inte processen slut i och med 
yrkesinträdet. Förväntningar samspelar med erfarenheter genom hela karriären. Ett syfte 
med modellen är alltså att visa på den dynamik som inte bara gemensamma sociala 
identiteter har, utan också den dynamik med vilken individer och grupper samspelar i det 
identitetsburna meningsskapandet. Individens plats i modellen är flankerna. Genom 
förväntnings- och erfarenhetscirklarna påverkar och påverkas individen av de 
gruppgemensamma processerna på båda sidor, både av kultur och av image. 

Att ur ett identitetsperspektiv lyfta både förväntning och erfarenhet som något som bygger 
identiteter är en naturlig följd av det som i kapitlets inledning noterades, nämligen att av de 
identitetsstudier som beskrivs under rubriken ”3.1.1 Personlig nivå”, betonar alla vikten av att 
beakta förväntningar och erfarenheter (Giddens 1991; Goffman 2004; Markus 1977). Båda de 
perspektiven finns nämligen med i nuet genom att tidigare erfarenheter har grundlagt de 
förväntningar som finns på nuvarande situation. Nuet blir också i nästa stund en erfarenhet i 
det förgångna (Weick 1995, s.24-30). Bland annat Korte (2007) visar också hur individer är 
de som skapar gemensamma identiteter. Genom individers kognitiva scheman skapas inte 
bara den personliga identiteten, utan också de ”peripheral concepts” som den enskilda 
individen använder för att anpassa sig i de sociala miljöer där hon rör sig. Den tydliga 
skillnaden mellan Kortes förhållningssätt och det som Social Identity Theory beskriver är att 
i Kortes koncept är det lätt att skilja mellan den individuella och den sociala identieteten. I 
Social Identity Theory beskrivs identiteterna som betydligt svårare att särskilja eftersom 
individen som aktualiserat en identitet går in i den så långt som till att betrakta dess 
egenskaper som sina egna.  

Den dynamiska identitetsmodellen (Hatch & Schultz 2002) som den utvecklade modellen 
bygger på har som sagt också kritiserats. Förutom den kritik som redan nämnts om att 
modellen inte lyfter in individens roll i organisationsidentiteten har Jack och Lorbiecki 
(2007) kritiserar den utifrån två huvudlinjer. De menar till att börja med att den inte visar 
den grammatik utifrån vilken identiteter byggs. Själva föreslår de att identitet inte bara kan 
belysas med hjälp av hur de beskrivs i berättelser. De menar också att en förståelse för 
identiteter och dess förhållanden sinsemellan och utveckling över tid förutsätter en förståelse 
av de diskurser som identiteten har att förhålla sig till.  
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Discourses work by providing a language, and a set of rules and norms, which 
enable certain identities to be constructed and thereby certain truths to be told 
whilst simultaneously constraining others (Jack & Lorbiecki 2007 s. 92). 

Diskurserna reglerar samspelet både inom den egna gruppen och i förhållande till andra 
genom att sätta ramar för vilket språk och vilka beteenden som är tillåtna, önskade och 
accepterade. Modellens yttre ram, figur 3, fungerar som en symbol för diskursens 
ramsättande normgivning. Inom dess ram accepteras värderingar och beteenden, men ju 
närmre diskursens gräns man befinner sig desto fler kontroller har slagit larm och desto 
närmare är man att inte längre fullt ut accepteras.  

Den andra huvudlinjen av kritik (Jack & Lorbiecki 2007) kommer ur uppfattningen att Hatch 
och Schultz (2002) bygger en alltför konfliktfri och cirkulär modell. De menar att modellens 
uppbyggnad kring fyra processer (pilarna i figur 2) som fortsätter i en evig, framåtriktad 
ström, är allt för enkelriktad. Det står inte någonstans givet, menar de, att varken 
organisationsidentiteten eller någon annan identitetsnivå, efter en spegling emot image 
startar ett reflekterande emot kulturen som i sin tur sedan uttrycks emot identitet och 
därigenom presenteras för andra, som en i delar nyutvecklad identitet. De (Jack & Lorbiecki 
2007) menar i stället, i sin studie av medarbetare i stora multinationella företag, att 
förhållandet mellan individer, identiteter och diskurser präglas av mer söndrade, 
osammanhängande processer än så. Vidare menar de, som sagt, att sociala identitetsstudier 
generellt sett har för litet fokus på dynamiken mellan individuell och social identitet. 

Modellen som den presenterats i detta avsnitt svarar också till en del emot den beskrivna 
kritiken. I den diskursanalys som modellen kommer att användas i, se avsnitt "6.4 
Polisdiskurser", kommer diskurser så som de tolkats ur studiens empiri att beskrivas, med 
modellen som grund. Diskurserna, gemensamheter, skiljaktigheter och spänningar 
berättelser emellan kommer att beskrivas med modellens ingående komponenter som grund. 
I det kapitlet kommer det också att visas att när modellen används aktivt i en analys av 
studiens material framkommer många gemensamheter, diskursiva drag som styr det 
gemensamma meningsskapandet. Där framkommer dock lika många motstridigheter, 
berättelser som drar åt olika håll och ibland kolliderar, något som talar för Jack och 
Lorbieckis (2007) mening att identiteter inte är så spårbundna som den ursprungliga 
dynamiska identitetsmodellen (Hatch & Schultz 2002) visar. En poäng i den utvecklade 
modellen är att den erbjuder möjligheter att tolka in vissa spårbrott. Om utgångspunkten är 
att individers förväntningar och erfarenheter bidrar till gemensamma konstruktioner av den 
sociala identiteten visar individcirklarna att det spåret inte nödvändigtvis för varje intryck, 
tar vägen in till den gemensamma identiteten. Några av de individuella intrycken kan istället 
fortsätta som en egen cirkel och inte gå vidare till den gemensamma processen. Det är enklast 
att tänka sig med en identitet där individerna främst betonar vikten av den personliga 
identiteten, före den gemensamma. Det är förstås också möjligt att tänka sig hur individerna 
kommunicerar den gemensamma kulturen, respektive den gemensamma synen på imagen, 
men inte låter den centrala kopplingen mellan kultur och image flöda utan fortsätter i den 
vänstra eller högra åttan som bildas av förväntnings- och erfarenhetscirklarna tillsammans 
med antingen kultur- eller imagecirkeln. Den senare möjligheten lyfte även Hatch och 
Schultz (2002) som menar att en sådan organisationsidentitet som tappar kontakten med sin 
image blir narcissistisk och förlorar förmågan att förhålla sig på ett naturligt sätt till sin 
omgivning. Den organisation som å andra sidan allt för starkt litar på intrycken från 
omgivningen och står utan en egen kulturell stadga blir som en vindflöjel som ändrar sig för 
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minsta vindpust. Ingen av de organisationerna kommer att besitta den dynamik som krävs av 
en organisation i en föränderlig, komplex, social värld.  

Efter att i denna sektion först ha beskrivit studiens syfte och frågeställningar, därefter ha lagt 
en grund för dess verklighets- och kunskapssyn liksom design och slutligen i detta kapitel ha 
beskrivit en teoretisk grund för identitetsbegreppet, är det i nästa sektion dags att presentera 
själva resultatet av studien, alla de berättelser som samtalen utmynnat i.  
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Polisberättelser 
I denna sektion redovisas studiens empiri, d.v.s. resultaten av samtalen. För att låta läsaren 
komma så nära själva samtalen som möjligt utgår den i hög grad från direkta citat från 
samtalen. I det syftet är empiriredovisningen också relativt omfattande. Kommentarerna 
däremellan syftar till att visa på sammanhang, skillnader och likheter. De är relativt fria från 
tolkningar och analyser. Sådana görs istället i nästa sektion, "Spirande polisidentiteter". I den 
första delen av den sektionen ges också en resumé av empirin i detta avsnitt.  

Sektionen är indelad i två kapitel. I det första kapitlet, som heter ”4 Berättare och 
berättelser”, presenteras först de tio informanterna. Därefter beskrivs deras sätt att se på sin 
framtida och - i det sista samtalet - sin nya profession. I ett arbete där sociala identiteter står 
i fokus markeras ofta likheter individer emellan. Det görs även i detta arbete. Men när 
informanternas berättelser granskas märks också snart en stor spännvidd i både form och 
innehåll. För att visa på den spännvidden presenteras därefter fyra individer, med tydligt 
olika bilder av polisprofessionen, på ett mer uttömmande sätt i kapitlet "5 Fyra bilder av 
polisarbete". Där tydliggörs också de fyra individernas sammanhängande narrativ tydligt.  

Så långt som möjligt har upprepningar som kommer av att samma berättelser är intressanta 
under flera rubriker undvikits. Några berättelser behövs dock i de båda kapitlen för att i det 
första visa hur berättelserna kan finnas och berika gemensamma diskurser och i det senare 
kapitlet för att vara en del av den ingående presentation av individerna som det kapitlet 
syftar till. Oftast sammanfattas berättelserna då i ett av dem, och utvecklas mer i det andra.  

Genom alla berättelser har informanternas identitet skyddats. Till att börja med har namnen 
fingerats. I vissa berättelser har också detaljer som inte påverkar resultatet, på något för 
arbetets frågeställningar substantiellt sätt, ändrats av det skälet, se avsnittet "2.3 Etik på 
vägen".  
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4 Berättare och berättelser 
I detta kapitel ges först en kort beskrivning av var och en av informanternas bakgrund under 
rubriken "4.1 Persongalleri”. Där berörs kort ålder, tidigare arbetslivserfarenhet, något kort 
om intressen och familjesituation. Vissa har berättat om sin uppväxt på ett för studien 
intressant sätt. För några återges även sådana berättelser i presentationen. Efter 
presentationen visas i avsnittet ”4.2 Polis från vaggan till pensionen” hur informanterna 
betonat en övertygelse om att de hittat rätt i sökandet efter den rätta professionen. Under 
rubriken "4.3 Skäl till valet av profession” beskrivs hur informanterna presenterat skälen för 
sina val av profession. I avsnittet ”4.4 Andras bild av polisen och polisens bild av andra” 
beskrivs hur man förväntar sig och sedan, i det fjärde samtalet, har erfarit att polisers möten 
med andra och relationer till andra, som inte är poliser, ser ut. Där närmar sig berättelserna 
det som i detta arbete kallas för image. I kapitlets sista avsnitt, ”4.5 En typisk polis”, ryms 
berättelser om hur man ser på det som skulle kunna kallas en idealpolis eller en 
polisprototyps egenskaper. ” 

4.1 Persongalleri 

Annika 
Annika är en av de yngre i gruppen. Hon har alltid haft ett brinnande intresse för djur och 
kultur. Hon har haft ett par korta arbeten inom social sektor och i detaljhandeln innan hon 
gjorde militärtjänst. Det var under den som hon började fundera på att bli polis. Några 
kamrater på luckan ville bli poliser, och hon tror att det var de som gav henne idén, före 
lumpen hade hon inte tänkt tanken. Fram till dess hade hon tänkt sig att arbeta med djur 
eller möjligen bli yrkesmilitär. Beträffande det senare säger hon också att ”jag gillade 
lumpenlivet men jag gjorde inte riktig nytta där.” Hon har sökt polisutbildningen en gång 
tidigare, utan att komma in. Hon hade hört att det var hård konkurrens och trodde nog inte 
riktigt på att hon skulle komma in den gången. Dessutom hade hon redan hört att många får 
söka flera gånger innan de antas. Hennes föräldrar är skilda, men hon har alltid haft bra 
relationer till dem båda. En person som står henne nära har varit svårt sjuk så länge hon kan 
minnas och Annika har under långa perioder hjälpt till i vården av den personen. 

Camilla 
Camilla är född och uppvuxen i en stabil kärnfamilj, i en liten stad och är en av de yngre 
informanterna. Hon ville tidigare bli veterinär men lyckades inte ta sig in på den 
utbildningen. Idag är hon glad att det inte gick, för hon känner mycket mer för att bli polis. 
Hon har haft arbeten i turistbranschen, på skola och i servicenäringen. Camilla berättar 
redan som svar på den första frågan där jag ber henne att berätta om sin bakgrund och sina 
erfarenheter att en av de människor som stått henne närmast, nyss har gått bort på grund av 
sjukdom. Dessutom dog en annan vän en tid före utbildningsstarten. Samtidigt har hon nyss 
börjat ett nytt kärleksförhållande som hon brinner väldigt starkt för. Så de senaste åren har 
både varit de värsta och de bästa i hennes liv. Hon tror att de tragiska händelserna i livet fått 
henne att mogna och till och med bidragit till att hon kommit in på polisutbildningen som 
hon känner sig väldigt motiverad inför och hon säger att ”…det är första gången […] sen jag 
gick gymnasiet som jag vet vad jag ska göra längre än 6 månader”.  
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Greta 
Greta är också en av de yngre. Föräldrarna är skilda sedan länge och med mamman har hon 
haft ett mycket öppet förhållande. Hon nämner henne som den viktigaste personen för 
hennes yrkesval även om hon också haft några förebilder som är poliser. Kontakten med 
pappan har varit sporadisk sedan skilsmässan. Hennes bror har svåra missbruksproblem och 
hon har under barndomen sett honom misshandla modern vid flera tillfällen. Idrott och 
fysisk träning har varit det viktigaste för Greta under uppväxten. Hon har ägnat sig åt många 
olika idrotter. När hon började polisutbildningen var hon med i ett lag som spelar på hög 
serienivå. Yrkeserfarenhet har hon från handel och omsorg. Hon har läst på universitetet, 
bara för att öka sina chanser att komma in på polisutbildningen. Hon har trivts väldigt bra i 
omsorgsarbeten men det har ändå inte lockat lika mycket som att bli polis.  

Hans 
Hans är en av de äldre. Han växte upp med sina föräldrar och sin bror på ett par olika platser 
i landet. Han har idrottat i hela sitt medvetna liv. På senare år har det skett på relativt hög 
nivå. Idrotten har, säger han, varit allt i livet. Tidigare yrkesval har han gjort utifrån hur lätt 
yrket har kunnat kombineras med idrottandet. Till exempel har han tvingats välja yrken 
utifrån hur arbetsmarknaden sett ut på orten där hans idrottslag har funnits. Han har fått 
flytta runt en hel del. Allt sedan barnaåren har också polisyrket funnits i hans drömmar. 
Gymnasieprogram valde han till exempel utifrån vad han trodde skulle vara fördelaktigt för 
honom i konkurrensen om platserna på polisutbildningen. Sedan år 2000 har han sökt till 
polisutbildningen varje år och blev jätteglad när han till sist kom in.  

Ida 
Ida är också en av de äldre informanterna och kommer från en stabil familj där hennes 
mamma och pappa bor tillsammans. Det stora intresset för Ida är idrott. Hon ägnar sig både 
åt lagidrott och individuell idrott och gick en gymnasieutbildning med mycket idrott på 
schemat. Därefter har hon arbetat i vården i några år. Under den tiden ville hon hemskt 
gärna söka till polisutbildningen men hade inte tillräckligt bra betyg och fick vänta för att 
komplettera dem. Efter vårdarbetet sökte hon sig till ett arbete med kopplingar till polisen för 
att få en möjlighet att se mer av hur polisens arbete är. Det har, säger hon, gett henne en bra 
bild av polisarbete. Hon är sambo och det som blir kvar av fritiden efter idrottandet går åt till 
sambon och deras hus. De bor kvar i Idas födelsestad där hon trivs så bra att hon bara har 
valt arbeten som går att hitta på orten. Ida skolkade ganska mycket på gymnasiet. Ibland 
berodde det på att hon arbetade istället, för att få lite mer pengar att röra sig med.  

Jonathan 
Jonathan är en av de äldre i gruppen. Han växte upp i en mellansvensk stad med en lagidrott 
som sitt stora intresse. Han har ägnat sig åt den idrotten både under uppväxten och senare på 
en hög nivå. Han har arbetat inom industri och som försäljare. Första gången han sökte till 
polis var i tjugoårsåldern. Då kom han inte in och sedan dess har han inte sökt förrän ett par 
gånger långt senare i livet då han inte heller antogs. Han har ägnat sig åt en lagidrott i hela 
sitt vuxna liv ända tills något år innan utbildningen startade, då tog motivationen slut. 
Idrotten har varit det centrala i livet för honom och fått honom att flytta runt mellan olika 
orter där han hittat platser i så attraktiva lag som möjligt. För att försörja sig har han varit 
försäljare men också arbetat på industrier. Jonathan separerade för några år sedan efter ett 
långt förhållande och har nu nyligen funnit kärleken igen.  
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Jesper 
Jesper hör till den äldre halvan av informanter. Han har bott på samma ort hela sitt liv. Hans 
föräldrar bodde tillsammans bara för en kort period men de har ändå alltid varit vänner. 
Förutom ett år på kontor direkt efter lumpen har han haft samma arbete fram till nu. Det är 
ett arbete som tillåtit honom att vara mycket i naturen, där han trivs. Arbetet har därför varit 
en väldigt viktig komponent i hans liv. Med tiden har hans fokus flyttats från arbetet till 
familjen. Familjen är detsamma som sambon. Hon passar honom av bland annat samma skäl 
som det tidigare arbetet– hon uppskattar också naturen. De har inga barn men har diskuterat 
om det inte är dags för det. En stor del av vänkretsen hör till yrkeslivet, ibland kan det kännas 
som om det är lite för många som kommer därifrån, säger han.  

Kasper 
Kasper är en av de yngre informanterna och är uppväxt i en mellanstor stad. Han gick en 
samhällsinriktad gymnasieutbildning. Efter 15 månader i lumpen hade han tillfälliga 
anställningar i olika branscher ett par år. Inget av arbetena kunde stimulera honom mentalt. 
Han fortsatte därför att fundera på polisprofessionen som han tror kommer att kunna göra 
det. Han har gått ett par olika universitetsutbildningar. En av dem startade han i första hand 
för att hans föräldrar tyckte att det vore en lämplig utbildning som också skulle betala sig bra. 
Själv såg han det mest som en möjlighet till social utveckling. Den andra utbildningen gick 
han mer av eget intresse men den kändes ändå inte helt rätt för honom. Det var för mycket 
högtravande teorier istället för handfast praktik. På fritiden är idrott det roligaste han vet och 
säger i det första samtalet att ”skulle någon vilja betala ens en svältlön för att jag skulle 
ägna mig åt [en lagidrott] på heltid så skulle jag göra det”. Han har varit sambo men han 
tyckte att det kändes som om det gick lite för fort. 

Lina 
Lina är en av de äldre i gruppen. Hon har egen familj sedan många år och hennes stora 
intressen är friluftsliv och sport. Hennes tidigare arbete, säger hon, ställde henne till sist 
inför ett ultimatum. Antingen var hon tvungen att ägna än mer tid åt arbetet och därmed 
mindre åt familjen och sina intressen, eller att byta arbete. Yrkena har för henne hittills i 
första hand varit ett sätt att tjäna pengar så att hon kunnat ägna sig åt det hon velat på 
fritiden. Men nu vill hon också ha ett arbete att trivas med och det hoppas hon kunna göra 
som polis. En av de svåra bitarna med att börja polisutbildningen är att vara ifrån sin familj. 
Ändå kan hon se någon fördel med att sambon och barnen får en chans att vara för sig själva, 
utan henne för en period.  

Tommy 
Tommy är en av de yngre. Han växte upp i ett radhusområde i en medelstor stad, i en 
kärnfamilj med stort stöd och förtroende från sina föräldrar. Det fanns hela tiden folk i 
omgivningen som stöttade honom, vad han än gjorde. Musik har varit hans stora intresse. 
Han har läst en del på universitetet och har nästan en examen. Studierna har gett många 
insikter och - inte minst viktigt - en förmåga att reflektera kritiskt över omvärlden. Under 
perioder då han inte studerat har han varit politiskt aktiv. En tydlig tankeställare som betytt 
mycket för honom var en tragisk händelse med bråd död i hans nära umgänge. Han blev 
intimt engagerad i familjens sorgearbete därefter. Det fick honom att tänka över vad livet 
egentligen innebär. Plötsligt säger han, var resultatet på förra tentan inte lika intressant. 
Händelsen var också det som på fullt allvar fick honom att börja tänka på att bli polis. 
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4.2 Polis från vaggan till pensionen 
Redan sedan barndomen har många av informanterna drömt om att få bli poliser. 
Polisutbildningen tar en stor del av deras liv under den tvåårsperiod som den varar. Därefter 
räknar man också med att den nya professionen i vardagen ska ta mycket tid och 
engagemang. Det är en profession som man både vill och tror att man kommer att ha under 
hela yrkeslivet. Berättelser som beskriver polisprofessionen som en stor och viktig del av livet 
kommer att återges här. Avsnittet tar sin sats ur berättelser om barndomsdrömmar och 
vilken roll man förväntar sig, och senare erfar, att polisprofessionen kommer att spela för, 
och spelar för, den egna tillvaron.  

4.2.1 Barndomsdröm 
De flesta informanter har under diskussioner om varför man söker sig till polisprofessionen 
angett att man tänkt på det från tidig ålder. Alla män och fyra kvinnor har gjort det, mer eller 
mindre betonat. Det är bara Annika som säger att hon börjat tänka på polisyrket först i vuxen 
ålder, under och efter hennes militärtjänst. De flesta har formulerat sig på ett sätt som gör 
det lätt att förstå att det varit tydliga och viktiga drömmar om framtiden. I vilken ålder som 
drömmarna tagit form varierar förstås mycket mellan informanterna och minnesbilder så 
långt tillbaka är inte särskilt tillförlitliga. Hur drömmarna kommit till varierar mycket. Ett 
slags ursprung med en mycket konkret, personlig erfarenhet är Gretas tanke från att den 
väckts när hon sett sin brors missbruksproblem som också lett till att hon bland annat sett 
honom misshandla sin mamma. 

Först och främst är det att jag alltid velat bli polis, sedan jag var liten. Det har 
bara växt på. Det kan ha att göra med min uppväxt, att min bror är narkoman och 
att han har varit som han varit. Jag vet inte. 

En annan som drömt om polisyrket länge är Ida. Hennes drömmar har snarast koppling till 
bilden av polisarbetet som ett praktiskt, icketeoretiskt yrke som många informanter gett 
uttryck för. Hon visar också en annan koppling som flera har gjort; att polisyrket ses som 
något som mycket tydligt liknar militärens eller brandmannens. Hon säger själv att det inte 
har att göra med uniformen utan närmar sig en annan förklaring som hon kallar för det 
pojkflickiga.  

Så långt tillbaka jag kan minnas i alla fall har jag velat gjort något sådant som 
polis eller yrkesmilitär eller brandman eller... Och då frågar många, jaha, är det 
för att du vill ha sådana där uniformsyrken. Men det är inte det utan snarare hur 
de, ja, vad det är för inriktning, ja det är praktiska yrken. [...] jag vet inte hur jag 
ska förklara, pojkflicka. 

Kopplar till brandmannayrket i sina barndomsdrömmar gör också Kasper som under sin 
barndom längtade efter att få ikläda sig en hjältegloria och såg en möjlighet att göra det 
genom polisyrket.  

Ja, men det måste nog ha varit det där, att vara en hjälte, att vara den som räddar 
någon till exempel. Att människor ser upp till den som är modig och stark och när 
man var liten var det ju väldigt påtagligt. Alltså brandman var man om man gick 
in och räddade en människa ur ett brinnande hus och polis är man om man skjuter 
ihjäl en skurk och räddar människor i nöd. Det var väl på den nivån. Så det 
verkade mer gripbart än att bli [socionom]. 
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Även Hans kopplar polisyrket till brandmannens. För honom är det spänningen som gör att 
han som barn kände sig att de båda yrkena var högst tänkbara för honom. Här visar han prov 
på barnets nyfikenhet och vilja att uppleva fart och dramatik i det första samtalet.  

[När man] såg en polisbil komma med blåljus […] då ville man ju vara med, sitta i 
den. […] vilket jävla häftigt jobb, i stort sett, skulle jag kunna summera det i. Att få 
köra fort helt lagligt och hela den […] biten.  

Polisprofessionen som yrkesval har alltså processats på olika sätt och mycket länge för 
många. Hjälterollen, det fartfyllda men också möjligheten att få göra en insats för andra har 
varit de främsta ursprungen till barndomsdrömmarna. Det senare ursprunget, att göra en 
insats, kan i sig ses som liggande inbäddad i hjälterollen men den tar sin ansats från den 
andra, att hjälpa någon, snarare än att själv stå i centrum.  

4.2.2 Livsstil på livstid 
I alla samtal är nästan alla helt säkra på att man kommer att vara polis när man pensioneras. 
Fram till pensionen kommer polisprofessionen att vara en viktig del av livet tror man. Den 
kommer att engagera både på arbetstid och på fritid. I det sista samtalet finns också många 
berättelser som visar hur professionen verkligen finns med under deras fritid.  

Förväntningar under utbildningen 
I samtalen berättas ofta om hur man tror att tillhörigheten i den sociala gemenskapen och 
tillägnandet av en ny identitet kommer att påverka stora delar av tillvaron. Det är också 
mycket tydligt att man går in i polisidentiteten med stolthet. Några reservationer finns också 
som visar på risker med att professionen kan ta en för stor del av livet. Under utbildningen är 
det bara Tommy som lyfter en reservation om frågan om han kommer ett vara polis hela 
yrkeslivet. Den reservationen har främst att göra med hur organisationen kommer att vara 
och utvecklas.  

Identitet och tillhörighet 
Flera informanter talar om tillhörighet eller en strävan efter att vara någon, som skäl till 
yrkesvalet. Greta har fått representera den strävan i kapitlet "5 Fyra bilder av polisarbete". 
Även andra talar direkt om tillhörighet och identitet i samtal om skäl till yrkesvalet. Flera 
talar om sig och polisarbetet på ett sätt som får det att verka som om arbete och fritid, liksom 
professionsidentitet och personlig identitet flyter samman. Så här säger Annika i det tredje 
samtalet:  

Det är Annika som blir polis och då bli polisen Annika också. De går ihop. […] Det 
är inte bara ett yrke utan det är något som jag vill uppnå med livet att jag vill 
sätta ett avtryck. Jag vill göra något bra för världen. Sen om det bara är en liten 
del av världen eller bara [hemorten]. Ja det är lite som en del av meningen med 
mitt liv. Då är det ingenting som man bara hänger av sig.  

Citatet som är ifrån det tredje samtalet, går väl ihop med den bild av världsförbättrare som 
Annika tar på sig och som beskrivs under "5.1 Annika – omsorgsgivare och 
världsförbättrare". En annan som känner att polisyrket kommer att hjälpa henne att få en 
identitet är Camilla. I det första samtalet visar hon tydligt att hon redan känner att något har 
hänt i det avseendet.  
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Det känns väldigt bra och väldigt viktigt för mig. Att veta vad jag ska bli. Jag var 
ingenting före det. 

I samtal två introducerar hon polisyrket som en livsstil och menar att det är något som 
kommer att påverka henne genom hela livet.  

Jamen det blir inte bara ett jobb utan en livsstil, man har det alltid med sig. Även 
om jag inte är i tjänst när jag ser ett jobb så måste jag rapportera det. Och det är 
klart att det blir en del av mig. Det är det redan. 

Ett exempel på att yrket redan har påverkat henne, säger hon, är att hon slutat umgås med 
några av vännerna som håller på med kriminella aktiviteter och hon menar att övrigt 
umgänge också påverkas, till exempel brukar hon få höra kommentarer som att nu kan vi inte 
göra si eller så för nu är Camilla här.  

Jonathan tror också att polisyrket kommer att vara viktigt för honom i privatlivet. Han tror 
att arbetets behov, mer än privatlivets, kommer att styra hur livet kan planeras i framtiden. 
Han känner sig inte riktigt som en polis ännu, säger han i det tredje samtalet. Han trivs ändå 
i sin uniform, vilket han har gjort sedan han första gången fick prova den. Mot bakgrund av 
att han kämpat väldigt mycket för att bli polis, bland annat har han sökt utbildningen många 
gånger, säger han så här om sina känslor inför det:  

[Jag känner] mig väldigt stolt, eftersom det varit en lång resa för mig hit, så 
känner jag mig stolt, det gör jag. 

Den stoltheten förenar också alla informanterna. Alla är stolta över att ha kommit in på 
utbildningen och stolta över att få finnas i sitt nuvarande sammanhang. Så här säger Camilla 
i det första samtalet:  

Jag kommer kanske att känna mig tryggare i mig själv och med att jag har ett 
yrke. Nej jag kommer nog att vara stolt när jag klar. Jag är väldigt stolt nu för att 
jag har kommit in.  

För Kasper kommer polisyrket att vara som ett kall, säger han. Inget yrke kunde vara 
viktigare för honom och inget yrke skulle kunna ta en större del av honom i anspråk, tror han 
i det första samtalet. Kasper betonar ändå mer än de flesta att han förväntar sig att kunna 
skilja mellan arbete och fritid och poängterar att han till exempel inte vill hålla på att påpeka 
för sina vänner när de kör lite för fort. Även i samtal två är Kasper övertygad om att 
polisyrket kommer att bli en viktig del av hans liv och att han kommer att pensioneras som 
polis. I det tredje samtalet visar Kasper istället en viss oro över att arbetet, mot hans vilja, ska 
komma att ta över allt för mycket av hans tankar och själsliv. Det är han inte ensam om och 
under nästa rubrik har några sådana berättelser samlats.  

Jobbet kanske för viktigt.  
Här beskriver några informanter viss oro inför att polisarbetet kan ta över allt för mycket av 
privatlivet. Kasper gör det, som sagt, i det tredje samtalet. Han betonar då mycket starkt att 
man som polis måste ha en god förmåga att distansera sig från dem man möter i yrket. Hans 
funderingar börjar med en berättelse om utredningen om ett styckmord som han fick ta del 
av på en fältstudie.  

Om det hade varit i termin ett så hade jag tänkt att herregud, stackars kvinna och 
gud, det är tragiskt och vad ska hända med hennes familj och barn och så där. Men 
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det är inte mitt jobb som polis att göra det. Anser jag nu. Mitt jobb kommer att 
vara att göra vad jag kan för att utreda händelsen. Som vilken händelse som helst. 
[…] Man tänkte ju mest på rekvisiten och handlingen i sig. Så det blev aldrig så 
påtagligt att det blev otäckt och så där. […] Om jag öppnar mig för folk och ska 
vara någon slags präst, att de får berätta allt och alla problem av den karaktären. 
Det blir, det kan man lyssna på det är inga problem. Men om man ska ta till sig 
och tänka på det då blir det jobbigt i längden och [jag har] inte betalt för att vara 
psykolog eller präst och bry mig om folk på det viset. Så det har jag kommit fram 
till dels genom utbildningen som ja, det rent polisiära, och dels personligen att här 
måste jag aktivt distansera mig för att det här blir mitt jobb sen. Det innebär inte 
att jag är en känslokall hård jävel utan att jag måste göra det för att kunna 
genomföra mitt jobb. […] Man kan bli glad om en person som man gripit 50 
gånger skriver in sig på behandling. Men en bra polis bör inte se det som målet 
med sin verksamhet. Man vill det, men verkligheten ser inte ut så och tror man att 
min känsla av att jag är en bra polis ska bygga på den biten då blir det väldigt 
svårt. Så idag tror jag att en bra polis ska ha andra glädjeämnen än hur det går 
för de kriminella. För då kommer det att vara svårt att hantera sina känslor när 
man blir lurad, för det försöker de. […] Jag måste få vara ledig också.  

En annan som ser viss oro inför att kunna skilja arbete från sin fritid är Jesper. Hans oro 
finns bland annat där för att hans erfarenhet från det tidigare yrket har visat honom att han 
är den typen som gärna tar med sig jobbet hem och in i fritiden, säger han.  

Det är en del av ens identitet, den man är på något sätt. Men det är viktigt att det 
inte blir en för stor del. 

När han får frågan om vad han menar säger han först att han i sitt gamla arbete tagit till sig 
många av attributen från det in i sin fritid också och sedan att han nog kommer att göra 
likadant som polis. Han ger både uttryck för en acceptans av att det måste få vara så men 
också viss frustration över att sådana krav kommer att ställas på honom som polis. 

Det blir nog samma med det polisiära. Men sen så [får det inte] vara för mycket. 
Det ska inte lysa igenom som det gjorde [när jag var ny i det förra yrket]. [...] Säg 
att jag jobbar i [hemstaden] självklart kommer jag ju att notera att där är han, är 
han ute nu, stämmer det, det kanske inte stämmer. Då kanske man ringer och får 
veta att nej, han är efterlyst. Jaha, ja han sitter där på Åhléns nu. [...] Jag kan nog 
fortsätta att vara polis på fritiden.  

Ida säger att hon tror att yrket kommer att vara som ett kall för henne men också hon 
betonar att det viktigaste i hennes liv, även fortsättningsvis, ska vara hennes familj och 
vänner. Ändå menar även Ida att yrket kommer att ta en stor del av henne i anspråk. I det 
första samtalet jämför hon med sina egna tidigare yrken och med andras yrken och menar då 
att polisprofessionen är viktigare än de flesta andra, eftersom det vilar ett så stort ansvar på 
utövarna av det. I det tredje samtalet resonerar hon om hur det kan vara att vara polis i en 
liten stad som den hon kommer att arbeta i.  

Alltså, jag kommer inte att vara polis när jag är ledig. Men många kommer kanske 
att se mig så. Så man får väl tänka i de banorna. Det kan bli så att är man polis så 
är man alltid polis.  
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En sådan erfarenhet, att professionen kryper in i privatlivet, har Tommy redan känt säger 
han i samtal tre.  

Sen tror jag att polis är ett sådant yrke som inbjuder till att man identifierar sig 
ganska tydligt med sin yrkesroll och att andra också gör det. Jag kan tänka mig, 
det har jag redan märkt, på fester och så att är det någon man inte känner som 
frågar vad man gör så, så får de en bild av en ganska snabbt om hur man agerar, 
och tänker och tycker och så.  

Att yrkeslivet präglar umgängessituationer är något som flera nämnt. Just den situation som 
Tommy anger, att vara på fest och bli betraktad mer som en polis än som gäst på festen 
berättar flera om. Till exempel gör Annika det och ger samtidigt uttryck för att hon tydligt 
känner sig identifierad som polis. Som sådan har hon svårt att veta vad hon både ska, kan och 
får tycka. I följande citat kan man få uppfattningen att hon känner att hennes åsiktsfrihet kan 
bli bakbunden av polisyrket, något som hon i så fall accepterar: 

… det känns som om man inte får ta riktig ställning. […] Man vågar inte riktigt 
uttrycka sig heller […] för att även om jag inte är polis än så, folk förknippar mig 
med polisen. [...] Och då vill man ju inte höra sen då att [...] en polisstudent sa, eller 
en polis sa, och så har de tolkat in att helt plötsligt säger polisen [...] Så att man 
blir lite försiktigare med vad man säger. 

Tjänsteplikten och den lagliga aspekten 
Även för Hans är bilden av polisyrket som något som kommer att prägla hela hans liv tydlig, 
det menar han redan i det första samtalet.  

Jag tror att det kommer väl […] att forma hela min tillvaro framöver [...] alltså 
när jag blir färdig sen då. 

Hans tänker främst på att han ska bli en mer laglydig människa när jag frågar på vilket sätt 
professionen kommer att påverka honom:  

Om man tar den lagliga aspekten och så, så förr så skulle man kunna tänka sig att 
skriva i det lilla extra avdraget i deklarationen och sådant. Utan att tänka mer på 
det. Eller om kompisen hade någon hembränd variant av sprit med sig så kanske 
man tog ett glas utan att reflektera över det och så. Men det är ju, känner jag att 
det kommer jag ju absolut inte att hålla på med någon sådan vardagsbrottslighet 
nu. 

På frågan om det finns någon gråzon där vissa övertramp skulle rymmas svarar Hans att an 
inte ser någon sådan och exemplifierar med att han vid övergångsställen alltid stannar för 
röd gubbe.  

Det kan ju vara någon som känner igen oss och då vill man ju inte att han ska 
tänka så att där går ju våra blivande poliser och de gör som de vill. […] Man vill ju 
föregå med gott exempel då. 

Före utbildningen stannade han inte för röd gubbe om det inte var någon trafik. Även om 
Hans fortfarande vanemässigt kör lite för fort så är det en vana som han i samtal ett är säker 
på att han kommer att arbeta bort när han är färdig polis. Då kommer han att följa 
hastighetsbegränsningarna i alla sammanhang. Det tredje samtalet inleddes med ett 
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påstående om att han som student är i ett utvecklingsskede av livet. Han kommenterade det 
så här:  

Det kan man lugnt säga det är ju det här jobbet som kommer att styra mycket sen 
vad man kommer att ha för sig. Både på fritiden och på arbetstid. […] Ja, det tror 
jag nog. Det är ju alltid med, det här jobbet är ju alltid med, det tror jag nog att det 
blir.  

Därmed verkar det inte råda någon tvekan om att Hans även i det tredje samtalet tror att 
professionen kommer att påverka mycket i hans liv. Under avsnittet "5.2 Hans – på jakt efter 
spänning och tjuvar" visas också hur han känner att både utbildningen och senare 
yrkespraktiken påverkat honom till att bli säkrare och tryggare som person. Att professionen 
påverkar privatlivet genom rapporteringsskyldigheten är något som alla informanter nämner 
som en tydlig förväntning.  

Polis till pensionen 
Bara någon informant reserverar sig mot tanken på att vara polis genom hela yrkeslivet. De 
reservationerna handlar om att organisationen kan vara allt för svårföränderlig och ineffektiv 
för att man ska orka arbeta i den. När det gäller hur karriären kommer att se ut finns en viss 
skillnad mellan kvinnor och män. Jesper svarar till exempel att han säkert kommer att vara 
polis till pension och tror att han kommer att vara i yttre tjänst länge. Först om eller när 
kroppen inte längre orkar kommer han att gå över på någon annan verksamhet. Liknande 
förväntningar har de flesta andra männen. Även kvinnorna vill börja sina karriärer i 
ordningsverksamhet men de är snarare att betona att man relativt snart kommer att förflytta 
sig till ett mindre rörligt arbete. 

Ida stryker till exempel under att hon inte kommer att fortsätta som ordningspolis genom 
hela karriären. I det tredje samtalet beskriver hon den rätta vägen in i poliskarriären som den 
som börjar med en tid i yttre tjänst för att därefter söka sig vidare. Den allmänna meningen 
bland informanterna är att en polis bör börja som ordningspolis för att det är där och ingen 
annanstans som man lär sig hur ”verkligheten fungerar”.  

Jag kan inte gå vidare och specialisera mig innan jag har sett hur det ser ut i 
verkligheten och hur verkligheten fungerar. Och det gör man bäst när man jobbar 
ute på gatan. […] Sen är det oftast krav också på att man har jobbat fem år på 
ordningen. Nej, men alltså jag måste kunna veta verkligen hur det ser ut och hur 
det fungerar innan jag går vidare och gör något annat.  

De enda egentliga reservationerna som nämns för att se polisprofessionen som en 
livstidssyssla har, som sagt, med organisationen och administrationen att göra. Greta fick, 
inför samtal två, till exempel med sig funderingar från en fältstudie om hur viktig statistik 
och kvantitativa mått blir i organisationen. De patruller som hon åkt med hade varit var 
mycket kritiska till det sättet att mäta effektivitet i polisarbete. Greta höll helt och hållet med 
om deras sätt att resonera. Om man räknar administration och dokumentering av olika slag 
till organisationsfrågor så är det många som berör dem under utbildningen, Camilla, 
Jonathan, Ida och Kasper gör det i olika former. Organisationens antagna ineffektivitet och 
tröghet berörs också av Jesper. Den som går djupast i sitt resonemang om och sin kritik av 
polisorganisationen är Tommy. Det är också bara han som med visst allvar säger att han kan 
tänka sig att organisationen är allt för trög för att orka stanna kvar i. Han gör det utifrån de 
signaler som han tagit till sig under fältstudier.  
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Något jag tycker är lite synd när man kommer ut är väl att det finns rätt så 
många bittra konstaplar därute. Inte som är bittra på sina arbetsuppgifter, utan 
snarare på organisationens tröghet. Och ett ledarskap som inte fungerar och så. 
Det är rätt många som har pratat om det. Och det känns lite synd att man kan 
lyckas vända extremt motiverade människor till att tycka att det är jobbigt. 
Framförallt blir det en konstig kombination när det är människor som säger att 
vi skulle inte vilja jobba med något annat och absolut inte vilja sluta men jag är 
fruktansvärt trött på ledarskapet och trögheten. Och det handlar om sådana här 
enkla grejor som, det börjar med ett skämt men, ja har ni provat ut uniformen, 
ja, då kommer de väl någon gång om två-tre år så där. Mycket praktiska saker 
som de som jobbar ute inte tycker fungerar och att det är många ledare och 
chefer som kanske inte lyssnar riktigt på vad man säger på golvet. [Och också] 
att det är en hel del som tycker det känns lite olustigt att få sina arbetsinsatser 
bedömda i statistik, hur många ordningsböter man har skrivit och hur många 
anmälningar man tagit upp, att det känns fel för att det kanske inte är det som 
alla ser som sin primära uppgift att sitta och producera anmälningar eller 
skriva ut böter utan många upplever det som orättvist, att det inte går att mäta 
förebyggande arbete exempelvis och då kanske det också ses som om cheferna 
inte ser det som viktigt längre. 

Sammanfattningsvis kan sägas att under utbildningen delar alla uppfattningen att 
professionen kommer att spela en stor roll i privatlivet. Alla uttrycker också i olika 
sammanhang och på olika sätt en stolthet över att ha kommit in på utbildningen. Många ser 
ganska positivt på att yrket får ta plats även av privatlivet, även om de flesta också nämner 
nackdelar med det, som känslan av att aldrig vara helt ledig. En tydlig könsskillnad verkar 
vara att kvinnor ser tiden som ordningspolis eller polis i yttre tjänst som ett snabbare 
övergående stadium än männen gör. En oro som nämns är att professionens närhet till 
dramatik och fara kan påverka ens mentala hälsa negativt, en annan oro är att organisationen 
kan visa sig vara alltför ineffektiv för att man ska orka arbeta i den.  

Erfarenheter i praktiken 
I det fjärde och sista samtalet, i yrkespraktiken, finns många berättelser om erfarenheter av 
hur privatlivet påverkats av professionen. Den generella bilden är den som bekräftar 
polisprofessionen som världens bästa. ”Jag älskar det här” är till exempel Annikas svar på 
frågan om hon kommer att vara polis livet ut. Hon, Greta, Kasper och Camilla säger att den 
främsta påverkan på deras privatliv har varit att de fått byta bostadsort. Något som för övrigt 
alla som behövt göra det har varit tacksamma över i det fjärde samtalet. Med viss erfarenhet 
har alla de känt att de placerats på den bästa tänkbara tjänsteorten och detta oavsett vilken 
ort man sökt sig till.  

Identitet och tillhörighet 
Camilla säger att hon har världens bästa jobb. Hon har fått anställning på en ort som hon inte 
har någon annan anknytning till, och på orten umgås hon bara med sina kollegor, vilket hon 
inte har något emot, eftersom hon har ”underbara kollegor”. När hon jämför det umgänget 
med det som hon har med andra vänner, på sin gamla hemort, upplever hon det senare som 
lite tjatigt, eftersom hon hela tiden måste svara på frågor om sitt arbete. När hon berättar om 
det kommer hon också in på ett spår som verkar outrett för henne. Hon berättar att hon inte 
säger att hon är polis utan att hon konsekvent säger sig arbeta som polis.  
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När hon sedan får frågan om hon lyckas att hålla sig till den linjen medger hon att det inte 
alltid går och att hon även på fritiden ständigt noterar registreringsnummer, bilar och andra 
intryck som kan vara intressant som polis. I samband med det får hon frågan om vad det 
första hon tänker på är när hon hör ordet polis. Då svarar hon att hon tänker på sig själv. När 
hon säger det så medger hon att hon nog inte lyckas leva upp till linjen att betrakta sig som 
den som arbetar som polis snarare än den som är polis. Frågan om hur viktig 
polisprofessionen är för henne besvarar hon så här:  

Jätteviktigt. Det upptar, alltså jätteviktigt är det. Om jag skulle få veta nu om en 
vecka att jag inte kan jobba längre så vet jag inte vad jag skulle ta mig till. Mitt 
jobb är en otroligt stor del av livet. Jag tror också att det är för att jag har 
flyttat hit för jobbet. Här har jag inget annat än jobbet. Vad tragiskt det lät. Men 
det är inte tragiskt. Jag trivs fantastiskt bra. Det är klart att jag älskar jobbet. 
Det är en jättestor del av mitt liv. Förra sommaren hade jag ju ångest för att jag 
skulle behöva ta semester. Och så känner alla vi som kom samtidigt. Man kan 
missa något. 

Camilla lyfter till och med jobbets betydelse i livet som ett gap mellan hennes förväntningar 
på arbetet och hennes erfarenheter av det.  

Camilla: Sen kunde jag nog aldrig föreställa mig att jobbet skulle bli så viktigt 
för mig personligen som det är. Åhh, nu är det återigen det här med att Camilla 
är polis, men det är så mycket mer än bara ett jobb. Faktiskt.  

Lars Erik: Vad är det mer? 

Camilla: Det har blivit mer, det är ju hela min sociala sfär här. Skulle man ta 
bort jobbet från mig här nu skulle jag vara otroligt vilsen. Det har blivit så 
otroligt mycket viktigare än jag trodde innan, tror jag.  

Även Hans umgås, liksom Camilla, nästan bara med poliser och säger också att han uppfattar 
det som ganska tjatigt med frågor från andra om hur han har det på jobbet och vad han gör 
där. Han föredrar därför att umgås med kollegor. Kasper menar istället, att han försöker att 
umgås med andra än poliser så mycket som möjligt. Tvärtemot Hans och Camilla uppskattar 
Kasper andras frågor om polisprofessionen och andras synpunkter på vad som är rätt och 
riktigt i det. Kasper talar inte längre om polisyrket som ett kall och enligt honom är det 
arbetstiderna som påverkar hans privatliv mest.  

Ja, det är svårt att säga, men nog tror jag att det har påverkats med yrket, 
främst i fråga om arbetstiderna, inte uppgifterna. Jag har inte blivit introvert 
eller inte berättar liksom, utan nog kan jag berätta någon form av kortversion 
för flickvännen om vad som har hänt och så under passet, om det varit jobbigt 
och så, så kan man prata om det. Det är arbetstiderna. I mitt privatliv har det 
varit jobbigt, att när jag varit ledig så, det kan ju vara måndag, tisdag, onsdag, 
och på kvällarna kanske man vill träna eller något om man har tid. Så då träffar 
man kanske inte flickvännen på en vecka i stort sett. […] Så vårt förhållande har 
tagit slut dels på grund av det, att hon inte känt att vi träffats nog ofta. 

Tommys umgänge är detsamma som innan utbildningen. Han säger, liksom Kasper att det är 
en fördel att träffa andra människor än arbetskamraterna på fritiden. Tommy har inte 
upplevt det fenomen som Camilla och Hans har gett uttryck för att man besväras av att så 



75 
 

ofta behöva svara på frågor om polisarbetet i umgänget med andra. Tvärtom upplever 
Tommy det som en lättnad att slippa prata om polisarbete med vännerna, vilket han tror att 
han skulle gjort om han umgåtts med många poliser. För honom var det trycket större under 
utbildningen än i yrkespraktiken. Jonathan har samma inställning som Tommy och berättar 
att han uppskattar även de ibland mycket svåra frågor om polisarbete, oftast juridiska frågor, 
som han får från andra. Lina hör till dem som säger att privatlivet inte förändrats något alls 
efter det att hon blev polis. Hon tycker snarast att det ur det perspektivet är att ha vilket jobb 
som helst.  

Ja, på något vis tror jag att man far på jobbet och så kommer man tillbaka, så 
är det nog. Det spelar nog ingen roll vad man jobbar med. 

Jobbet kanske för viktigt  
En förväntan som några gav uttryck för inför starten på karriären var att det skulle ta för 
mycket tid och kraft i anspråk. Det kan ske på många sätt. Arbetstider och tjänsteplikt har 
nämnts som ett sätt, ett annat är att de traumatiska upplevelser som kan vara en följd av 
polisprofessionen kan påverka ens psyke mer än önskat. En som gett ett exempel på en 
erfarenhet som tangerar det senare är Hans. Han berättar hur han efter två dödsfall under 
samma arbetsdag legat på nätterna och tänkt på händelserna med ganska otäcka bilder på 
näthinnan, bilder som kan symbolisera en oro som flera gav uttryck för i det tredje samtalet, 
inför yrkespraktiken.  

[Ett tag låg man ju och] grunnade [över] att det var äckligt. Han som hade 
legat ett tag då. Den hängda gubben kom lite i skymundan. Tankarna blev mest 
om hur man kan se ut om man får ligga ett tag. Jag hoppas att det inte kommer 
att bli så för mig men man tänker hur det kan bli ibland. Det är tragiskt att man 
får ligga så länge utan att någon bryr sig. Ja det sitter nog kvar ännu det där, 
ja, det ploppar upp ibland. Men jag ser det inte som ett problem så, men man 
har varit med om det.  

Bilderna, säger han, kan komma upp för honom om han får en retning som påminner honom 
om det. Till exempel om sopor luktar på ett speciellt sätt. I övrigt menar Hans att det som 
framförallt förändrats för honom är att han blivit så mycket tryggare i sig själv, se "5.2 Hans 
– på jakt efter spänning och tjuvar". 

Kasper nämner i det fjärde samtalet inte något spontant om sin oro kring att omsorg om 
andra skulle ta för mycket kraft och engagemang av honom, vilket han gjorde i det tredje 
samtalet. När han får den riktade frågan om han upplevt det så, svarar han att han har 
uppfattningen att man visst kan engagera sig ganska djupt i människors kriser och att han 
har lyckats göra det utan att det påverkat honom själv negativt. Hans svar antyder att den 
förväntning, eller snarast oro, som han hade, om att inte kunna bearbeta sina möten med 
brottsoffer och erfarenheter av traumatiska situationer med lite erfarenhet som polis, var 
något överdriven.  

Jesper betonar vikten av att ha en fritid som är tydligt separerad från polisprofessionen. Av 
hans berättelser framgår ändå att han inte har något emot att finnas på polisstationen även 
på sin lediga tid. Trots att han bor i närheten brukar han gå in på stationen för att använda 
toaletterna och ta en kopp kaffe och inte minst är han ofta där för att träna i gymmet. Ofta 
gör han det tillsammans med sin flickvän som också hon är polis. Att träna är Jespers sätt att 
hantera den stress och frustration som han ibland upplevt bland annat av att bli utskälld och 
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kränkt av narkomaner. Professionens största inverkan på hans fritid säger han är att det med 
de oregelbundna arbetstiderna är svårare att umgås med de gamla vännerna. Därför umgås 
de ofta med polisvänner.  

För Ida är det viktigt att inte låta jobbet inkräkta på fritiden. Det viktigaste hon har, säger 
hon, är sin familj och umgänget vid sidan av arbetet, i det umgänget finns vid samtalstillfället 
inga poliser med. Vad gäller arbetstider så kommer hon inte ifrån att de påverkar även 
hennes lediga tid. Detta i synnerhet som hon själv väljer att jobba många nätter.  

Nackdelen är ju att man blir osocial och inte träffar kamrater på flera veckor och 
man missar vissa möten och så vidare. Man lär sig nog efter ett tag, jag har inte 
riktigt lärt mig hur jag vill ha det men jag kommer att lägga in fler dagar med 
tiden men just nu tycker jag att det är väldigt bra att jobba natt.  

Även om hon värjer sig för att släppa in yrket i sitt privatliv så betonar hon att hon är mycket 
tacksam över att ha fått chansen att börja polisutbildningen.  

Om jag ska vara ärlig så hade jag nog inte mått så bra som jag gör nu om jag inte 
kommit in på [polisutbildningen]. 

Tjänsteplikten och den lagliga aspekten 
Flera säger att de på något sätt har gått in i tjänst som poliser under sin fritid. Hans menar 
att det ofta är på ledig tid som han gör observationer som är intressanta för arbetet. Han, 
liksom Tommy, har också varit med om att rapportera ett rattfylleri under ledig tid. Själv 
uppskattar han att ha ett jobb som gör att han har en uppgift 24 timmar om dygnet. Även 
Annika säger att tjänsteplikten är något som tydliggör att polisprofessionen inte är något som 
bara finns med under arbetstid. Inte heller hon ser något problem i det.  

Det har aldrig varit så att jag tittat bort när man ser något men jag har inte sett 
något större, någon langning eller så. Jag vet en del undviker vissa områden, gå 
inte på den krogen och så där, men jag har inte känt att det skulle bekymra mig 
om jag skulle få jobba lite. Jag tycker att det är så roligt så jag ser det inte som 
ett problem. 

Hon har också ingripit genom att hindra en vän som tänkte köra rattfull, se "5.1 Annika – 
omsorgsgivare och världsförbättrare".  

Jonathan berättar om en händelse då ett bråk uppstått intill honom och hans sällskap på en 
nattklubb. Han kände sig då tvungen att agera eftersom det ligger i hans tjänsteplikt att göra 
det. Han skulle nog inte ha gjort det om han inte varit polis, menar han. Vidare berättar han 
att han ofta blir igenkänd av dem han träffar i jobbet, något som han inte tycker gör något.  

Sen påverkar det på det viset att man blir igenkänd på staden av de man har att 
göra med. Jag vet, jag stod och pratade utanför Åhléns, skulle gå upp på jobbet, 
civilklädd. Då kom det en A-lagare där och sa att, tjena snuten. Så visst blir 
man [igenkänd], det påverkar ju en, även vid sidan om. 

Många säger att den egna, privata, laglydnaden är viktig. Ändå medger de flesta att det är 
svårare att till punkt och pricka följa sina ambitioner än de trodde under utbildningen. Hans 
sa till exempel i det första samtalet att han som färdig polis aldrig skulle köra för fort. I det 
fjärde medger han att han fortfarande gör det vanemässigt.  



77 
 

Polis till pensionen 
Generellt kan sägas att det fortfarande knappast råder någon tvekan om att alla vill fortsätta 
att vara poliser och nästan alla är ganska övertygade om att de även kommer att pensioneras 
som poliser. Jonathan hör till de som, liksom de allra flesta, verkar helt säker på att han vill 
vara polis under resten av karriären. Han vill vara i yttre tjänst men hur länge han kan vara 
det vet bara framtiden menar han.  

Sen vet man ju aldrig med hälsan och så här. Jag hade ryggskott för ett par 
veckor sen vi slet i en tjej som skulle hoppa i [älven]. Och efter det kände jag att 
ja, jag spelade innebandy sedan och då kom ryggskottet, jag fick vara hemma i 
två dagar. Då funderar man ju så här, fan, sen har jag känt lite efter passen, 
[skydds]västen är ju rätt tung och så, då har jag känt att fan ska ryggen börja 
krångla nu? Jag kan säga att jag har funderat mycket på om jag inte skulle 
klara jobbet, på grund av någon skada eller så. Det skulle vara jädrigt 
frustrerande för jag vill inte gå in och sätta mig. Men det finns ju många olika 
jobb inne också men det är ju inget jag vill.  

Tommy och Kasper är de som har minst svårt med att se sig själva i ett annat jobb i 
framtiden. Kasper tror att han kommer att vara polis tills han pensioneras, men han är inte 
så säker som de flesta andra och säger att det finns många arbeten som han vet att han inte 
vill ha. Men om det är just polis som han vill vara, det är inte helt säkert säger han. Än 
mindre säker på att det är polis som han kommer att vara när han pensioneras är Tommy. 
Idag tycker han att det är ett ”ett väldigt roligt jobb”. Han känner att det är motiverande och 
meningsfullt men han ser än tydligare nu än han gjorde under utbildningens fältstudier att 
polisens organisation har stora brister.  

Det är så ofantligt mycket förändringar inom polisen hela tiden och man vet 
aldrig, det är svårt att landa och känna trygghet i sin arbetsuppgift. Jag menar 
inte att jag inte är öppen för att gå till jobbet och inte vet vad som ska hända 
rent arbetsmässigt. Men just det som är runt omkring en skulle kunna få vara 
beständigt en stund. Och där får jag se, det är inget jag tänker på nu, att lämna 
polisen. Jag vill bara se vad man har för möjligheter där men känner jag att, det 
handlar också om hur man tacklar händelser på längre sikt. Ju mer händelser 
man är med om ju mer erfarenheter man är med om, ju mer minnen man får, ju 
mer man utvecklas som person, om det är positivt eller negativt och hur jag 
lyckas hantera det eller om den typen av tjänst jag har kan fungera tillsammans 
med mitt privatliv. Det är mycket som spelar in så om jag kommer att vara polis 
livet ut det är väl, jag är öppen för att säga att jag inte är det men det kan också 
vara så att jag är det. Det är inget jag känner att jag måste vara, absolut inte. 
Det beror på arbetssituationen och om arbetet är motiverande eller inte. Är det 
inte det så söker jag mig någon annanstans.  

4.2.3 Sammanfattning 
Berättelserna visar genom hela samtalsserien på tio individer som är stolta och lyckliga över 
sitt nya liv som polisstudenter och sedan poliser. När det gäller hur professionen påverkar 
deras umgänge på fritiden finns berättelser som visar att umgänget är tämligen oförändrat 
efter yrkesinträdet och andra som visar att umgänget helt bytts ut. Den nya professionen är 
viktig för dem och det finns några som menar att det kan bli lite för viktigt. Några nämner 
arbetstider som gör det svårt att träffa andra, några nämner händelser som förväntas vara 
och som man sedan erfar är svåra att hantera psykologiskt. Den oftast nämnda påverkan på 
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fritiden som professionen förväntas ha är den tjänsteplikt som poliser har att ingripa i vissa 
fall även på sin fritid. Några har också trätt in i tjänst på sin fritid. De uttryckta 
förväntningarna synes dock för många ha varit större än det faktiska utfallet, antal 
ingripanden. I alla samtal är de allra flesta övertygade om att de fortfarande kommer att vara 
poliser när de pensioneras. Tommy är den som är närmast att uttrycka en tvekan och det på 
grund av att han sett brister i organisationens effektivitet och förändringsförmåga. Även 
Kasper uttrycker viss sådan tvekan i det fjärde samtalet. I avsnittet har en bild av hur 
informanterna i studien ser på sin profession, framförallt i förhållande till sitt privatliv eller 
livet i stort målats. I nästa avsnitt beskrivs mer konkret varför man valt just den 
professionen.  

4.3 Skäl till valet av profession 
Här redovisas de uttalade skälen till varför man valt att söka polisprofessionen. Varför man 
väljer en profession säger mycket om vilken position man som person intar i förhållande till 
den nya sysselsättningen. Det visar något om vilka förväntningar på arbetsuppgifter som man 
har och hur man ser på sin roll i professionen. Det är därför en viktig del av en beskrivning av 
en professionell identitet. För att visa spännvidden på vad man under varje enskilt skäl 
menar med begreppet hanteras skälen tematiskt. De beskrivs alltså ett efter ett med 
resonemang från olika informanters samtal.  

Skälen har delats in i tre nivåer, meta-, central och sporadisk nivå. Det finns två skäl på 
metanivån. Det är skäl som alla informanter nämner som skäl till varför de sökt polisyrket. 
Metaskälen är omsorg och spänning. På nästa nivå, den centrala, ryms fem ytterligare skäl i 
denna undersökning. De fem är lagarbete, personlig utveckling, det egna bidraget, en 
praktisk profession och geografi. De skälen är viktiga för någon eller några och har nämnts av 
fler än en individ. De sporadiska skälen är skäl som nämns av bara någon eller ett par 
individer och utan att någon ser skälet som särskilt betydelsefullt. 

Många av beskrivningarna har kommit som svar på frågan om varför man valt just 
polisutbildningen och polisyrket. Informationen kommer dock inte bara därifrån utan ett 
skäl till yrkesvalet kan ha presenterats när som helst under samtalet. I kategoriseringsarbetet 
har 20 koder använts under kategorin skäl till valet av profession. Flera av dem har sedan 
förts samman till grupper. Till exempel samlar gruppen omsorg koder som att arbeta för 
människor, att göra nytta och att hjälpa.  

4.3.1 Metaskäl 
Samtliga informanter blir alltså polis för att det ger möjligheter till att visa omsorg om sina 
medmänniskor och/eller sin omgivning och för att det ses som ett spännande yrke. Utan 
kommentar är de skälen tämligen intetsägande. När man däremot går vidare till definitioner 
och enskilda beskrivningar av begreppen märks att det finns stora skillnader mellan olika 
betydelser av samma ord. Några säger sig mena att omsorg är att rapportera människor för 
att de ska förstå att leva ett bättre liv i framtiden. Omsorg kan också vara att prioritera ned 
betydelsen av att gripa en brottsling och istället fokusera hundra procent på att låta 
brottsoffret känna sig omhändertagen. De flesta talar i första hand om att hjälpa enskilda 
individer, medan ett par snarare lyfter ett samhällsperspektiv på omsorgen. 

Spänning å andra sidan kan vara en längtan efter det dramatiska, med blåljus och siren. Det 
kan också betyda en mer vardaglig omväxling, att inte bara fylla dagen med rutiner utan 
komma till arbetet utan en aning om vad man ska ägna sig åt två timmar senare. Under 
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utbildningen beskrivs spänning ofta som ett komplement till omsorg. Flera nämner tanken 
att om omsorg vore det enda skälet så skulle man ha kunnat bli läkare, socialtjänsteman eller 
varför inte, som Annika, politiker. De som resonerat i sådana banor menar att det 
kompletterande inslag av spänning som polisyrket beskrivs med, då skulle saknas. Under 
yrkespraktiken är omsorg som skäl betydligt nedtonat jämfört med under de tre första 
samtalen. Istället växer spänning fram som det skäl som nämns först av alla.  

Omsorg 
Det första metaskälet, nämnt av alla informanter, är att hjälpa människor. Vokabulären som 
används för att beskriva hjälpen är ibland något olika. Det vanligaste uttrycket är att hjälpa, 
men någon kan använda ordet omsorg, någon annan att göra det bättre för andra och en 
tredje att vara stödjande. Det som avses är att omsorg om människor och omgivningen är ett 
viktigt skäl för att söka sig till professionen. Alla begreppen samlas under etiketten omsorg.  

Vad man konkret menar med omsorg varierar. Spännvidden är från att vilja stödja enskilda 
brottsoffer efter ett villainbrott till att rapportera en fortkörare, som därigenom antas förstå 
att hon ska hålla sig inom gällande hastighetsgränser i framtiden för att minska risken att 
skadas eller förolyckas i en trafikolycka eller, som Greta säger, vara en ”böld i arslet” på 
klienterna för att inspirera dem att slå in på en bättre väg. Det förra sättet att visa sin omsorg 
benämns direkt omsorg eftersom det handlar om att direkt ge sådant mellanmänskligt stöd 
som enskilda behöver i stressfyllda och ibland skräckfyllda situationer. Det senare sättet att 
visa sin omsorg skulle i linje med det kunna kallas för en indirekt omsorg eftersom det är ett 
stöd som tar sig omvägen över att först tvinga på en lösning som individen i de allra flesta fall 
inte vill ha. Detta i förhoppning om att den lösningen senare ska leda till att individen förstår 
att leva ett bättre liv, ta mindre risker eller vad nu åtgärden syftar till. Istället för indirekt 
omsorg har begreppet repressiv omsorg valts därför att det ger en bättre beskrivning av vad 
det handlar om, nämligen just omsorg genom repression.  

Förväntningar under utbildningen 

Alla polisuppgifter hjälper 
I synnerhet i det första samtalet är omsorg ett begrepp som har mycket otydliga ramar. 
Många tycks mena att allt polisarbete är att hjälpa, från att ”sätta fast tjuvar” till att plåstra 
om offer för trafikolyckor men sådana garderingar följer med genom hela samtalsserien, så 
här säger Ida i det tredje samtalet, som svar på frågan om vad polisens viktigaste uppgift är.  

 [Att] hjälpa. För att hjälpa innefattar också att utreda. Det kan vara allt från att 
någon blivit av med cykel. Eller något jättehemskt. Hjälpa är även fartkontroller. 
Så hjälpa är bra.  

Till att börja med visar Ida här att hon vill finnas med i båda ändar av kontinuumet mellan 
direkt och repressiv omsorg. Att bistå vid ”något jättehemskt” kan antas betyda att hjälpa 
offer för svåra olyckor eller brott. Fartkontrollen däremot innebär i första hand ett sätt att 
visa repressiv omsorg genom utfärdande av böter. Det Ida säger är att allt polisarbete innebär 
att visa omsorg. Omsorg blir ett slags paraplybegrepp för polisarbete. Ida nämner 
omsorgskoder i alla sina samtal. Men rakt igenom samtalsserien är hon också ganska vag i 
definitionerna på vad hon menar med att hjälpa. Det blir ofta av den generella typ som i 
citatet ovan. Andra har varit mer konkreta i sina beskrivningar av vad hjälp står för.  
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Hjälp som utmaning 
Bland dem som tydligt visar var mellan de två begreppen som han själv står finns Tommy. 
För honom är repressionen betydligt mindre viktig än den direkta hjälpen. I det första 
samtalet använder han ett tänkt bostadsinbrott som exempel när han visar det.  

Och då är det viktigt hur man agerar som polis, hur man bemöter familjen är för 
mig kanske viktigare än om man får tag i inbrottstjuven för oddsen [för det] 
kanske inte alltid är de största men att man ser till dem som råkar ut för något. 

I det andra samtalet tog han hjälp av en trafikolycka, som han var med vid på en fältstudie, 
för att visa hur viktigt det känns för honom att få hjälpa människor.  

Jag tyckte också det var obehagligt, absolut. Men det man känner samtidigt är att 
det är svårt att tänka sig något som vore viktigare för mig än att hjälpa 
människor i olika svåra situationer. 

Camilla hjälper och lär genom erfarenheter 
En annan informant som tydligt visar att det är den direkta hjälpen snarare än den repressiva 
som är viktig för henne är Camilla. Hon berättar i det första samtalet om sina egna 
erfarenheter med att meddelas dödsbud och säger att hon tror sig om att kunna använda den 
erfarenheten för att hjälpa andra i liknande situationer.  

Jag som polis måste ju också lämna ett tråkigt besked till exempel dödsfall och 
sådant där och det har jag själv varit med om och fått alltså […] och vi fick det av 
en polis det och det var fruktansvärt men jag tror att jag med den erfarenheten 
kan jag göra det riktigt bra. Om jag skulle lämna ett dödsbesked. Där jag kan 
använda mina jättehemska erfarenheter till att hjälpa andra. 

Omsorg prioriteras för Camilla allt högre bland det som hon ser som viktiga uppgifter för 
poliser, genom de tre första samtalen. I det första nämner hon ordningshållning i mycket 
allmänna termer som viktigaste uppgiften. I det tredje är det utan tvekan att hjälpa 
människor i svåra situationer. Erfarenheter från hennes fältstudier verkar ha gett näring till 
den utvecklingen. Redan i det andra samtalet berättar hon också om en situation där hon 
hade direkt nytta av den erfarenheten. De mötte en 15 årig flicka som våldtagits av tre unga 
män i en lägenhet. Camilla fick ge henne stöd genom samtal medan poliserna gjorde övriga 
initiala åtgärder. Under samtalet visar Camilla genom ord men inte minst genom ett 
engagerat kroppsspråk att den händelsen var mycket viktig för henne. Hon kände en oerhörd 
tillfredsställelse i att kunna hjälpa flickan och att till sist också få erkännandet från flickan, 
som sa att ”jag tror att du kommer att bli en jättebra polis”. Från en väldigt lång berättelse 
visas nedan några citat som beskriver både att Camilla blev mycket tagen av erfarenheten och 
att hon fann en stor tillfredsställelse i att vara i den.  

Vi plockade upp tjejen som var jättechockad. femton bast, hon skulle inte ens vara 
ute. Jättefull dessutom. Och då gick det upp [för mig] att alla har inte växt upp i 
den bomullsvärld som jag växt upp i. Då när poliserna gjorde husrannsakan i 
lägenheten stod jag med tjejen i trappen och försökte dösnacka liksom. Hon var 
jättechockad. […] 

Jag sa att vad du än tror får du inte tänka att det är ditt fel. Och så sa hon - min 
mamma kommer att bli besviken. Ja, sa jag, det kommer hon säkert att bli men 
hon kommer också att bli glad att du lever. Och så berättade hon att hennes pappa 
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sitter i fängelse för att han våldtagit hennes syster och alltså, stackars tjej. Och hon 
var väldigt orolig för vad mamman skulle säga. […] 

Jag var jättenervös när jag stod med henne. Jag har aldrig varit i en sådan 
situation. Vad ska jag säga liksom, Men ändå lyckades jag nog hålla henne lugn. 
Jag blev bara så här alltså att herregud vilket liv vissa människor lever. Men det 
var otroligt starkt liksom. […] 

Och det gav mig bara ännu mer att faan vad jag ska bli polis. Och sätta åt de där. 
Sen att jag stod och hade handsvett och så där, jag kan inte göra någonting, jag 
kan bara stå där och lyssna på vad hon säger. Och jag tänkte jättemycket att bli 
inte någon moraltant Camilla, inte någon moraltant. Men det gick inte att ge 
några sådana ... Och varför skulle jag, och jag är inte någon moraltant liksom. På 
något vis är jag tacksam mot den där tjejen. Men det kan jag ju inte vara för det 
känns fel.  

I det sista citatet ger hon en signal om att det finns en längtan efter repressivitet i hennes 
erfarenhet av händelsen. Hon längtar efter att bli polis för att ”sätta åt de där”. Men 
händelsen igenom är det perspektivet att vara någon att luta sig emot för flickan och att vara 
en som försöker att hitta möjligheter att hjälpa som är det viktiga för Camilla.  

Hon gör också fler viktiga erfarenheter av händelsen. Till exempel får flickan stå modell för 
trasiga uppväxtförhållanden och Camilla känner att hon genom erfarenheten får en insikt om 
att livet inte ter sig lika lätt för andra som det gjort för henne själv. Intressant är också 
hennes sista meningar där hon säger att hon på något sätt inte får känna en tacksamhet mot 
flickan för att hon gett henne en möjlighet att känna sig behövd och nyttig. Det går igen i flera 
andra informanters berättelser att man inte känner det som tillåtet att uppskatta att få finnas 
i andra människors trauman.  

Camilla berättar om denna erfarenhet på ett så målande och engagerat sätt att det inte 
överraskar att omsorg om individer blir viktigare för henne allt eftersom tiden går och i det 
tredje samtalet råder ingen tvekan om att polisens allra viktigaste uppgift är att bistå 
individer i nöd vilket inte var lika tydligt i det första samtalet.  

Greta – straffa för att hjälpa 
Greta är en av dem som istället markerar att omsorg för en polis handlar om att som hon 
säger få människor ”på rätt köl.” Hon menar att i synnerhet den repressiva delen av 
polisarbetet är hjälpande eftersom det kan ge en person den påverkan som personen behöver 
för att ändra sitt liv till det bättre. Även om det kan svida för stunden så tror hon att det 
sedan betyder att man försöker att hålla sig till samhällets regler. 

Även om jag går till någon [på stadens torg] som sitter och dricker och jag ska ta 
med den till polisstationen, så ser jag det som en hjälp, för att hjälpa den här 
personen att komma på rätt riktning. Inte bara för att sätta dit den. [...] Det 
kanske är väldigt mörkt i första skedet när man försöker hjälpa till. Det kanske blir 
fängelse om de har gjort någonting eller det kan bli böter eller vad som helst så 
tror jag ändå att, alltså jag hoppas att det kan ringa en klocka. 

Greta nämner också, men mer som i förbifarten, hjälp till människor som oförskyllt hamnat i 
kris. När vi i samtalen försöker närma oss en konkretisering av vad ordet hjälpa närmare 
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innebär i polisarbete så är det ändå konsekvent de repressiva inslagen som hon tänker på. I 
samtal två visar hon tydligt det spåret när hon beskriver varför hon vill bli polis:  

Jag vill hjälpa fast det kan uppfattas som annat för dom som inte tycker om 
poliser.  

Hon utvecklar det ytterligare som svar på samma fråga ett år senare, i samtal tre:  

Jag känner för människor, känner mycket empati, vill gärna hjälpa till och få dem 
på rätt köl om de hamnat snett. Jamen då kommer jag att vara där som en böld i 
arslet men ändå vara som en hjälpande hand, alltså ge dem hjälp. Vi kan fixa 
hjälp. Jag visar mitt intresse… 

Nätverksbyggande och global omsorg i dramatik 
En informant som liksom Greta börjar med repressiv omsorg som ett medel att vända 
brottslingar men också går vidare därifrån till att skänka en allmän trygghet till allmänheten 
är Annika. Hennes sätt att se på omsorg beskrivs ingående under "5.1 Annika – 
omsorgsgivare och världsförbättrare" och sammanfattas bara kort i detta avsnitt.  

Annika visar på en vilja att göra samhällsförändringar. Hon vill ”förbättra världen” som hon 
säger. I de tidigare samtalen uttrycker hon mest på en vilja till repressiv hjälp, ”man kan ju i 
alla fall hoppas att man kan vända en brottsling”. I det avseendet händer det en hel del med 
hennes tankar om omsorg redan till samtal två. Det märks då på henne att hon dels kan se en 
större bredd på omsorg inom polisarbete, men också att tankarna konkretiserats mycket. 
Hon talar då om nätverksbyggande mellan ungdomar och polis och förebyggande av droger.  

I det tredje samtalet relaterar hon till en händelse från en fältstudie, där hon kände att hon 
på ett konkret sätt fått känna sig behövd. En man hade hotat att komma till en lägenhet där 
Annika och den polispatrull som hon åkte med befann sig för att som han hade sagt; ”skjuta 
en snut” för att hans flickvän hade ringt till polisen för att få skydd emot honom. Då kände 
hon som hon säger, att det är i sådana situationer av dramatik som hon vill finnas med och 
hjälpa. Hennes fokus blir alltså delat mellan metaskälen. Spänning kompletterar omsorgen.  

Den enskilda och samhället 
Som tidigare sagts företräder Tommy synen på polisiär omsorg som i första hand direkt 
riktad till hjälp för människor som oförskyllt hamnat i kris, snarare än att den genom 
repression ska vända människor ”på rätt köl”. När det gäller perspektivet det lilla eller det 
stora, individ eller samhälle, för han resonemang om att både vara en som verkar för en 
tryggare värld, men också en som gör det i egenskap av den enskildes försvarare i förhållande 
till samhället. I det första samtalet säger han så här: 

… jag tycker att man jobbar för medborgarna och inte för staten. Det är 
medborgarna som röstar fram en riksdag som är representativ och det är 
riksdagen som beslutar lagarna. [...] Därför känns det som ett rätt val att söka sig 
hit.  

Det sättet att resonera ligger i linje med hur han också vill visa sig som den lilla utsatta 
människans hjälpare i citaten ovan. Även i det andra samtalet för han samma linje när han 
menar att det är viktigt att få ”människor att känna att det är vår polis, snarare än någon 
annans, statens polis.” Allra tydligast beskrivs polisens roll som länk mellan stat och individ i 
det tredje samtalet där han för första gången nämner ordet repression som ett av polisens 
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verktyg. Tommy gör det på en samhällelig konkretionsnivå där att se till att lagar efterföljs 
inte bara ska ske genom repression utan också genom att allmänt visa att polisen och 
därigenom staten är värd att ha stort förtroende för. Han ser polisen som en demokratins 
väktare, säger han. I det avseendet liknar hans resonemang mest Annikas som dock ganska 
oproblematiserat talar om att rädda världen där Tommy istället visar på polisens medierande 
roll, som en länk mellan individ och samhälle.  

Samhällsbärare 
En som också, om än kort och med andra ingångsvärden, diskuterar polisens roll i samhället 
är Hans I det tredje samtalet säger att han lärt sig att se sig själv som den som håller upp 
samhället. I relationen mellan Samhälle och individ intar Hans en annan position än Tommy. 
Med begreppet att hålla upp samhället kan man i hans fall snarast läsa in att polisens uppgift 
är att försvara samhället från att falla in i en okontrollerbar eller åtminstone eskalerande 
kriminalitet. När alla tre samtalen med Hans används för att förstå hur han tolkar begreppet 
omsorg är det tydligt att han i första hand tror att en tydlig gränssättning och repression är 
verktygen för att uppnå målet, en trygg ordningsam omgivning. Annars är Hans 
omsorgstankar om individer ganska knapphändigt beskrivna. I andra samtalet visar han 
också viss tvekan över hur han ska ställa sig till begreppet.  

Det är svårt att förklara i ord, tycker jag. Man skulle kunna säga en massa sådana 
här ord som empatisk och sådant men. Jag vet inte. 

Erfarenheter i praktiken 
Omsorg som skäl för yrkesvalet är utan tvekan ett metaskäl under utbildningen. Omsorg blir 
betydligt mindre framträdande i det sista samtalet. Det är då bara fyra informanter som 
direkt nämner omsorg som skäl för yrkesvalet. Om man lägger till det näraliggande skälet att 
arbeta med och för människor blir det sex individer. En sådan jämförelse haltar förstås 
eftersom det handlar om tre samtal under utbildningen och bara ett därefter. Dessutom 
tillåter undersökningens metod inte sådana kvantitativa jämförelser.  

Den kvantitativa förändringen stöds emellertid också av en tydlig kvalitativ förändring. Vad 
gäller den kvantitativa förändringen så nämndes omsorg i någon form i nästan varje samtal 
som hölls under utbildningen, alltså i nästan alla trettio samtalen. Den kvalitativa 
förändringen är att omsorgsbegreppet, i de första samtalen, oftast hanterades med betydligt 
större emfas än i det sista samtalet.  

Av dem som nämner omsorg i det fjärde samtalet gör Annika det i berättelsen om en 
händelse som hon menar visar hur viktig och inte minst uppskattad en polispatrulls hjälp kan 
vara av dem som får den. Berättelsen handlade om en person som skjutsades till psykiatriska 
akutmottagningen för att han trodde att det var fullt krig i landet. Och Annika och hennes 
kollega ”fick skydda honom med [sina] kroppar för att få honom genom korridoren”. 
Transporten gick till sist bra och när de lämnade av honom på akuten fick de varsin kram och 
fick veta att de var de absolut snällaste poliserna som han hade träffat. Det kändes för Annika 
som om de verkligen gjorde en skillnad för den mannen och det inspirerade henne, säger 
hon.  

Även Tommy talar om att göra något som betyder något. Precis som i de tidigare samtalen är 
Tommy noga med att poängtera att det är för de enskilda individerna som han tror att han 
kan göra skillnad. Bara i förening med andra insatser kan det som han gör betyda 
samhälleliga förändringar.  
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Och det är väl den största motivationen och att man känner att man kan påverka 
något i positiv riktning åtminstone ibland och delvis. Man kan alltid underlätta för 
någon och något. För mig är det viktigaste inte att man når sitt mål, hittar en 
brottsling och att den kan dömas. Utan det viktigaste är kanske att målsäganden 
får det gehör och den uppmärksamhet som man förtjänar. Jag har insett att det 
inte krävs så mycket för att hjälpa någon utan det kan räcka med att man varit 
där, lyssnat på dem och sen om vi inte kommer någonstans då, finns det oftast en 
förståelse för det också. Ibland när någon råkat ut för ett inbrott och vi berättar 
att det inte finns någon teknisk bevisning, inget att gå på så har de flesta en stor 
förståelse för att det inte finns mycket att göra. Men just att vi har försökt tror jag 
betyder mycket och det är det som känns motiverande.  

Jesper å sin sida nämner och väver in omsorgen i sin beskrivning av polisprofessionen som 
ett omväxlande arbete där man kan stöta på allehanda arbetsuppgifter. Det handlar också om 
ett högst flyktigt omnämnande. 

Jag är inte riktigt […] skapt för att bara ägna mig åt administrativ tjänst. Jag 
kanske blir med åren. Utan jag vill göra saker, allt från, det är liksom omväxlingen 
i det hela. Allt från att hjälpa lastbilschaffisar att montera snökedjor och till att, ja, 
allt möjligt. Omväxling.  

En fjärde som nämner omsorg som skäl för att fortsätta som polis är Greta som säger så här 
på frågan om varför hon vill vara polis:  

Man får jamen hjälpa folk som råkat illa ut. Trafikolyckor eller vad det kan vara. 
Man känner att man behövs. Att man gör goda gärningar.  

Vid sidan av dem som uttalat säger att de vill hjälpa människor har också två informanter, 
Camilla och Ida sagt att de uppskattar att ”träffa människor” i jobbet. En sådan formulering 
kan förstås ha inlindat i sig en vilja att hjälpa de människor man träffar men den viljan är 
inte uttalad av dem. Kasper är den tredje som säger att polisyrket tilltalar honom för att han 
får en möjlighet att ”göra en skillnad” och att han får ”jobba med människor”. I Kaspers fall 
nämns det bara just så kort. 

Sammanfattande kommentar  
Omsorg är ett av de två skäl som mest uppenbart beskrivs som ett gemensamt skäl till varför 
man väljer att bli polis. Om man granskar berättelserna närmare, ser vad individerna 
verkligen säger sig mena med sin omsorgsvilja är likheterna långt ifrån så påfallande. 
Skillnaderna kan då till att börja med beskrivas som följande två axlar, dels mellan den 
repressiva och direkta omsorgen. Alltså mellan de informanter som betonar att hjälp kommer 
ur bestraffning och de som menar att den kommer ur omsorg av mer traditionellt vårdande 
slag och dels mellan individuell hjälp, med enskilda individer i fokus och en slags global hjälp 
där samhällsförändringar eller bevarande av ett samhällets ordning står i fokus. Statusen 
som metaskäl försvinner i det fjärde samtalet. Där nämns omsorg både mindre ofta och med 
mindre emfas än under utbildningen. Bara ett par informanter låter den ha samma vikt i det 
fjärde som i de tidigare samtalen.  

Spänning 
Lika ofta omnämnt i berättelserna som omsorg, och därmed nästa metaskäl, är spänning. 
Precis som i fråga om omsorg så betyder ordet spänning många olika saker beroende på vem 
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som säger det och i vilket sammanhang det sägs. Ibland kan det användas med så allmänna 
betydelser som roligt eller intressant. Den som vill stämma av ordboksbetydelser av ordet 
kommer också att hitta en mycket stor spännvidd på begreppet spännande. Till exempel finns 
i Svenska synonymordboken (Blomqvist & Swedenborg 1999) spännande som synonym till 
intressant. Under ordet spännande finns synonymerna spänningsfylld, spänningsladdad, 
medryckande, fascinerande, fängslande, dramatisk, nervspännande, upphetsande, 
rafflande, thrilleraktig, sensationell, sensationsmättad och melodramatisk.  

De flesta synonymerna ger ett intryck av fart och fläkt men till exempel intressant och 
fascinerande behöver inte nödvändigtvis innehålla någon fart. Doktorandens 
empiriredovisande kan vara nog så långsamt av och till men ändå vara både intressant och 
fascinerande och alltså, enligt ordboken, spännande, åtminstone för doktoranden själv. 
Därmed kan alla betydelser som informanterna lagt i ordet sägas vara adekvata. 
Användningen av ordet spänning, med betydelser som intressant, roligt eller fascinerande 
blir ändå tillräckligt allmängiltigt för att också bli ointressant. Det är rimligt att utgå från att 
nära nog alla som söker en högre utbildning, gör det för att den uppfattas som rolig och 
intressant i något avseende. 

Begreppet spänning har alltså en stor spännvidd och används med många olika betydelser. 
För att något avgränsa kategorin har jag valt att kategorisera sådan användning som just 
antyder något med innehåll som rörelse, fart, dramatik eller fara. En vanlig start för samtalen 
om spänning är den scenarieövning som gjorts i alla samtalen under utbildningen, se 
avsnittet ”2.2.2 Passagerarna”. Där har de flesta, sju av tio, valt den mest dramatiska 
händelsen (ett postrån) som en av de tre händelser som man helst vill ägna sig åt i det första 
samtalet. Det föranleder mer nyanserade diskussioner om begreppet än direkta frågor om 
skälen till valet av karriär eller direkta frågor om just begreppet spänning. Scenarieövningen i 
sig är av skäl som redogjorts för under det nämnda avsnittet, svår att dra några slutsatser 
kring. Begreppet synes bli lättare att diskuteras senare i samtalsserien. Den som i kapitlet "5 
Fyra bilder av polisarbete” representerar spänning som skäl till valet av profession är Hans 
som i hög grad betonar längtan efter dramatik.  

Förväntningar under utbildningen 

Puls och gottebit 
Spänning var det första begrepp som Jonathan använde i samtal ett för att förklara varför 
han först började tänka på polisyrket som en blivande karriär. Det gjordes i samband med att 
han blickade tillbaka på sin ungdom och berättade att han haft yrket som en barndomsdröm 
ända sedan han såg TV-deckare i tidiga tonåren och förstod att polisyrket vore bra för 
honom. Han sökte också redan i 20-årsåldern men har sedan väntat till en bit efter trettio 
innan han sökte nästa gång.  

Polis kändes som ett spännande och ett intressant yrke. Lite av det här med som en 
idrottsmatch kan vara. Oförutsedda situationer och ja, hamna i nya miljöer och så 
vidare. Så då kände jag att det kanske kan vara något som passar mig. Men i och 
med att jag inte kom in så lade jag det åt sidan. 

För Jonathan kunde enligt det citatet omväxling eller oförutsägbarhet vara en synonym till 
spänning. Liksom många andra betonar han att man inte vet vad som ska hända under 
arbetsdagarna. Den linjen fortsätter genom hela samtalsserien. I det första samtalet 
placerade Jonathan postrånet överst i högen för vad han vill ägna sig åt i sitt polisarbete för 
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att han tror att det skulle ge en ”jäkla puls”. När vi samtalade vidare om valet frågade jag 
honom varför han vill vara med om så dramatiska händelser att många andra helst vill vara 
så långt ifrån dem som möjligt. Han menade till att börja med att sådana situationer kan 
fungera stärkande för personen.  

[Om] man kan klara av att hantera dem så tror jag att man […] stärks som 
människa, att självkänslan blir bättre. 

Även om postrånet är det scenario, som han helst vill ha under en arbetsdag så markerar han 
ändå dels att han tror att det är en av de mer påfrestande arbetsuppgifterna som han inte vill 
ha varje dag. Han ger dessutom uttryck för en oro inför den sortens erfarenheter som handlar 
om en rädsla för att han kanske inte kommer att kunna hantera erfarenheterna mentalt. Båda 
dessa resonemang delar han med många andra. Flera av dem som valt postrånet först säger 
att de bara vill ha det ibland eller bara någon enstaka gång. Ändå är en sådan situation så 
viktig att den i samtal ett är det vanligaste scenario som man vill ägna sig åt under en dag.  

Sen, det är ju inte de arbetsuppgifterna [...] man vill ha varje dag. [...] Utan man 
vill ju ha någon gottebit någon gång också [...] Sen tror jag att man ska nog inte ta 
med sig alla de där händelserna hem utan det gäller att stänga av och stänga på. 
Men det blir nog svårt att stänga av i början i alla fall, det tror jag. 

Gottebiten som Jonathan nämner är odramatiska situationer där människor är tacksamma 
för att polisen kommer och hjälper till. Något som han tror kan underlätta för den mentala 
bearbetningen även av dramatiska upplevelser. Jonathans resonemang kring spänning som 
skäl till yrkesvalet i samtal två handlar också om spänning som omväxling.  

Ja men jag tycker det är ett spännande, intressant yrke, med omväxlande 
situationer. [...] Jag tror inte att det blir så enformigt. Du kommer, du vet inte vad 
som händer två timmar senare när du tagit på uniformen. Jag tror det passar mig 
rätt bra. 

När jag därefter ställer honom frågan om han själv känt att skälen på något sätt förändrats 
sedan det första samtalet tar han upp sina känslor från övningar där studenter riktat 
oladdade vapen emot varandra.  

Sen är det, det här med vapen till exempel. Det är ju vissa situationer där som, ja, 
det här med att man ska stå en meter framför den andre och skjuta. Det har väl 
inte känts så jäkla bra. Det är ju inget som ... Jag känner mig inte komfortabel med 
att skjuta mot en annan människa från en meter eller så där. Det känns inte rätt 
och så. Men det är med något som man, ja, det blir lättare och lättare. [...] Men just 
att det är en annan människa man pekar vapnet mot. Sen tycker jag ju ändå att 
man kommit en sådan bit på väg att både mentalt och, i och för sig, mentalt men 
visst man har gjort lumpen och så men man kanske har varit lite naiv med det att 
man kan det här med att man kanske blir [tvungen att] skjuta mot en annan 
person. [...] det har blivit mycket mer konkret.  

Han fortsätter med att berätta att känslorna inte är något som någonsin fått honom att vilja 
byta yrkesinriktning. Situationen är inte densamma som dem som han i det första samtalet 
trodde skulle förstärka hans självkänsla men något verkar ha fått honom att reflektera på ett 
annat sätt över en baksida till det slags dramatiska situationer som han ser framför sig. Den 



87 
 

övning som han själv nämner och flera liknande övningar kan nog antas ha varit sådana 
väckarklockor.  

Om andras spänningslängtan 
Senare i samma samtal visar Jonathan en ganska tydlig bild av att han tror att hans vänner 
på utbildningen mer än han själv söker dramatik i arbetet när han får förklara varför han i 
scenarieövningarna placerar den mest dramatiska händelsen överst för vad studiekamraterna 
vill ägna sig åt på arbetet och samma scenario hamnar längre ned (fjärde plats) för honom 
själv.  

Jag tycker det är många som går igång när […] lamporna kommer på. 

Med lamporna menar han blåljusen. Den uppfattningen, att andra studenter mer längtar 
efter blåljus och fart är allmän bland informanterna. Flera uttalar den uppfattningen. Kasper 
säger till exempel i det tredje samtalet att han känner att flera av hans vänner ”strävar mot 
piketstyrkan”. Själv känner han sig mer åt det filosofiska hållet, säger han. Jesper menar att 
andra, som han säger yngre studenter, tycker att det är ”fränt med en polisbil men vad är 
det, det är en vanlig Volvo med lite en larmbåge”.  

Andra säger att man även när det gäller dramatiken tänker väldigt lika. Och utifrån 
berättelserna från informanterna i denna studie kommer Greta ganska nära deras 
sammanlagda verklighetsbild när hon säger att”[några] vill vara i hetluften medan andra 
tänker på att det är farligt”. I berättelserna menar dock även de som tänker sig att det är 
farligt att det finns en lockelse i det dramatiskt spännande.  

Att vilja och inte vilja 
I det tredje samtalet beskriver Camilla spänning på ungefär samma sätt som Jonathan, 
nämligen att göra olika saker under samma arbetspass. Direkt på frågan varför hon vill bli 
polis svarar hon direkt och kort att ”… alltså självklart är det spänningen”. Frågan om vad 
spänning betyder svarar hon på så här: 

Man sätter sig i bilen på eftermiddagen eller kvällen och så vet man inte vad om 
kommer att hända under dagen. Man vet ju aldrig om man ska åka på ett rån eller 
på en person som legat död i sin lägenhet i två veckor. Det är ju den här 
spänningen, alltså det här händelsestyrda. Som säkert också kan vara väldigt 
påfrestande för psyket men […] man får träna sin kapacitet till hantering av 
sådant. [...] Man får vara sådant här tabula rasa varje gång man, som ett tomt 
blad.  

Mitt i citatet visar hon upp samma oro för att polisarbetet kan vara mentalt påfrestande som 
den oro som Jonathan och flera ger uttryck för. Hon kopplar det till det händelsestyrda i 
polisarbetet. Hon menar troligen inte att omväxling per definition är väldigt påfrestande för 
psyket. Omväxling är tvärtom det som Camilla vill ha i sitt arbetsliv säger hon. Oron kan 
snarare kopplas till den tvehågsenhet som hon känner inför dramatiken i polisarbetet. I det 
tredje samtalet märktes den tvehågsenheten särskilt tydligt när vi diskuterade postrånet från 
scenarieövningarna. Camilla är en av få som i det tredje samtalet placerade postrånet högre 
upp än i det första samtalet - på tredje plats istället för på sjunde.  

Sen ett postrån. Det är klart, det är inget jag vill åka på när någon är beväpnad, 
men jag gör det, och det är också lite adrenalin och action. 
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Hon gjorde det ganska tydligt att en del av henne absolut vill vara med i hanteringen av ett 
postrån. En annan del av henne vill det inte. Tvehågsenheten blir särskilt uppenbar nedan 
när hon, halvt på skämt, halvt på allvar, använder samma egenskap i den tänkta situationen 
både som skälet till att hon vill undvika den och som skälet till att hon attraheras av den. Hon 
gör också tydligt att blåljus och fart finns som ett viktigt inslag i hennes förväntning på 
polisyrket.  

Lars Erik: Varför vill du inte åka på postrånet? 

Camilla: För att det kan vara farligt.  

Lars Erik: Varför vill du åka på det? 

Camilla: Därför att det kan vara farligt. (Skratt) Nej, men alltså jag vill ju åka på 
det för att personen som har vapen inte ska kunna skada någon annan. Att det är 
vi som ska åka på det självklart. Och det är alltid kul att åka bil fort.  

I beskrivningen av Camillas förhållande till spänningsbegreppet kan man se att när hon själv 
definierar begreppet använder hon omväxling som synonymt till spänning. Men i samband 
med hennes definition av spänning i samtal tre framgår också relativt tydligt att det också 
finns en längtan eller åtminstone en dragning emot att få vara med vid dramatiska händelser 
med blåljus och sirener. Eller som hon säger när vi talar om postrånet, ”… det är ju alltid kul 
att åka bil fort”  

Spänning är också otäckt och trist.  
När Lina tillfrågas om varför hon väljer postrånet som det hon helst vill ägna sig åt kopplar 
hon scenariot direkt till spänning men även hon visar en viss oro inför det.  

[Jag] förstod […] ju att det skulle komma. Jag skulle ha lagt något annat där 
(Skratt). Äähh nej, det är väl det som är lite mera spänning i, kanske. Men […] sen 
ska man sätta sig och vrida och vända på det här också så är det ju […] otäckt och 
hemskt och trist också. 

När hon jämför postrånet med det för henne näst mest attraktiva scenariot, en kvinna som 
fallit ihop innanför lägenhetsdörren och inte kan komma upp själv, säger hon att postrånet 
inte är samma tragedi så därför är det en mer attraktiv arbetsuppgift. Hon fortsätter med att 
det kan vara så att det som skrämmer andra det attraherar henne. Hon har ibland upplevt att 
där hennes kompisar tycker att det blir otäckt där tar Lina ett steg till. Även i det andra 
samtalet blir spänningsbegreppet aktuellt genom scenarieövningarna. Lina sorterar 
efterföljandet överst i högen för vad hon vill göra, för som hon säger ”det är väl lite spänning 
i det” När vi då diskuterar faror och avvägningar vid en sådan händelse introducerar hon 
begreppet ”stövarhjärna” i studien och pekar själv på en konsekvens av den:  

Det är nog svårt just det där, som någon sa när "stövarhjärnan" har slagit på och 
man har börjat hänga på en bil. Det är nog lätt till att det blir lite så här till slut. 
Ser inte saker som händer runt omkring så att säga.  

Jespers sätt att se på spänning redovisas under avsnittet om honom under "5.4 Jesper – 
mogen, vardagsnära problemlösare". Ingen annan betonar farorna med dramatiken i 
polisarbetet så mycket som han. Trots det visar han ofta att han uppskattar viss dramatik. 
Den vill han ha genom att hitta vägar som gör att farorna kan kontrolleras. Hans lösning blir i 
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det tredje samtalet att, som han beskriver det, istället för att som radiobilspolis kastas in i 
okontrollerbara faror, engagera sig i en insatsstyrka där han tror att han kommer att lära sig 
att hantera farorna och också möta dem tillsammans med andra som också tränats att möta 
dem.  

Längtan efter dramatik 
Hans betonar fart och dramatik så mycket att han får representera den spänningssökande i 
avsnittet "5.2 Hans – på jakt efter spänning och tjuvar". Av det skälet hänvisas till läsning av 
det för en mer detaljerad bild av hans sätt att beskriva spänning i polisarbete. 
Sammanfattningsvis kan sägas att Hans visar att han tydligt haft drömmar om polisarbete 
som ett fartfyllt arbete ända sedan barnsben. ”… att få köra fort helt lagligt” var en av hans 
tankar som barn. I sina berättelser från en fältstudie visar han också tydligt att han tyckt 
mycket om att få vara med på utryckning och bland annat ett efterföljande av en stulen 
motorcykel. Han hade i samband med den utryckningen lätt att förstå att man som polis inte 
bara kan låta motorcykeln åka, utan att försöka stoppa den, även om man utsätter 
omgivningen för uppenbar fara.  

Erfarenheter i praktiken 
Till skillnad från omsorg kan spänning även i det sista samtalet betraktas som ett metaskäl. 
Nio av informanterna nämner det eller något av de begrepp som definierar spänning. Det är 
bara Annika som inte alls nämner ordet spänning i det fjärde samtalet. Även hon visar dock 
stor tillfredsställelse när hon berättar om dramatiska situationer som hon varit i. Detta skulle 
kunna bekräfta hennes längtan efter att få hjälpa människor och hennes bild av att göra det i 
dramatiska situationer, som hon visat flera gånger i samtalen från utbildningen. Omväxling 
och teman på omväxling är i samtal fyra överlägset mest frekvent använt av 
spänningsbegreppets definitioner. Hans svar på frågan om vad som får honom att vilja 
fortsätta som polis kan därför få starta beskrivningen av spänningsbegreppet i det fjärde 
samtalet.  

Jadu. Nej jag trivs ju jävligt bra som polis. Jag försöker komma på några andra 
rader än de klassiska att det är ett varierande jobb men ja, nej, det vete fan. Det 
finns ju de här att det är variation och det är ett intressant och spännande yrke och 
så där men det kanske är det som gäller då. […] Att man inte vet vad som kommer 
att hända. Det är också en klassisk klyscha men det kan nog vara det att det liksom 
inte, att man inte vet vad som ligger framför utan allt är så ovisst.  

Det Hans nämner här är det vanligaste skälen för att fortsätta som polis i det fjärde samtalet. 
Nästan exakt den meningen ger både Camilla, Ida, Jonathans, Kasper och Tommy uttryck 
för. De säger att de går till jobbet varje arbetsdag och vet inte vad som kommer att hända 
under dagen. Bara Kasper utvecklar sin tankegång vidare därifrån och finner viss 
motstridighet i begreppet omväxling.  

Ja, omväxlande är det definitivt. Fast på ett annorlunda sätt. Det är väldigt 
annorlunda arbetsuppgifter. Dock så handläggs allt på samma sätt. Man löser den 
akuta situationen. Och sen lämnar man över det och det förändras inte så länge 
man jobbar på ordningsavdelningen. Vi ska vara ute. Och träffa allmänheten och 
få in anmälningarna och tipsen och skriva de första underrättelserna som sen 
kanske blir ett jättestort och omfattande case. Så att för att verkligen få ett djup i 
den här känslan som jag trodde skulle vara omväxling så måste ja nog jobba en 
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månad på ordningen, en månad på span och en månad på krim. Då har jag hela 
spektrat.  

Det Kasper menar är att även om ett snatteri är ett helt annat ärende än ett rån så är i stora 
delar själva hanteringen ganska lika. En anmälan ska skrivas, en målsägande ska höras, en 
misstänkt ska höras. Han menar därför att den omväxling som upplevs på en 
ordningsavdelning inte nödvändigtvis behöver kännas bestående. När erfarenheternas 
nyhetsvärde minskar för att man som polis redan sett liknande händelser blir också känslan 
av omväxling i arbetet mindre. Ordet omväxlande använder Kasper väldigt många gånger. 
Hans oro är att det inte är säkert att det kommer att kännas omväxlande så länge för honom. 
Och kanske visar Kasper i nästa citat att han redan börjat vandringen mot att de tidigare 
spännande arbetsuppgifterna nu är vardag och inte alls upplevs som så omväxlande eller 
spännande som de gjort. 

Och sen att det är spännande, som i natt har det varit riktigt spännande, det har 
varit riktigt kul alltså. Men i övrigt så kanske det är någon gång i månaden som 
jag känner att det här var spännande. Annars så är kanske inte spännande ordet 
som jag skulle använda för att beskriva vardagen för en ordningspolis. Där trodde 
jag nog att jag skulle uppleva det som lite mer spännande än vad verkligheten har 
visat sig vara.  

Till historien hör att Kasper troligen är den av de tio vars polisområde har den högsta 
frekvensen av händelsestyrd verksamhet. Hans område är präglat av hög kriminalitet och 
med svenska mått mycket hög social utslagning.  

Jonathan visar att det ibland kan vara svårt att sätta fingret på sina förväntningar.  

Jonathan: Inför varje pass känner man att man har någon, jag kan inte säga att 
jag har förväntan att det ska hända något, det har man inte men man påverkas 
positivt av de man jobbar med. Det är många som är taggade till att, man känner 
inspiration till att jobba. Jag har aldrig hört någon, något negativt med jobbet 
utan alla är väldigt positiva.  

Lars Erik: Vad menar du med att du INTE förväntar dig att det ska hända något? 

Jonathan: Ja men alltså egentligen, om du jobbar en kväll och yttre säger ikväll 
ska vi jaga bus. Då förväntar man sig ju att nu ska här jagas bus. Men om det 
händer något eller inte... Alltså oftast händer det ju inget. Men någonstans finns 
ändå det där att det kanske ska hända något. Någon förväntan.  

Lars Erik: Vad menar du med något? 

Jonathan: Ja, vad som helst. Sen är det ju rätt kul att få höra när det väl har hänt 
hur folk blir stressade. Just det man hör på radion, vi hade ett pågående inbrott 
häromnatten, och vi låg ute och körde medan den andra patrullen åkte ut inifrån 
(stationen). Och man hör på radion när stresspåslaget kommer på. Det var som 
den jag åkte med som sa att fan vad han är stressad. Det är rätt kul det där men 
då har det ju hänt något. Och då känner man ju att då går man upp i nivå helt 
klart. Absolut. Sen när man inte får dem så är det ju fan.  
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Först i slutet av replikväxlingen visar han att det han ser framför sig är dramatik. Det görs 
genom att frågorna om vad han egentligen förväntar sig besvaras genom en berättelse om en 
patrull som stressas över att få uppdraget att åka mot ett pågående inbrott. Det Jonathan 
verkar känna att han inte får förvänta sig verkar alltså vara dramatik och blåljus. Värt att 
notera är också det tydliga exemplet på språkbruk poliser emellan. Att ”jaga bus” uttalas utan 
någon som helst tvekan (se "4.4.3 Svensson och busar" nedan). 

Sammanfattande kommentarer 
Spänning är ett begrepp som används med stor spännvidd och som uppenbarligen är ganska 
svårt att närma sig för många. Den vanligaste definitionen, när en sådan efterfrågas, är att 
spänning är något som är närmast liktydigt med omväxling. Men flera berättelser tyder också 
på att en lika viktig betydelse ligger närmare dramatik, blåljus och fart. Den senare är dock 
svårare att närma sig i berättelserna. 

I yrkespraktiken verkar spänning än mer närma sig omväxling som begrepp. Det kan komma 
sig av att några gör liknande erfarenheter som de som Kasper uttalat nämligen att det 
vardagliga polisarbetet inte innehåller så mycket spänning i meningen fart och fläkt som man 
trott innan karriären startade. Begreppet spännande kan därför ofta växlas ut emot det 
begrepp som uppfattas stämma bättre överens med vardagen, d.v.s. omväxling. Även när det 
gäller det begreppet kan Kasper ha börjat känna att den närmast totala, eviga känslan av 
oförutsägbarhet och omväxling som han såg fram emot inte heller kan infrias av 
polisvardagen.  

4.3.2 Skäl på central nivå 
Både spänning och omsorg, som behandlades i förra avsnittet, nämns i olika former och med 
olika definitioner och betoningar av samtliga informanter. Nästa nivå av skäl, centrala skäl, 
nämns av allra minst ett par informanter och av minst någon presenteras det som ett viktigt 
skäl till yrkesvalet. De centrala skälen i arbetet är polisprofessionen som ett lagarbete, 
personlig utveckling, det egna bidraget, praktiskt arbete och geografi – möjligheten att kunna 
arbeta på sin hemort. 

Lagarbete 
Tillhörighet eller lagkänsla är något som många återkommer till som skäl för att bli polis. 
Jämförelser med lagidrotter är frekventa och verkar viktiga för några informanter. Att 
polisprofessionen ger möjlighet att arbeta i en lagkonstellation verkar vara en central 
identitetsfaktor. 

Förväntningar under utbildningen 
Jonathan och Hans är två män med stora erfarenheter av lagsporter. Båda tar med sig de 
erfarenheterna in i den nya professionen genom att dra paralleller till sporterna och mena att 
även polisarbete är ett lagarbete. I det första samtalet säger Hans att han ser polisstudierna 
som en laginsats det är som han säger ”24 spelare” (”klassens” storlek) som ska göra något 
tillsammans. Även i yrkespraktiken tror han att han mer än i andra yrken kommer att 
uppleva att han arbetar i lag. Det blir mycket tydligt i det andra samtalet när han säger så här 
om sitt framtida yrke och sin tidigare idrott.  

 [Jag har ju] hållit på med [hans idrott] och sådant. Och det är ju en lagsport så 
det, och nu som polis jobbar man ju i lag. Jag tycker det känns jädrigt bra där, det 
är liksom en lagkänsla. 
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Jonathan börjar i det första samtalet med att jämföra sin sport med polisprofessionen.  

[Det är] lite av det här med som en [tävling i hans idrott] kan vara. [...] Sen vad 
jag förstått, det här med sammanhållning och lagsammanhållning att man 
översätter det från idrotten till polisen det tror jag kan vara rätt så likvärdigt, att 
det blir en viss stämning. Jag har ett par kompisar som jobbar som poliser och de 
säger att det är bra stämning och så här. 

Genom sin idrottsjämförelse verkar Jonathan ha hittat en bild i idrottsvärlden som han tror 
kommer att föras över till yrkeslivet ganska ograverat.  

Ida anger också som ett skäl till att bli polis att man får arbeta i lag och tillsammans lösa 
problem. Hon tillägger att hon hört många säga att sammanhållningen poliser emellan är 
mycket stor. Camilla lyfter också fram gemenskap som en viktig del av polisarbetet. Hon 
betonar gemenskap som ett bra skäl till att söka sig till en mindre ort för hon tror att hon där 
kommer att känna mer av kamratskap och tillhörighet än på större orter.  

Gretas resonemang som gjort henne till representant för "identitetssökarna", se "5.3 Greta – 
på jakt efter en identitet", står för en önskan om en identitet. En del av den önskan är bilden 
av en gemenskap med andra genom professionen. Inte minst tror hon att arbetstiderna och 
polisens omtalade kåranda för poliser närmare varandra.  

…och gemenskapen, vi pratar mycket om kårandan. Jag tror att det kan vara en 
grej också, att man, i och med arbetstiderna så kommer man nog väldigt nära 
varandra. Det är kul. Det känns bara roligt.  

Erfarenheter i praktiken 
Alla informanter har upplevt en bra stämning och känner att de fått ett bra bemötande både 
under praktikterminen och som färdiga poliser. Bilden som många hade med sig från tiden 
före yrkespraktiken, av polisyrket som en god social gemenskap, verkar ha bekräftats för alla. 
Ämnet utvecklas mer under rubriken "4.2.2 Livsstil på livstid". Här kan konstateras att även 
om alla uppskattar umgänget på arbetet så finns det stora skillnader informanterna emellan. 
Camilla, som menar att jobbet blivit hela hennes ”sociala sfär”, uttrycker sig på ett sätt som 
gör klart att hon känner sig ha fått mer än arbetskamrater. 

Jag har aldrig känt inför ett pass att det ska bli jobbigt att gå till jobbet utan jag 
har alltid känt att vad härligt det ska bli att få gå till familjen om man säger, alltså 
turlaget är ju som en familj. Jag skulle inte kunna tänka mig något annat faktiskt. 
Jag är lycklig varje dag jag får gå till jobbet. 

Alla som jämför sitt område med andra områden anser sitt eget ha fördelar jämfört med 
andra. Ida säger till exempel att i det närliggande större området skulle det bli tighta grupper 
men ingen samvaro över gruppgränserna.  

Men här behöver jag inte fundera över det för vi är så få så att alla blir väldigt 
nära.  

Många talar om att de funnit ett mycket öppet klimat som betyder att man kan tala om vad 
som helst och till exempel kunna lyfta personliga svårigheter med arbetskamraterna. De 
flesta säger också något i allmänna termer om att de upplevt ett bra kamratskap på arbetet. 
Både Hans och Jonathan som var de som under utbildningen talade mest om polisarbete som 
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ett lagarbete nämner att de också känt en stark laganda i yrkespraktiken även om båda de 
också träffat på poliser och grupper av poliser som de inte uppfattar som lagspelare.  

Personlig utveckling 
Att man söker professionen för att det ger en personlig utveckling är också något som de 
flesta nämnt som faktiskt skäl till valet av profession. Förväntningen om personlig utveckling 
genom polisyrket är ibland väldigt allmänt formulerad men ibland mer konkret.  

Förväntningar under utbildningen 
Ida säger att hon uppfattar polisprofessionen som något inom vilket man aldrig kommer att 
vara fullärd. Det kommer alltid att finnas nya insikter att få. Man möter "hela tiden olika 
situationer, olika människor och nya preparat och nya vapen", som hon säger och antyder 
att det lika gärna kunde ha varit ett omväxlande arbete som hon menar. Även Tommy har 
ganska svepande beskrivningar av personlig utveckling.  

Har man ett yrke där man känner att man lär sig så känner man att man 
utvecklas hela tiden och utvecklas man så blir yrket också motiverande. 

Tommy presenterar den egna utvecklingen och viljan att lära sig som ett centralt skäl för att 
bli polis. I det tredje samtalet säger han att det blivit ett allt viktigare skäl. Där talar han om 
att han vill lära sig mer om sig själv och att han tror att bästa sättet att göra det är i möten 
med andra. När han svarar på frågan varför han vill bli polis i det tredje samtalet svarar han:  

Ja, den frågan är lika svår varje gång man får den. Det är intressant eftersom 
man har tänkt så mycket på det. Det är väl […] att träffa mycket människor, vilket 
jag tror är lärorikt. Genom att möta andra så lär jag mig mycket om mig själv. 
Jag tror att bästa sättet att lära om sig själv det är i möten med andra. 

Uppfattningen att polisprofessionen kommer att ge möjligheter att utveckla en stark 
personkännedom är det några som ger uttryck för. Jonathan ger ett exempel på en sådan 
uppfattning i samtal tre där han svarar på frågan vad han tror kommer att utvecklas hos 
honom eftersom han angett personlig utveckling som ett skäl att söka professionen.  

Ja man kommer nog att få en utvecklad insikt varför folk gör saker och ting. för 
jag tror, varför vissa handlar som de gör i vissa situationer. Om det nu är 
kriminella eller missbrukare eller vad det nu är. Där kanske man utvecklar någon 
förståelse för varför folk gör saker och ting. 

Greta är en annan som talar om att man i polisyrket kan nå insikter om varför människor gör 
som de gör. Kunskaper som andra inte når på samma sätt, menar hon. Hon utvecklar ett 
resonemang som visar att hon förväntar sig att polisyrket kommer att kunna få henne att 
förstå mer komplicerade samband än andra gör. I det tredje samtalet blir Greta mer 
centrerad på utvecklingen av sina inre, egna värden, snarare än förväntningen på analytisk 
kunskap som hon gav uttryck för i de första samtalen. Hennes resonemang återges under ”5.3 
Greta – på jakt efter en identitet". 

En liknande förhoppning ger Hans uttryck för i det första samtalet. Han säger själv att han 
har ”någon sådan teori om att […] kunna utvecklas som människa ...”. Hos honom finns 
också en tro på att kunna nå en slags etnografisk kunskap genom att få möjlighet till inblick i 
andra miljöer än de som han själv är van vid.  
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Ja, då tänkte jag på […] att man kanske inte har den här insynen, förståelsen för 
hur en del folk kanske egentligen har det. Om man tänker på folk som missbrukar 
på något sätt eller kanske inte har det så bra. Jag vet inte. Alltså socialt och att de 
har inget jobb och dom får dra omkring på gatorna. 

Snart går han vidare därifrån till att beskriva en mycket konkret önskan han har nämligen att 
få lära sig hur man gör när man bekämpar brottslighet och när man griper människor. Hans 
uppfattning är att han redan i det andra samtalet har kommit en ganska lång bit på vägen 
mot det. Den utvecklingen beskrivs i avsnittet "5.2 Hans – på jakt efter en identitet" .  

Camilla är en av några som ganska tydligt visat att utveckling inom polisarbete handlar om 
att ha möjlighet till olika karriärer, detta är hennes svar på varför hon vill bli polis i det andra 
samtalet.  

Varför, för att jag tycker att det verkar vara ett väldigt spännande, mångsidigt 
yrke med många grenar och många möjligheter till avancemang. […] Men just att 
det är så mångsidigt. En i Uppsala berättade att han varit polis i 35 år men aldrig 
mer än fem år på samma ställe. Man behöver aldrig fastna i gamla fotspår.  

Här visar hon också att de äldre poliser som fortsatt att visa engagemang och fortsatt att 
utvecklas som poliser, ses som värda att se upp till. Den bilden ska ses parallellt med de 
beskrivningar som kategoriserar äldre kollegor ofta som oengagerade poliser, se avsnittet 
”4.5.5 Ung”.  

Erfarenheter i praktiken 
Camilla är en av dem som, liksom till exempel Hans (i "5.2 Hans – på jakt efter spänning och 
tjuvar") och Jesper (i "5.4 Jesper – mogen, vardagsnära problemlösare"), diskuterar 
professionens komplexitet.  

Yrket är mycket mer komplext än vad jag tänkte [under utbildningen]. Det […] är 
så mycket mer som man gör och så mycket mer man skriver. 

I liknande diskussioner menar de flesta att man har ett komplext arbete. Hans är ensam om 
att tydligt resonera sig fram till att polisprofessionen är enklare än förväntat eftersom han 
alltid har det han kallar för ”spetskompetens” runt om sig. Med spetskompetens menar han 
sina arbetskamrater men också Ida och Jonathan betonar möjligheten av att kontakta andra 
som ett sätt att underlätta yrkesutövandet och göra det lite lättare. Och Kasper, liksom Jesper 
och Greta, har mött synpunkten att han gör polisarbetet alldeles för svårt, att han inte bör stå 
och tänka så mycket utan agera snabbare. Synpunkter som han förstår men inte riktigt håller 
med om.  

Men det finns kollegor som har sagt så att jag inte ska tänka så mycket utan jag 
ska bara agera som en ordningspolis. Mina chefer har sagt det och jag har hört det 
från annat håll att, man ska inte göra det så svårt för sig själv. 

I övrigt vad gäller lärande och personlig utveckling har många betonat att man lärde sig 
mycket under praktikterminen som för övrigt anses vara allt för kort. Utbildningen gav en 
bra grund att stå på som sedan behövde kompletteras med praktisk erfarenhet för att ge en 
bild av vad polisprofessionen egentligen står för. Alla är överens om att just deras placering 
har varit den bästa tänkbara ingången in i professionen och detta oavsett om man placerats i 
ett litet närpolisområde eller om man varit i storstaden och oavsett om man fått sitt 
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förstahandsalternativ tillgodosett eller om man fått en placering som man egentligen inte 
velat ha. Kasper tycker till exempel att hans ordningspolistjänst är det enda rätta sättet att 
börja en poliskarriär på.  

Men roligast var ju ordningstiden. Man måste ju, det anser jag och de flesta här, 
man måste börja som ordningspolis. Annars kommer man aldrig att förstå syftet 
och så med verksamheten. Man kan inte börja på krim, man kan inte börja på 
span. Eller någon annan stans heller. 

Å andra sidan menar Tommy som fått börja sin yrkesbana på en kriminalavdelning att den 
starten är den mest lärorika därför att han fått lära sig vikten av att vidta långt gångna 
förstahandsåtgärder och att avrapportera med hög kvalitet. Kunskaper, menar han, som 
skulle ha tagit mycket längre tid att få på en ordningsavdelning. Däremot menar även Tommy 
att det hade varit roligare att få börja sin bana på ordningsavdelningen.  

En annan del av personlig utveckling är det faktum att så många säger sig så uttalat använda 
äldre poliser som modeller för sitt lärande. Ibland medges också att även mindre önskade 
beteenden både accepteras och kopieras. Jonathan ger ett sådant exempel där en kollega höjt 
rösten mer än Jonathan själv tycker var behövligt men han följer själv med upp på den nivån 
för att inte behöva argumentera med kollegan.  

Sen hamnar man ju där med att när man jobbar med någon, jag har kommit på 
mig själv att jag har gått upp på grund av att min kollega har mycket lite tålamod 
och höjer rösten och så där. Men ofta blir det ju så att om jag och han har med dig 
att göra så ska jag ju inte behöva stå och prata min kollega till rätta utan då blir 
det ju att man också försöker att gå upp för det är ju ändå han och jag som ska 
lösa uppgiften.  

Det egna bidraget eller jag blir en bra polis 
Camilla, Greta, Annika och Kasper nämner väldigt konkret, som skäl till att bli poliser att de 
känner att de kommer att bli bra poliser. Flera andra gränsar till kategorin genom uttalanden 
som innebär att de tror att de kommer att bli bra poliser eller att de inte ser något som talar 
emot att de kommer att bli bra poliser. Ingen har, föga förvånande, svarat nej på frågan om 
man tror sig komma att bli en bra polis. Intressant blir en sådan kategori istället bara när 
resonemangen kommer mer spontant och mer utvecklat än bara som ett kort svar på en 
ledande fråga. Här redovisas också bara de som visat en tro på att deras egenskaper kommer 
att göra deras polisarbete så bra att de söker sig till professionen till en del av just det skälet. I 
alla fyra fallen har det skett genom att de åtminstone vid något tillfälle spontant angett det 
egna bidraget som skäl till yrkesvalet.  

Förväntningar under utbildningen 
I det första samtalet anger Annika att hon vet med sig att hon kommer att bli en bättre 
yrkeskvinna som polis än hon skulle ha blivit som till exempel politiker. Det ser hon som ett 
skäl till yrkesvalet. Hon blir något mer konkret i det tredje samtalet när hon berättar om 
erfarenheter från både fältstudier och utbildningen på universitetet som styrkt hennes 
uppfattning att hon har något viktigt att ge som polis, se "5.1 Annika – omsorgsgivare och 
världsförbättrare"  

Både Greta och Camilla har före utbildningen varit med om händelser som berört dem djupt. 
Greta har sin missbrukande bror och erfarenheterna med honom, Camilla har varit med om 
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att en av hennes nära vänner dött strax före utbildningsstarten. Båda kommer gärna tillbaka 
till de erfarenheterna flera gånger under samtalsserien och menar att det är erfarenheter som 
de kommer att kunna utnyttja som poliser och som stärkt dem i deras framtida roller. Så här 
säger Greta i första samtalet om vad hon kommer att kunna bidra med.  

Och få jobba med människor. Och då, det inkluderar ju alla sidor, även allt det, 
alltså livet är ju inte en dans på rosor som man kan tro, och jag är ändå så pass 
stark, alltså eftersom jag har sett så mycket, så, jag vet hur jag ska behandla saker 
och ting. Då känns det som att det skulle var ypperligt för samhället om jag kunde 
bidra med någonting. 

Den egenskap som Camilla tror kommer att vara mest värdefull är, liksom för Greta, att 
kunna hjälpa andra i svåra situationer. Så här säger hon i det första samtalet om varför hon 
vill bli polis och varför hon tror att hon kommer att bli en bra polis.  

Jag har pratat med många i min närhet som har tyckt att jag skulle bli en bra polis 
och jag har känt efter ja jag skulle bli rätt bra och jag har känt men jag, jag kan 
verkligen känna att då kan man göra någonting. […] Det är för att jag har väldigt 
lätt att samarbeta med folk. Och lätt för att prata och lätt för att lyssna. […] Det är 
som när de frågade på den här slutintervjun på sluttesterna. Jag som polis måste 
ju också lämna ett tråkigt besked till exempel dödsfall och sådant där och det har 
jag själv varit med om och fått alltså […] och vi fick det av en polis det och det var 
fruktansvärt men jag tror att jag med den erfarenheten kan jag göra det riktigt 
bra. Om jag skulle lämna ett dödsbesked. Där jag kan använda mina jättehemska 
erfarenheter till att hjälpa andra.  

Hon knyter alltså ganska tätt samman sina konkreta erfarenheter av de tidigare nämnda 
dödsfallen med sin framtida yrkesroll och sin förmåga att hantera trauman i den rollen. Det 
fortsätter hon att göra även i det andra samtalet.  

Detta kommer jag att återkomma till många gånger[…], att jag har förlorat henne. 
Och jag satt och höll henne i handen när hon dog. Och innan det så trodde jag att 
dör någon i min närhet så dör jag. Och så, vissheten om att det absolut värsta har 
hänt mig. Jag förlorade min bästa vän. Men jag klarade det och jag blev mycket 
starkare av det. Den insikten att om någon förlorat någon så tror jag att det är 
bättre att jag lämnar dödsbudet som vet hur det känns. Och den styrkan känner 
jag, det här kommer att låta dumt. Jag skulle inte med stolthet lämna dödsbud 
men om jag åker med en kollega som aldrig lämnat ett sådant. Då är det självklart 
att jag känner att jag ska göra det för att jag vet att jag gör det på ett bra sätt.  

Kasper är den enda mannen som lyfter fram sina egenskaper som ett faktiskt skäl till 
yrkesvalet. I ett relativt långt stycke i det första samtalet utvecklar han varför han tror att han 
blir en bra polis och han gör det som svar på frågan om när han bestämde sig för att bli polis. 
Han låter förstå att hans egna kvaliteter inte är en oviktig faktor i yrkesvalet. I själva verket, 
säger han, var det lite av en utlösande faktor att han någon gång på gymnasiet kom 
underfund om att han hade den personliga mognad och andra egenskaper som behövs:  

Ja, det måste ha varit någon gång på gymnasiet, när exakt kan jag inte säga, men 
det har varit en tanke som har legat och grott länge då, och när jag kände att jag 
hade den där personliga mognaden då, som krävs för att klara en polismans 
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arbete så ja, då bestämde jag mig slutligen för att det var det jag skulle bli. Jag 
tycker väl att skälet är väl dels för att jag tycker att det verkar vara ett intressant 
och ombytligt arbete men även att jag tycker att jag själv besitter de egenskaper 
som jag anser krävs för att kunna bli en bra polis. Jag lyssnar på folk och jag drar 
inte förhastade slutsatser om jag inte behöver. Jag har relativt god stresstålighet, 
har fått prova på det i femton månader i lumpen också leda en grupp människor 
under väldigt hårda förhållanden och så där, så jag är van […] högt tempo, höga 
påfrestningar och så där utan att säcka ihop för den sakens skull. Det är ett 
utmanande jobb och jag tror att jag har det som behövs för att klara av det. 

Frågan om varför han valt att bli just polis besvarar han också delvis genom att berätta att 
han tror att hans egna egenskaper stämmer väl överens med dem som behövs i polisarbetet. I 
svaret gör han till en tillbakablick, han redogör alltså för den utveckling som under hans 
tonår fick honom att tro att han kommer att bli en bra polis.  

Så då var det helt enkelt de egenskaperna som jag tyckte var eftertraktade som jag 
tyckte behövdes i polisyrket som jag började skönja i mitt eget beteende. Man sa åt 
människor som betedde sig illa att så där gör man inte och alltså, jag har vissa 
principer och relativt klar uppfattning om vad moral och etik innebär, så mycket 
kan jag säga. 

Här tillägger han en egenskap som han menar krävs som polis och som han själv har, 
nämligen den att kunna tillrättavisa andra och att kunna känna vad som är rätt och fel, 
människor emellan. I det andra samtalet lyfter han också fram som en av sina goda 
personliga egenskaper att han sällan blir rädd, en egenskap som han också tror att han 
kommer att ha god nytta av som polis. Ännu i samtal tre visar han att hans egenskaper som 
människa är något som han känner kommer att vara till stor nytta i polisarbetet och att de 
har varit viktiga skäl för yrkesvalet. 

Att det blir just polis, inte astronaut, beror väl på att jag kanske matchar mina 
egenskaper mot en ordningspolis egenskaper, som man har sett dem. Det där 
skulle jag kunna göra tänker man . Om man har hög stresstolerans, förståelse, 
lugnt, metodiskt sätt så kan man ju testa om det funkar att jobba som polis och det 
tror jag absolut att det kommer att göra.  

Utifrån de fyra som framhållit det egna bidraget som skäl för val av utbildning, kan man se 
att kvinnorna mestadels lutat sig mot egna tidigare erfarenheter av traumatiska situationer, 
något som får dem att tro att de kan vara ett stöd för människor i liknande situationer. 
Kasper, som den enda mannen i kategorin talar mer om personliga egenskaper som 
stresstålighet och principfasthet, egenskaper som han tror är viktiga i polisarbetet och som 
ofta uppfattas som manliga attribut.  

Erfarenheter i praktiken 
I det fjärde samtalet är det bara Annika som direkt anger att hennes kompetens är ett skäl till 
att hon kan trivas på jobbet. ”Jag är bra på de jag gör." Jag kan göra det och alla är nöjda 
och glada, för det mesta”. När temat istället är hur väl man själv stämmer överens med den 
egna bilden av en bra polis menar alla att man stämmer väl överens med den bilden. Alla tio 
tycker sig alltså vara bra poliser.  
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Praktiskt, rörligt, ute 
Många söker sig en praktisk sysselsättning när de söker polisprofessionen. Praktiskt betyder 
för de flesta att inte behöva sitta stilla, inte vid ett skrivbord utan att få vara ute och röra sig.  

Förväntningar under utbildningen 
Så här säger till exempel Ida i det tredje samtalet.  

Det är kanske just kontakten med människor och att man kan vara ute. Och där är 
det bästa exemplet ordningen. Man får vara ute, träffa folk, åka bil, du vet. Hela 
biten. Praktiskt. Hålla förhör, ja, det är svårt.  

När hon får frågan om vad som skiljer ett praktiskt från ett teoretiskt yrke fortsätter hon att 
betona ordningspolistjänst som det praktiska. Hon gör också en jämförelse med 
doktorandens eller lärarens och väver därmed in forskaren själv i berättelsen. 

Det är väl ordningsbiten. Om man jämför med ditt yrke kan jag tycka att det är 
mer praktiskt med polisarbete.  

Det är förstås lätt att hålla med henne om man med praktiskt använder hennes egna 
definitioner. I det första samtalet menade Ida att praktiskt arbete betyder att ta tag i saker 
och "arbeta med kroppen”. Jesper å sin sida beskriver det praktiska med polisarbetet utifrån 
sin tidigare yrkeserfarenhet och menar att han där kom underfund om att han inte vill sitta 
vid ett skrivbord. Han vill vara ute och inte minst vill han använda det han kallar för sitt 
bondförnuft. Det ska inte bara vara teorin som styr hans yrkespraktik menar han utan det 
gäller att kunna situationsanpassa lösningar. Begreppet praktiskt i bemärkelsen 
problemlösande har också Lina, Kasper och Hans.  

Erfarenheter i praktiken 
I det sista samtalet talar Tommy, Greta, Ida, Jesper, Jonathan och Kasper spontant om att 
avrapportering tar en alltför stor del av polisarbetet. Det motsäger, med informanternas 
definition av ordet, bilden av polisprofessionen som en praktisk sådan. Jonathan säger så här 
på frågan om huruvida han funnit något negativt med polisyrket.  

Jamen jag kan säga att vissa gånger sitter man jädrigt mycket inne och skriver. 
Alltså allt ska skrivas minsta lilla grej ska skrivas och man vill ju vara ute mer än 
vad man kan vara. Just på grund av att det är så mycket avrapportering. Det är 
den negativa biten och det tycker väl alla som jobbar ute men den är väldigt 
påtaglig. Det är ju som nu i natt var vi fyra som jobbade. En kollega som gick hem 
såg en bil och ringde så att andra patrullen fick åka ut och det var en rattfylla och 
så vara han drogpåverkad så det blev lite beslag och sådant där. Från det att de 
nästan började passet så var de färdiga vid fem halvsex. Då hade de suttit inne 
nästan hela passet och skrivit. 

Ytterligare några talar om avrapportering som ett fält där erfarenheterna inte stämde överens 
med förväntningarna. Många är de som inte kunnat tro att polisprofessionen innehöll så 
mycket skrivarbete. En av dem är Ida som ju också var en av dem som hade de högst ställda 
förväntningarna på ett arbete med praktiskt inriktning. Hon säger så här om 
yrkeserfarenhetens skrivande.  

Jag är förvånad över att det är så otroligt mycket att skriva. Det är, ja, jag hade 
förstått att det var mycket. Och det kanske inte är mer än jag trott men det tar mer 
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tid än jag trott. Och det är den tråkiga biten. Jag vet inte om det är roligt någon 
gång.  

Ida lägger också till att hon saknar feedback på det som hon gör bra. Hon menar att negativ 
feedback kommer av sig själv, men den positiva saknas. Även Tommy berättar om 
administration när han beskriver sina skillnader mellan förväntningar och erfarenhet. 
Tommy är troligen också den som fått ägna mest tid åt administration eftersom han är den 
som direkt placerades med utredningsarbete. 

Väldigt mycket tid går ju, oavsett vilket ärende man har åt till att administrera 
ärendet, att ajourföra saker i DURTVÅ1. Dokumentera och dokumentera igen. Och 
det är väl också något som man visserligen visste att det skulle vara mycket arbete 
med dokumentation. Men jag hade nog inte insett vidden av det. För det är väldigt 
mycket administrativt arbete som polis. […] Förutom att administrera utredningen 
ska man koda sin arbetstid och lägga sitt schema så det är mycket tid som läggs på 
att administrera sig själv känns det som. [...]Även om man [under utbildningen] 
gjort sina förundersökningsprotokoll och man tyckte att man skrivit en massa 
dokument så är det inte ens i närheten av vad det är när man jobbar. 

Geografi 
Ett par informanter menar att geografisk placering är viktigt. Skälet är initialt att man vill 
kunna bo på en självvald ort och inte tvingas, att flytta mot sin vilja.  

Förväntningar under utbildningen 
Jespers resonemang beskrivs under presentationen av honom själv i "5.4 Jesper – mogen, 
vardagsnära problemlösare". I korthet vill han i de två första samtalen absolut bo kvar på sin 
hemort och kan till och med tänka sig att byta arbete om han inte skulle kunna göra det. I det 
tredje har han funnit en ny flickvän som inte bor på hans hemort. Det förändrar lite av livet 
för honom och han menar i det samtalet att han skulle kunna tänka sig att byta bostadsort 
under vissa omständigheter.  

Ida är den andra som betonar vikten av att få bo kvar på hemorten. Hon berättade i samtal 
ett om två alternativa yrken, nämligen brandman och militär. Yrket som brandman tror hon 
vore allt för tungt för henne och därför väljer hon polisarbetet före det men att få bo kvar på 
hemorten är det som fällt avgörandet mellan att vara yrkesmilitär eller polis. I det tredje 
samtalet svarar hon på frågan om huruvida hon ännu känner samma skäl till att vilja vara 
polis i det samtalet. Hon svarar då att  

Ja, det är samma skäl. Och det är ju också ett roligt och bra yrke som jag kommer 
att kunna ha [på hemorten]. 

Erfarenheter i praktiken 
När det gäller geografi så är som sagt alla i efterhand mycket nöjda med sina placeringar ur 
tjänstgörings- eller lärandeperspektiv. Detta trots att flera varit besvikna på placeringen före 
praktiktjänstgöringen. Men själva ortens betydelse nämns bara av Jesper som tycker att han 
löst sitt livspussel på ett bra sätt, Lina som säger att det är skönt att vara på sin gamla hemort 

                                                        

1 Polisens datasystem för brottsutredningar, förkortningen står för Datoriserad UtredningsRutin TVÅngsmedel 
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och Ida som under hela utbildningen har längtat efter att få flytta hem och blev väldigt lättad 
över att få göra det när utbildningen var slut.  

4.3.3 Skäl på sporadisk nivå 
Det finns många skäl som dels bara uttalas sällan och utan någon emfas av någon av 
informanterna. Skälen presenteras därför, även av de fåtal som nämner dem, som varande av 
mindre vikt för yrkesvalet än andra skäl. Det behöver inte betyda att de inte är 
representationer för väsentliga identitetsfaktorer och några av dem återfinns som delar av 
modeller i den diskursiva analysen senare i arbetet, "6.4 Polisdiskurser".  

Förväntningar under utbildningen 
Först beskrivs de sporadiskt nämnda skälen som de beskrevs under utbildningen och sedan 
under rubriken ”Erfarenheter i praktiken”. 

Lön och trygg anställning 
Jesper är den ende som lyfter fram en trygg anställning som skäl till att bli polis. Han menar 
också att jämfört med andra sysselsättningar med samma eller liknande kompetenskrav är 
polislönerna inte heller så dåliga. Han nämner det både i det första och det andra samtalet. I 
det första säger han så här: 

Jag har två kompisar i Stockholm som är poliser och vi pratar löner med dem [...] 
ungefär vad man skulle ligga på och, det är klart det [det negativa är] ju det här 
med nattpassen och så där, men det ger ju lite extra, så förbaskat dåligt blev det 
inte i slutändan. 

Maskulin jargong 
I det första samtalet säger Ida att hon vill ha ett yrke där det som hon själv kallar för sin 
pojkflickiga personlighet passar in.  

Som så många andra, så långt tillbaka jag kan minnas i alla fall har jag velat gjort 
något sådant som polis eller yrkesmilitär eller brandman eller... Och då frågar 
många, jaha, är det för att du vill ha sådana där uniformsyrken. Men det är inte 
det utan snarare hur de ja, vad det är för inriktning, ja det är praktiska yrken och, 
ja, lite så här [...] jag vet inte hur jag ska förklara, pojkflicka. Alltså jag har varit 
lite så. Och vill gärna ta tag i saker och arbeta med kroppen... 

I andra samtalet berättar Ida att hon tror att det finns en manlig jargong som hon 
uppskattar: 

Jag vet inte om jag... Jag vet inte jag gillar liksom det stuket, den där jargongen, 
på jobbet liksom. [...] Jag vet egentligen inte om det är det man gör eller om det är 
stämningen överhuvudtaget. 

Hon säger att hon har erfarenheter från tidigare arbeten som styrker att en sådan jargong 
passar henne och hon föredrar män som arbetskamrater: 

Det är inte lika mycket kackel liksom och, ja inte vet jag, det är mer, nu reder vi ut 
det här eller hur ska vi göra, säg pom pom. […] Det tycker jag är skönt. [...] Sen så 
är det väl ändå lite grann det här tuffa hårda. Ja, Hela kitet. Help! (skratt) 

Flera än Ida talar om något som skulle kunna tolkas som att en maskulin jargong är något 
som uppskattas. Till exempel gör Greta det när hon talar om att hon gärna söker sig till män 
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för att få svar på frågor under en sommarpraktiktjänstgöring i polisens ledningscentral. Mer 
om det under avsnittet ”5.3 Greta – på jakt efter en identitet".  

Arbetstid  
Kasper, Jesper och Lina är alla överens om att arbetstiderna, som brukar kunna lyftas fram 
som hårda och svåra, mest är positiva. Alla de tre känner att det är bra att slippa jobba bara 
mellan åtta och fem.  

Myndighetsutövning 
Hans vill också bli polis för att det ger honom möjlighet att utöva myndighet. Något som i 
hans språk synes vara tämligen jämförbart med att ”jaga tjuvar”. Hans resonemang 
redovisas i avsnittet "5.2 Hans – på jakt efter spänning och tjuvar". 

Erfarenheter i praktiken 
De sporadiska skälen som nämndes under utbildningen är bara delvis aktuella i det fjärde 
samtalet. De flesta anförs inte alls av någon som skäl att bli eller fortsätta att vara polis.  

Lön 
Vad gäller lön så talar Hans om lönen som något som man bör ha förstått redan före 
utbildningen att den inte kommer att vara särskilt hög. Han menar istället att om man vill ha 
en hög lön så ropar industrier efter personal och de betalar betydligt bättre. Lönefrågan blir 
således något som talar emot arbetet men som man kan stå ut med snarare än ett skäl för.  

Maskulin jargong 
Ida nämner inte den maskulina jargongen spontant i detta samtal men på en riktad fråga om 
hur hon i dag ser på det svarar hon att hon fortfarande hellre arbetar med män om kön är 
enda bevekelsegrunden.  

Ja, jag gillar den här enkelheten. Män kan vara mycket enklare än tjejer. Sen kan 
man plocka ut individer. Det sitter inte i könet men skulle jag välja det ena eller 
andra könet skulle jag välja att jobba med killar.  

Arbetstid 
Arbetstider däremot diskuteras även i det fjärde samtalet. Flera tycker att det är allra roligast 
att jobba nätter. Annika är en av de som uppskattar det och det har mest att göra med vilka 
hon då får arbeta med.  

Nu gör jag tre dagpass på en treveckorsperiod för att få träffa vanliga människor. 
Det är roligt att jobba natt, det är roligast folk att jobba med då också, de som 
jobbar är de som är hungrigast och vill jobba mest.  

Hon säger att det är de unga som jobbar på de mest obekväma tiderna. Och hon tror att 
skälet till det är just att de unga uppskattar att arbeta med andra unga och att nätter och 
helger är de tider då mest händer. Även Ida jobbar mest nätter för det händer mest då och 
patrullen styr själv hur och med vad de arbetar, mer än på dagen.  

Man ska ta 6 nätter på 6 veckor men jag tycker att det är otroligt bra att jobba 
natt. Nackdelen är ju att man blir osocial och inte träffar kamrater på flera veckor 
och man missar vissa möten och så vidare. Man lär sig nog efter ett tag, jag har 
inte riktigt lärt mig hur jag vill ha det. Men jag kommer att lägga in fler dagar 
med tiden men just nu tycker jag att det är väldigt bra att jobba natt.  
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Polisers varierande och särskilda arbetstider för också till en del vidare till diskussioner om 
umgänge och sociala tillhörigheter eftersom det inte bara är Ida som menar att arbetstiderna 
gör det svårt med det sociala umgänget utanför poliskretsar.  

4.3.4 Sammanfattning 
Alla informanter blir poliser för att de ser det som ett spännande arbete där de kan hjälpa 
andra människor på olika sätt och i olika situationer. Från samtalen under utbildningen till 
det sista samtalet händer det något med båda skälen. Omsorgsskälet blir mindre betonat och 
nämns mindre ofta. Spänning går från att vara något laddat med dramatik och fart till att i 
högre grad än tidigare, beskrivas som omväxlande, att man gör olika saker under 
arbetsdagarna.  

När det gäller den centrala nivån kan konstateras att många söker sig till polisprofessionen 
bland annat på grund av en uppfattad samhörighet som det verkar finnas en stark förväntan 
på. Den förväntningen känns också som infriad för det flesta under yrkespraktiken. Vidare 
vill många känna att man genom karriären utvecklas som människa och tror att 
polisprofessionen kan hjälpa dem med det. Det skälet är i sin tur inte svårt att koppla till att 
man tror sig kunna bli bra poliser och att man därför tror att man kan göra en insats för 
människor eller för samhället. Att professionen är praktisk nämns och markeras av de flesta 
som en förväntning på det. De flesta vidhåller ännu i yrkespraktiken att det är praktiskt men 
hittar också sådant som inkräktar på det praktiska. Flera informanter nämner avrapportering 
och administration som något som inte stämmer överens med förväntningen om den 
praktiska polisprofessionen. Ett par vill också till en del bli poliser för att det ger dem 
möjlighet att arbeta på sin hemort.  

På den sporadiska nivån, som bara någon eller max ett par har nämnt och som ingen betonar 
som särskilt viktigt nämns en hyfsad lön och en trygg anställning, det som uppfattas som 
polisens maskulina jargong, myndighetsutövning och varierad arbetstid. De flesta sporadiska 
skäl anges inte i det fjärde samtalet.  

4.4 Andras bild av polisen och polisens bild av 
andra 
Hittills har det mesta av empiriredovisningen utgått från hur man själv beskriver sin egen 
roll som polis. Identiteten som den betraktas i detta arbete bygger också på gruppens image, 
eller hur man tror att andra ser på den egna gruppen (Dutton & Dukerich 1994). Av det skälet 
behandlas i detta avsnitt de förväntningar man har på möten med andra och senare vilka 
erfarenheter man gjort av sådana. Därefter beskrivs hur man ser på massmedias bevakning 
av polisen. Till sist följer rubriken ”4.4.3 Svensson och busar” som visar hur omgivningen, av 
poliser, kategoriseras i tydligt avgränsade grupper.  

4.4.1 I jämförelser och möten med andra 
Speglingar emot andra sker både i direkta möten och genom föreställningar om sin egen 
position i förhållande till andra. Den senare positionen beskrivs ofta ur informantens eget 
perspektiv som att poliser är utvalda och ska agera – och agerar - som föredömen. 
Förväntningar på hur möten med andra än poliser kommer att vara kan sägas ha två 
huvudinriktningar. Den första är att man tror att de flesta möten kommer att ske utan större 
friktion, det kommer att vara positiva samtal där båda parter är nöjda med mötet. Den 
positionen finns genom hela samtalsserien. Den andra inriktningen finns också med i alla 
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samtalen. I den betraktas polisen som någon eller några som man inte vill möta, där mötena 
är respektlösa och där poliser får ta ovett för sådant som de inte har ansvar för. Den senare 
tonas ned i det fjärde samtalet, i yrkespraktiken.  

Förväntningar under utbildningen 
Gapet mellan den uppfattade positionen som föredöme respektive andras misstro emot 
poliser är som störst i de förväntningar som beskrivs under utbildningen.  

Utvalda föredömen 
Camilla är en av de som talar om stolthet över att få vara där hon är i det första samtalet.  

Jag kommer nog att vara stolt när jag klar. Jag är väldigt stolt nu för att jag har 
kommit in.  

Hon argumenterar senare i samtalet för att polisstudenter kommer väldigt nära varandra 
genom att bland annat hänvisa till att man konkurrerat hårt för att komma in på 
utbildningen. 

Dels för att vi har arbetat så himla hårt för att komma in. Och att det är en 
yrkesutbildning. Och att det är väldigt inriktat på ett speciellt yrke. Så jag tror att 
vi kommer att vara väldigt tighta. 

I det första och i det andra samtalet är det heller ingen som har något negativt att säga om sin 
egen basgrupp, först i det tredje samtalet, under utbildningens fjärde termin, kommer några 
sådana kommentarer. Tvärtom höjs inledningsvis studiekamraterna ofta till skyarna, som 
här, av Kasper, i det andra samtalet.  

I de flesta situationer tidigare så tror jag att jag bedömt min egen kapacitet som 
högre i jämförelse till den grupp som jag befinner mig i än jag [gör] nu. För jag 
måste kunna luta mig tillbaka och se de här som är runt om mig är också här för 
en anledning och dom är väldigt bra på det de gör. Så jag tycker att jag inte är på 
något sätt bättre än någon annan här. [...] Alla som är här känns det som att de 
har konkurrerat ut ganska många i antagningsprocessen. Därmed så är man ju 
nästan ett slags ledare, föredöme för de andra som inte kom in, om man säger så. I 
lumpen så hade jag en ledarroll och i handbollslaget och i [andra] sociala 
sammanhang. Här är det väldigt svårt för alla är på något sätt benägna att gå in 
och dominera situationen.  

Greta ger också uttryck för en tydlig känsla av utvaldhet som närmare visas under "5.3 Greta 
– på jakt efter en identitet”. Även Ida är inne på samma spår men menar, liksom Greta, i det 
tredje samtalet att känslan av utvaldhet blir mindre med tiden.  

Man känner sig inte lika utvald nu […] Det är ju känslan när man kommit in och 
när man kommer hit att visst man känner sig ju lite speciell för det är mycket man 
ska gå igenom när man kommer hit. Och det är många som söker och det är ju inte 
så många som kommer in ändå. Och då är man ju lite speciell och utvald.  

Ansvar och respekt 
När frågan om hur andra ser på polisen ställs börjar diskussionen ofta med negativa 
förtecken. Redan i det första samtalet går informanterna lätt i försvar emot sådan kritik. 
Camilla har till exempel en tydlig bild av att ansvaret för problemen inte i första hand ligger 
hos enskilda poliser.  
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Så jag tror att det är många som tycker att […] polisen är slapp som inte gör 
tillräckligt […]. Och så blir man ju irriterad när de tar en för att man cyklat utan 
cykellyse. Har du inget bättre för dig liksom. Men jag tror ju inte egentligen att 
polisen är slapp utan de gör ju egentligen sitt bästa. Jag tror ju att polisen gör så 
gott de bara kan och jobbar arslet av sig rent ut sagt men det ser ju inte […] folk.  

Camilla har också i det första samtalet en ganska tydlig uppfattning om att grupper i 
samhället saknar det hon menar är en hälsosam respekt för myndigheter och andra 
människor. Hon tar ungdomar som exempel och berättar om en pojke som hon själv sett 
utanför en skola. 

Och det här barnet, han kanske var sju åtta år en liten kille. Han ställer sig, tog 
upp en liten pinne och började skjuta på mig som [med] en kulspruta liksom. På en 
helt okänd människa. Och jag blev alldeles mållös. […]Fast jag kan inte säga något 
konkret varför polisen har mindre respekt. Jag tror bara att det har blivit mer 
respektlöst. Samhället.[…] Och jag känner det som att speciellt ungar har mindre 
och mindre respekt för polisen.  

Även i det tredje samtalet fokuserar Camilla gärna på ungdomar med bristande respekt för 
samhället och äldre när hon talar om andra och om vilka som hon vill jobba emot.  

Jamen bara sådana här små skitungar som rånar andra ungar på mobiltelefoner 
till exempel, och jackor. Den där jackan var snygg, ge mig den liksom. Det kan ju 
vara allt liksom, sådana som stjäl. Sådana som slår sönder en fönsterruta på 
konsum för att de tycker att det är roligt. Det är så onödigt liksom. Det är mest 
sådant som jag tänker på först.  

Kasper hör till dem som tror att andra tycker att polisen är ganska dålig i det andra samtalet. 
Han tror att det finns en spridd uppfattning att polisen är rasistisk och att poliser ljuger och 
håller varandra om ryggen, att man planterar bevis och förstör utredningar. Själv säger han 
att han inte har någon uppfattning om det är förekommande och i vilken omfattning. I vart 
fall menar han att problemen är betydligt större i andra länder och därför behöver man inte 
oroa sig mycket över eventuella svenska problem. Men Kasper är väldigt tydlig med att 
problemen inte ligger hos de enskilda polismännen. Snarare ligger problemen på en politisk 
nivå. Han börjar i nästa citat med att berätta hur han blev informerad om vad som hände i en 
polisutredning som han initierat med en anmälan. Informationen kom med ett brev och han 
säger att han själv skulle ha föredragit ett telefonsamtal. I citatet förklarar han att han ändå 
förstår varför de väljer brevet.  

Men när man gjort det tusen gånger och blivit skriken i örat och så där då skickar 
man kanske hellre papperen på posten. Det är nog därför många känner sig 
missnöjda, det är det man kommer ihåg och sprider vidare. Frågan är hur många 
gånger de här personerna har blivit bra bemötta utan att veta om det, alltså utan 
att ta notis om det. För folk har orimligt höga förväntningar på vad polisen ska 
göra. Det är kul att försöka vända på vad folk tycker. De brukar vända till mina 
åsikter när vi talat färdigt. För händer det något och man verkligen vill ha hjälp 
då får man hjälp. Men det ligger på en själv också för polisen har jävligt mycket 
att göra. Så det är [statsministern] du ska prata med och inte med mig. 
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I samtal med andra 
I det andra samtalet visar Annika en del av en utveckling som har att göra med hur hon 
diskuterar med andra människor, som inte är poliser. Hon berättar bland annat om en 
händelse från en fest när en diskussion uppstod om en händelse där två poliser anmälts för 
misshandel av en man som sagt att han sökt upp dem på en bensinstation för att få hjälp men 
istället blivit slagen av poliserna. Hennes diskussion om situationen visar att hon kände ett 
tydligt intresse av att försvara poliskåren mot orättvisa anklagelser. Följande citat är i 
samtalet ett sammanhängande stycke som splittrats för att kunna kommenteras. Hon börjar 
med att visa en förståelse för polisernas agerande vid bensinmacken. 

Man kan förstå dem, om det kommer någon […] och kanske verkar lite upprörd 
och stoppar in huvudet i bilen alltså, böjer sig in över bilen och man känner sig 
tryckt så. Så på det viset kan man ju förstå [polisernas första reaktion]. 

I nästa sekvens berättar hon om en utveckling som hon säger sig ha upplevt och som hon 
känner att utbildningen och hennes utveckling i riktning mot färdig polis har bidragit till, 
nämligen att kunna betrakta ett problem ur många perspektiv. I det här fallet att kunna se 
händelsen både ur polisernas och ur mannens perspektiv.  

Men det är just att i den situation man är nu så vrider och vänder man och tittar 
på det ur alla synvinklar som man kanske inte gjorde tidigare. Före man börjat på 
skolan då såg man det ju bara ur privatpersonens synvinkel. Det skulle inte falla 
en in att börja tänka på att jamen polisen kanske kopplar till något annat. Alltså 
det kan ju vara vem som helst som kommer och stoppar in huvudet i bilen. Man 
har inte tänkt så innan.  

I det nya sättet att tänka tar hon sats inför det sista perspektivet i citatet nämligen känslan av 
att gå i försvarsställning och framförallt känslan av att andra tycker att hon går i 
försvarsställning. Hon själv tycker snarare att hon argumenterar för polisen för att hon har 
en kunskap som andra saknar: 

På ett sätt så blir det ju, speciellt om man pratar med någon utanför skolan så blir 
det så att man försvarar polisen i mångt och mycket just bara för att man ser det 
ur polisens synvinkel. Eller man börjar göra det även om man kan ju liksom vända 
och vrida på det. Då försöker man förklara det för de andra människorna och så 
tycker de att nej, vaddå så kan man inte tänka. Så man hamnar ofta i någon slags 
försvarsställning. fast än man egentligen tycker att som det där med batongerna 
det gick ju helt överstyr, jag är ju inte helt insatt men så ska det ju absolut inte gå 
till. Men sen bara för att man försöker att förklara det ur polisens alltså de 
polisernas synvinkel så tror folk att ni bara håller varandra om ryggen och så. 
Fastän man bara försöker ge en mer nyanserad bild.  

Generaliseringar om poliser 
Många informanter menar att andra mycket lätt generaliserar egenskaper och beteenden från 
enstaka poliser till hela kollektivet. Jesper säger till exempel i det tredje samtalet att han 
oroar sig över hur han kan komma att uttrycka sig och därmed skapa oönskade bilder av hur 
poliser är.   

Ja, i någon situation kanske man råkar säga något som inte är så bra och då blir 
det hela polisen som får stå för det. Och det kommer säkert att hända. Många 
kommer säkert att ha synpunkter på mig.  
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Samma övertygelse om att människor lätt generaliserar den ena polisens sätt att arbeta till 
andra poliser ger Ida uttryck för.  

Om man åker på ett jobb där man gör rätt, men de man hjälper inte tycker det så 
är man ju i deras ögon en jävla skitpolis. Men jag tror själv att jag kommer att 
känna att jag kommer att bli en bra polis. Hoppas det.  

Även Hans uttrycker en oro över att inte få den uppskattning som man är värd som polis. 
Han menar att även om man sköter sitt arbete bra så kommer andra att gnälla, helt enkelt för 
att ”det ska gnällas”. Det föranleder frågan hur det känns för honom att ha valt en profession 
där man riskerar att få så mycket kritik. Han svarar då att han inte tänker så mycket på det 
utan det … 

… gäller att argumentera och få folk att förstå att jag har rätt. Men det finns ju 
hopplösa fall där man inte lyckas övertyga. Som utanför en krog till exempel där 
man ska omhänderta någon, där kan jag tänka mig att det kan ju bli livat och där 
kan ju, där kan man stå och tjata sig trött, misstänker jag. Där får man väl bara 
säga så att nu är det så här. Och så är det inte mer med det.  

Erfarenheter i praktiken 
Gemensamt i de flesta berättelser en bit in i yrkespraktiken är uppfattningen att majoriteten 
av mötena med andra är positiva erfarenheter där båda parter kunnat vara lugna. Några 
uttrycker viss förvåning över att kontakterna är så otvungna och uttrycker till exempel 
förvåning över att bötfällda tackar efter att ha fått skriva på sin ordningsbot.  

Helt i linje med den känsla som Ida gav uttryck för i det tredje samtalet, att utvaldheten 
känns mindre med tiden så kommer inte många kommentarer om någon utvaldhet i 
yrkespraktiken. Därför finns heller inte någon sådan rubrik i detta avsnitt. Det betyder inte 
på något sätt att man inte känner sig stolt över sin profession och sin roll. Sådan stolthet 
visas prov på i många andra berättelser även i det fjärde samtalet. 

Tack för boten 
Förutom från höggradigt berusade eller på annat sätt påverkade människor, finns det få 
historier i materialet som berättar om att de nya poliserna stött på respektlöst beteende. Så 
här säger till exempel Jesper: 

Man kan säga, det vanligaste är uppskattning. Sen kan man titta på när man 
jobbar. Lördag kväll är klientelen för fulla och har misshandlat och bråkat och då 
är det sämre stämning. Men till vardags även om det är en svensson som kört för 
fort eller utan bälte så tycker jag att om man är lite pedagogisk och förklarar och 
så där så är det inte ovanligt att även om de skriver på en ordningsbot på 1500 
kronor så kan de säga att ja, men jag tycker ändå att ni gör ett bra jobb.  

Även Jonathan beskriver muntert hur han blivit tackad för att ha skrivit ut böter.  

Jag kan ju säga att när man får ett tack när man skrivit fortkörningsböter på 
någon eller om man har skrivit […] böter på urinering eller något och man lämnar 
tillbaka deras legitimation och de säger ja tack då, det känns rätt skönt att höra 
faktiskt. (skratt) 
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Bra bemötande ger bra bemötande 
Tommy säger att man mestadels har en bra relation till allmänheten, något som delvis 
förvånat honom. En stor del av förklaringen till det äger polisen själv menar Tommy. Om 
man tar sig tid att prata med och att förklara varför man gör olika insatser så ökar chansen 
avsevärt att man som polis ska mötas av positiva människor.  

Mest roligt tycker jag är att inse att även om det händer konstiga saker och man 
möter dumma människor så är de flesta människor väldigt positiva till polisen. Så, 
det, träffar man privatpersoner och även hårt kriminellt belastade individer så 
kan man ha en hyfsat avspänd relation ändå. […] ibland kan jag säga att jag 
tycker att det [fungerar förvånansvärt enkelt]. 

Om erfarenheterna ställs mot de förväntningar som man gav uttryck för i de tidigare 
samtalen är relationen till andra mindre problematisk än vad man förväntat sig. De positiva 
berättelserna överväger. Och de negativa är mest generaliseringar som Jespers om att de som 
han möter på lördag kvällarna är fulla. Camilla väljer något av en solskenshistoria till att 
börja med när hon beskriver sina relationer till allmänheten. Därefter övergår hon till att 
beskriva vikten av att upprätthålla en god kontakt även med människor som har agerat 
våldsamt mot henne i rollen som polis. Kontentan av den delen av berättelsen blir till sist att 
en sådan kontakt oftast är möjlig och gör arbetet lättare:  

För någon vecka kom det en dagisgrupp in spontant på stationen och frågade om 
det fanns en polis som bara kunde prata med [dem] i fem minuter. Ja, självklart sa 
jag så jag gick ut och visade en bil och det tog bara fem minuter och sen gick de 
därifrån. Dagen efter så hade jag fått ett litet vykort där det stod tack så mycket 
till den snälla polis som tog sig tid i fem minuter. [Och] till exempel missbrukaren 
som jag berättade om tidigare . Han kom in här i förra veckan och ville göra en 
anmälan. […] Och jag ser ju honom i första hand som gud vad han är jobbig när 
han är full. Men han ska [ha] samma rätt att göra en anmälan som alla andra. Det 
är ju svårt. För det här är ju en person som nästan har slagit till mig. Men nu var 
han nykter och det visar ju att vem som helst kan bli liten på jorden liksom 

Jonathan menar att hans kontakter med andra nästan bara varit positiva och han tycker att 
det är konstigt att resultaten i förtroendemätningar inte ställer polisen i en än positivare 
dager än de gör. I berättelsen nedan visar han också att det är lätt för en polis att bli negativt 
berörd av att höra kritik som uppfattas som orättvis.  

Jamen de som jag har haft att göra med är positiva. Det här man ser om 
undersökningar och siffror att förtroendet är lågt, det känner jag inte faktiskt. Jag 
tycker ofta att man får bra respons på det man gör. Men man har ju även fått, jag 
vet en fredagskväll som vi hade varit och fotpatrullerat i staden och det var kallt 
och jävligt. Så vi bestämde att vi tar bilen och kör bort och ställer oss vid 
McDonalds och sa att vi sitter här någon minut innan vi går ut igen. Då kommer 
det två män i 45-50 årsåldern och vi hade vevat ner rutan för att få höra […] vad 
som händer utanför. Då hör man den ena fäller en kommentar då att, ja, "det är 
inte konstigt att inte poliserna är omtyckta. De sitter ju bara i bilarna och glor." 
Och då hade vi varit ute och gått i en och en halv timme och så åkte vi runt och 
parkerade bilen. Jag höll mig rätt lugn. Eller jag höll mig lugn. Men min kollega 
blev förbannad som fan. Så vi gick ut och pratade med dem och det avslutades ju 
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med att ja," alla är kanske inte som ni då" men den kommentaren var ju inte så kul 
att höra.  

Misstänksamhet  
Kaspers berättelser om andra skiljer sig ganska markant från de flestas historier från 
yrkespraktiken, därför att hans berättelser innehåller mer misstänksamhet och misstro.  

Mycket av det folk säger till mig är ju lögn. Det har jag lärt mig. Även om det 
verkar vara sant så är det inte det. De hittar på och man ljuger ofta för polisen. 
Man vill inte åka dit, inte få böter inte ta på sig något alls.  

Ändå tror även Kasper att de flesta tycker ganska bra om polisen och han tror att de allra 
flesta tycker att polisen behövs. Den misstänksamhet som några brukar rikta mot poliser är 
också felriktad menar han och bygger på felaktiga uppgifter.  

De flesta tycker nog bra om oss. Det tror jag. Även de som säger att de inte gör det 
kan nog också göra det, vissa dagar. De som känner ilska och frustration mot 
polisen de säger gärna högt och ofta att vi är idioter och så där men när man 
pratar med dem kan de också medge att det inte skulle fungera annars. […] Och de 
som blivit misshandlade av poliserna, det har de inte blivit, de har försökt att 
misshandla poliser och sen har de fått spray i ögonen och batongslag över benet. 
Det finns ingen i hela [staden] som jobbar så att man går in för att skada någon. 
[…] Och har man då en politisk åsikt att anarki är att föredra, då får man väl 
flytta till ett land som har det och testa på det ett tag. 

En inte ovanlig utvecklingslinje från utbildningen och in i yrkespraktiken tycks vara den att 
relationerna till andra är mindre konfliktfyllda än förväntat. I många berättelser beskrivs det 
hur andra tackar för kontakten man fått med polisen, även om kontakten handlat om negativ 
myndighetsutövning som att utfärda en bot, menar många informanter. Kaspers berättelse 
visar dock att han har en uttalad misstänksamhet mot andras förhållningssätt till poliser. 
Det, tillsammans med förväntningarna om att andra gör tydliga generaliseringar av polisers 
värderingar och beteenden utifrån enstaka händelser, har tydliga paralleller med hur man ser 
på massmedias bevakning som beskrivs i nästa avsnitt.  

4.4.2 Massmedias bevakning 
Uppfattningen att polisen målas i negativa termer av massmedia beskrivs i alla samtal. Alla 
informanter betonar att massmedia tycker att det är roligt när en polis gjort något fel, när 
polisen inte kommit i tid till en brottsplats, varit särskilt lata eller inkompetenta eller på 
annat sätt misslyckats i sitt uppdrag.  

Förväntningar under utbildningen 
Jonathan beskriver medias hantering av polisen i det tredje samtalet där han också ger 
uttryck för en oro som han delar med många, att andra människor påverkas starkt av vad 
massmedia skriver:  

Man får ofta höra att polisen bara glider omkring och inte göra något. […] Vi 
hanteras ju alltid när det har hänt något. Alltså när det har blivit fel. Det är ju 
aldrig, eller väldigt, väldigt sällan att det står att polisen har gjort något bra. Utan 
det är ju när något har gått åt fanders eller någon har skjutit någon. Så fyra av 
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fem artiklar känns ju som om det är negativt. Och det är ju sådant som kan 
påverka också folks uppfattning det tror jag ju.  

Ett annat citat om massmedia står Annika för i det tredje samtalet.  

[En del] tror att alla poliser är fascister som springer runt och slår stackars 
demonstranter i huvudet med batongen. Det är mycket det som media skriver om. 
Man hör mycket om vad fel poliser gör i media. Och om det inte är någon som har 
egen erfarenhet så, […] får de en bild av att polisen är lata.  

Samtliga tror att det allra mesta negativa som står i media är orättvis kritik men det finns 
också i materialet reflektioner om massmedias roll som granskare och informatör som viktig 
för en demokrati. Den allra vanligaste synen är dock den negativa bilden av skandalsökande 
journalistik.  

Erfarenheter i praktiken 
Den negativa beskrivningen av hur polisen skildras i media ändras inte substantiellt till det 
fjärde samtalet. Ännu betraktas medias rapportering generellt som svartmålande. Camilla är 
den som tar till de mest negativa orden.  

Ja herregud, media. Denna varböld på samhället, nej, jag får känslan att 
lokaltidningen här är både sensationslysten och nyhetstorr. För några veckor 
sedan stod det att poliser ofta kör för fort utan lagligt skäl till det. Och det stod med 
största rubrikerna och när man läser artikeln så stod det ingenting. 

Kasper lägger tydligt över ansvaret för det som skrivs på andra aktörer och menar att polisen 
orättvist får sitta på de anklagades bänk.  

I massmedia får vi alltid en massa skäll för det som jag anser är åklagarnas och 
domarnas bord, nämligen att döma brottslingarna. Och att göra något av den 
bevisning som vi skrapar ihop. Men det står att poliserna är lata, och, ja, tror folk 
på det så är det illa för det är inte sant. Det är bara för att sälja lösnummer. Så det 
kan kännas konstigt när vi gjort kanske femtio ingripanden mot en person Och så 
sitter åklagaren med sin kopp kaffe och så stryker han sådant som han inte tycker 
att man behöver utreda. Och sen blir personen åtalad för kanske en tredjedel av 
det som vi kommit fram till. […] En kriminell som sitter på kåken får inte den vård 
som den ska ha och den smällen känns det som om vi får ta.  

Om Camilla var den som mest av alla lyfte de negativa aspekterna av massmedias 
polisgranskning så är Tommy den som lyfte de mest positiva aspekterna. Han menar 
framförallt att polisen och det som polisen gör har och ska ha ett stort nyhetsvärde. Men även 
han tycker att media allt för mycket fokuserar på negativa sidor av arbetet.  

Det är rätt så mycket som inte är så positivt. En del är mer negativt och annat 
mindre negativt. Men framförallt kan man skönja en mycket stor nyfikenhet på 
polisen både från media och allmänhet. Vad gör de? Vad händer? Var finns de? 
Man ska inte tolka allt som en misstro utan jag tror att det har mycket med en 
nyfikenhet att göra. Vad händer i organisationen. […] Och i vissa fall är det 
positivt men ibland får saker väldigt stora proportioner utan att egentligen vara 
något.  
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Tommy talar också om egna erfarenheter med medias bevakning.  

Oftast har det varit en rätt korrekt beskrivning och sen ibland finns det sådant 
man inte alls känner igen. Men oftast så, är det ett ganska litet stycke som nämns 
där man varit med. Men generellt så har det varit ganska sanningsenliga 
beskrivningar.  

De flesta informanter har vid tiden för det fjärde samtalet haft någon egen erfarenhet av 
massmedias rapportering. Tommys kommentar om att det finns sådant som man inte känner 
igen är det närmaste man kommer en kritik emot massmedias bevakning av informanters 
eget arbete. När det gäller sådan rapportering är det ingen som gjort negativa erfarenheter. 
Som ett exempel på en personlig erfarenhet kunde Greta visa en artikel som skrevs när hon 
kom till sin ort.  

Det är en artikel som [en tidning] skrev om poliser i glesbygd. Det var jag och en 
kompis som fick vara med. Det var en bra och positiv artikel.  

Jesper tycker som de andra att pressen mest bara skriver negativt om polisen men när han 
beskriver ett exempel på vad som skrivits i hans lokala press under den senaste tiden tar han 
ett exempel där polisen fått komma till tals på ett positivt sätt med anledning av den artikel 
som Holgersson och Knutsson (2008) publicerat strax före vårt samtal. I artikeln menade 
författarna att bara fem procent av poliserna var högpresterande och tio procent inte ens är 
kompetenta nog att göra det mest grundläggande polisarbetet.  

Men där tycker jag att det var bra att [avdelningschefen] intervjuades […] De gav 
en chans att bemöta det. Det här sägs. Vad tycker ni? […] Det tycker jag var bra. 
Men generellt är det ju, […] vad är det som säljer, Ja, dåliga media, det är ju 
sådant som säljer. Det är klart att då tar man ju upp det.  

Kasper har varit med i TV vid ett par tillfällen.  

De har varit ganska OK, de reportagen. De har rapporterat händelsen och sen har 
det varit bra. Jag har inte varit med om att någon reporter förvrängt något i syfte 
att smutskasta polisen. […] Men allt som står är inte riktigt rätt. För det är ju 
snabba nyheter [som säljer]. Om någon polis har druckit och satt sig bakom ratten 
[till exempel].  

4.4.3 Svensson och busar 
En förändring som är svår att bortse från när man betraktar socialiseringsprocessen och 
språkförändringar i den är hur andra betecknas. Det allra mest typiska är att använda ordet 
"buse" för en person som anses stå för de kriminella värdena, de icke önskade värdena. Andra 
icke poliser brukar oftast benämnas ”svensson”. Beteckningarna blir vanligare och vanligare 
genom samtalsserien.  

Förväntningar under utbildningen 
Under de första samtalen används begreppen "busar" och "svensson" bara sällan. Under det 
första samtalet används begreppet "buse" bara vid två tillfällen och vid andra samtalet någon 
enda gång. I första samtalet är det till att börja med Lina som använder ordet med något som 
kan uppfattas som ett ursäktande skratt.  
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Massmedia, jag tycker mest dom, dom talar mest om när polisen gör något fel, det 
är liksom ja, dom har varit stygg med något bus. (Skratt) 

Camilla använder det också men om de ungdomar som hon tycker uppträder respektlöst 
emot bland annat poliser.  

Sådana här små busungar som springer runt och rycker väskor.  

Först i det tredje samtalet börjar begreppen användas mer frekvent. Många gör också tydligt 
var man funnit inspirationen till att använda det. Det gör till exempel Camilla och ursprunget 
är hennes fältstudier. 

Det hände ingenting på den fältstudien heller men det kändes jättebra och vi 
kollade på buslägenheter … 

När hon sedan talar om fotpatrullering som en viktig och för henne själv betydelsefull del av 
polisarbetet kommer begreppen igen.  

Man fotpatrullerar för lite. Då får man träffa vanliga svenssons, inte bara 
brottsoffer och buset.  

Ännu i det tredje samtalet är det inte riktigt säkert för flera att ”busen” är ett accepterat 
uttryck. Hans visar det här genom att gardera med att det kanske inte är riktigt rätt ord.  

Jag tror att många gånger kan man nog avväpna en situation om man bara 
pratar lite, tar det lite lugnt man får liksom busen, eller vad man ska säga, att 
känna kanske lite förtroende för den här polisen   

Det finns också en tveeggad hållning till de som kallas för ”buset”. Camilla menar i en och 
samma mening att de både kan kallas för ”värsta buset” och betraktas som riktigt justa och 
värda att tycka om.  

Jag kommer att tycka om även det här värsta buset som är ganska juste ändå.  

Andra benämningar som använts för kriminella eller missbrukare är ”arbetsgivarna, alltså 
de kriminella”, som Kasper säger i samtal 2, med meningen att de kriminella är de som ger 
polisen arbete. Den benämningen är han ensam om att använda. ”Klientelet” är däremot ett 
ord som används av några. Jesper använder det några gånger genom samtalsserien och 
Camilla använder det ordet i tredje samtalet i ett försvar för att polisen ibland måste få ta i 
med hårda nypor.  

[…] man ska inte ta skit, men man ska inte ta åt sig för mycket av det som klientelet 
säger.  

Erfarenheter i praktiken 
Kategoriseringen i ”svensson”, ”busar” och poliser blir tydligt, och frekvent använt i det 
fjärde samtalet. I det används begreppen på ett helt självklart sätt. Alla utom Kasper 
använder dem och de flesta många gånger under samtalet. I berättelser om minnesvärda 
händelser används begreppen för att markera vilken typ av människa man menar att man 
talar om. Här berättar Jonathan om en händelse där en missbrukare kommer undan polisens 
insats.  
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Alltså jag [tror] att hade man gått upp från början där och varit mer bestämd och 
haft mer koll på för det var ju bus man hade att göra med där. Då hade man 
kanske kunnat lösa situationen utan att behöva stå med lång näsa för det sved i 
skinnet, det kan jag säga. […] Men förhoppningsvis lär man sig av misstagen och 
ger dem inte chansen.  

Vanligast är ändå att man använder begreppen i mer opersonlig, allmän form, som när man 
berättar vilken slags människa man möter i olika sammanhang. Camilla har till exempel 
arbetat i inre tjänst under en kort period.  

Då har jag ju mest träffat svenssons. […] Nej det är klart att vi räddar svensson, 
jag tycker att det är viktigt att allmänheten har en bra bild av polisen.  

Annika tar också begreppen till hjälp när hon beskriver skillnader mellan olika poliser.  

Det finns vissa som kan skriva varje liten grej de ser hos en buse men om en 
svensson gör samma grej så skriver man inte på det. […] Om det är ett brott så är 
det ett brott och det spelar ingen roll om det är en svensson eller en buse. Så, ja, 
följa de lagar och regler som är.  

Begreppet ”svensson” är vanligt förekommande när man talar om vilka beteenden som är 
acceptabla och inte. ”Svensson” kan visst begå olagligheter men en ur den kategorin begår 
bara ”acceptabla” brott, så här säger Kasper: 

Det är klart att jag kört för fort, men jag har aldrig åkt fast Men det där är ju en 
gråzon även för en svensson. Det finns ju många svensson som dagligen kör för 
fort men som aldrig skulle snatta något i en affär.  

4.4.4 Sammanfattning  
Informanternas uppfattning om hur andra ser på dem och hur mötena med andra ser ut 
uppvisar tydligt skilda bilder. Till exempel finns det en bild som korrelerar med den av 
stolthet som man själv känner över att ha lyckats komma dit man kommit, till 
polisutbildningen och till att vara polis. En känsla av utvaldhet som i några berättelser också 
speglas i uppfattningen att andra ser upp till poliser som avundsvärda föredömen. Parallellt 
med den finns också bilden av att betraktas med misstro och misstänksamhet. När 
massmedias bevakning av poliser diskuteras är övertygelsen stor om att de flesta poliskritiska 
artiklar är mer eller mindre felaktiga och att massmedias bevakning mest går ut på att leta fel 
och brister i polisverksamheten. Den övertygelsen finns i samtliga samtal. Den egna 
erfarenheten av kontakter med massmedia har dock nästan bara varit positiv. De närmast 
klassiska polisiära begreppen för att kategorisera andra, ”busar” och ”svensson” används 
nästan inte alls i de tidigare samtalen men med en fullständig självklarhet i det fjärde.  

4.5 En typisk polis 
Diskussioner om hur en bra polis är har förts i alla samtal. Att tänka på vad man själv menar 
med en idealtyp för sin egen sociala identitet gör det lätt att projicera en egen önskad roll, att 
se hur man själv vill vara i sin nya identitet (Moreland et al. 2001). Under de första 
rubrikerna visas mestadels svar på den ställda frågan om just hur en bra polis ska vara. 
Under rubrikerna ”4.5.4 Manlig” och ”4.5.5 Ung” har istället bilder av det som uppfattas som 
typiska poliser härletts ur berättelser som visar på underliggande prototypiska bilder. En 
rubrik som hade kunnat finnas med, eftersom samstämmigheten är stor om att det är en 
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viktig egenskap är att man ska vara kunnig inom olika områden, i synnerhet nämns juridik 
och färdigheter som vapenhantering, bilkörning och självskydd. Alla kommentarer inom det 
området är på en tillräckligt generell nivå för att det räcker med att påpeka den 
samstämmigheten här i ingressen.  

4.5.1 Social 
I många av studiens berättelser menas att social kompetens är central för poliser. Polisrollen 
ställer krav på sociala förmågor i förhållande till människor utanför poliskretsen, att kunna 
bemöta andra människor på lämpliga sätt är viktigt. Att situationens beskaffenhet och 
inblandade personers beteende avgör vad ett bra bemötande är betonas ofta i berättelserna. 
En bra polis ska kunna växla mellan att vara mjukt lyssnande och tydligt, hårt gränssättande. 
Man ställs också inför lika stora sociala krav internt, inom polisgruppen. I förhållande till 
andra kollegor ska man vara lojal, och man ska vara trevlig att arbeta med, en lagspelare. Den 
senare aspekten har berörts ovan under rubriken "Lagarbete” i avsnittet ”4.3.2 Skäl till 
yrkesvalet”. 

Förväntningar under utbildningen 
Ida börjar sin beskrivning av en bra polis med att säga att en sådan måste ha goda juridiska 
faktakunskaper men fortsätter med sociala förmågor.  

Men en bra polis måste också vara duktig socialt. Ha lätt att prata med människor 
och så vidare.  

Annika och Lina framhåller humana mänskliga drag som egenskaper som en bra polis bör ha. 
Lina säger så här i det tredje samtalet. 

Nej, alltså en bra polis är väl en bra människa, en vanlig bra människa, alltså en 
som ja, det kan ju vara bra att kunna hålla huvudet lite kallt och du ska [...] ha en 
förståelse för de människor man möter. Ja, respekt för dem så att säga.  

I samma ämne under samtal två fokuserar även Tommy på sociala egenskaper:  

Det som binder [samman bra poliser] är att man lyckas vara professionell med en 
ödmjuk ton emot dem man möter. Det betyder inte att man inte kan höja rösten. 
Men att man inte ser de man möter som någon man tävlar emot [att] man försöker 
förstå andra människors känslor. Empati är viktigt.  

För Jesper är det sociala samspelet mellan polisen och de man möter i jobbet det som han 
framhåller som det viktigaste för en bra polis att behärska. I den sociala förmågan ligger 
också en flexibilitet som betyder att en polis måste kunna agera i hela spektrumet av 
tänkbara situationer.  

Som jag tycker så är det en för det första en förmåga att hantera människor 
socialt, att prata med folk, att ta de som är elaka och busar och att ta de som är 
snälla och de som är skärrade […]. Att vara mänsklig och rättvis. Sen självklart 
ska man inte vara som en dagisföreståndare. Att ta folk på rätt sätt kan man säga 
och att ta folk på rätt sätt kan faktiskt betyda att slå någon med batong också. 

En helt dominerande generell bild av andra poliser under utbildningstiden är att poliser som 
de mött är ambitiösa, duktiga, kunniga, trevliga och andra positiva omdömen. Redan under 
de tidiga samtalen hämtar man många av sina inställningar från erfarenheter i möten med 
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färdiga poliser. Så här säger till exempel Kasper om en patrull som han fick åka med på en 
fältstudie.  

De poliserna som jag såg agera i [hemstaden] tyckte jag skötte situationerna 
väldigt behärskat med stort lugn och förtroende. [...] De ingav det genom att inte 
liksom skrika och skräna och göra väsen av sig och ha folk till att lyda och ligga 
ner och sådant där om det inte var absolut nödvändigt liksom. Utan man försökte 
att hålla en god kontakt även fast det är en brottsling du har framför dig så ska du 
ju inte nedvärdera honom eller henne. [...] det gäller ju att skilja på brottet och 
personen.  

Tommy berättar också i det första samtalet om många av de poliser som han mött på 
polisstationen där han under en kort period arbetade. Han säger att ”konstaplarna gjorde 
väldigt gott intryck” på honom. Det har gjort att han tror att han kommer att trivas mycket 
bra som polis, säger han. Bland alla de poliserna hittade han också en person som han kan se 
som en förebild i de två första samtalen. 

En väldigt ödmjuk person som har den väldigt bra egenskapen, den stora talangen 
att kunna lugna nästan vilken situation som helst genom att gå ner och visa sig och 
prata på ett respektfullt men samtidigt respektingivande sätt. det var jag [...] 
imponerad av. Det var han heller inte ensam om, det var flera stycken. Sen många 
yngre poliser också som har en öppen och bra attityd som jag känner att jag skulle 
trivas att jobba tillsammans med. 

Sociala kontrollen i studentgruppen 
Att det sociala samspelet är viktigt även under utbildningen kan läsas in i flera kommentarer 
om relationer till andra studenter och om andra studenters brister och problem. Genom hela 
samtalsserien är den överskuggande bilden av studiekamrater att de är mycket bra på nästan 
alla sätt, men i det sista samtalet under utbildningen, i fjärde terminen, visades ett intresse av 
att diskutera hur den sociala kontrollen av andra studenter går till. Camilla berättar till 
exempel om hur hon hört om studenter som agerat olämpligt på övningar eller på fester och 
menar sig vara besviken på att ingen har gjort något för att följa upp sådana ageranden. Även 
studiekamraters ageranden i undervisningen kommenteras av henne.  

Ja, med en person så är det ju, alltså, den personen är så arrogant och 
okoncentrerad och ofokuserad på vapenövningar och alla sorts övningar och 
speciellt i vapenhallen så, man vill ju inte stå bredvid den personen för att man vet 
ju att den personen är inte fokuserad till exempel. Och då smittar det ju av sig på 
oss andra som står där. För att vi vet ju att det finns en därinne som inte bryr sig. 
Och sen är det ju en [annan] person som inte är närvarande överhuvudtaget. 

Tommy kritiserar att inte utbildningen bättre underlättar för kontroller av studenters 
beteenden.  

Ibland så känns det som om det är en utbildning som det är ganska lätt att slinka 
igenom, utan att göra särskilt mycket. För vi byter basgrupper varje termin och 
det gör att är det en basgrupp som inte fungerar så, istället för att ta en ordentlig 
kamp eller vad man ska kalla det, inom gruppen så tänker de flesta att nej, skit 
samma, det är en termin och sen byter vi. Och jag har väl upplevt individer i alla 
fall det här året, individer som, ja, är borta lite när de känner för det och kanske 
inte lägger ner sin själ och [sitt] hjärta i något alls, det känns ju lite tråkigt både 
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för deras skull och för andras. För i just den här utbildningen har man ett så 
konkret mål, man vet att man ska jobba med just de sakerna, det är för mig svårt 
att förstå att man inte brukar mer allvar här när man har chansen att lära sig. Det 
kommer att bli en jobbig känsla att komma ut och känna att tusan det här kan jag 
inte alls för under de lektionerna var jag inte ens närvarande. Och tentor i all ära 
men de täcker inte in allt.  

Han menar inte bara att tillkortakommandena har att göra med att man inte tar till sig av sin 
undervisning. Han har också upplevt vissa betänkligheter när det gäller enstaka studenters 
bemötande av andra studenter och lärare. Kasper hör till de som själv, periodvis, inte har 
känt sig tillräcklig.  

Periodvis har man känt sig mindre engagerad speciellt under termin tre. Men det 
var inte utbildningens fel utan min inställning som var lite luddig i kanterna. Inget 
speciellt skäl utan om man ser till utbildningen som helhet är det få gånger som jag 
tänkt att, varför det här var med eller så. Det mesta har varit väldigt relevant. Jag 
kan känna ibland att jag inte levt upp till egna och andras krav på mig själv. 
Speciellt i den teoretiska delen har jag inte gjort det. Det har blivit någon omtenta 
och så. […] Och det kunde vara liksom, sova dåligt, försökte jobba liksom på en 
mataffär och få allt att gå ihop ändå, och skulle träffa flickvänner och, det var 
alldeles för mycket. […] Man vill visa att man är duktig liksom. Och när det inte 
går då säger man att jag ska bättra mig liksom men man orkar inte så blir det som 
pojken och vargen att man säger till sig själv och till andra att jamen lita på mig 
liksom jag ska fixa det här och så blir det ingenting till slut, så […] folk undra 
naturligtvis vad den där människans ambitioner är egentligen. 

I Kaspers berättelse märks tydligt hur han känt att hans studieresultat inte bara påverkat 
hans egen vardag utan också att hans studiekamrater i hög grad intresserat sig för hans 
problem, att de reagerat mot hans agerande, hans frånvaro och brist på engagemang. Han 
säger i efterhand att alla, inklusive han själv, hade vunnit på om tydliga sådana reaktioner 
hade kommit tidigare. Men han förstår varför det inte gjorde det för som han säger:  

Folk har ju annat att tänka på än vad jag gör när jag kommer hem efter skolan. 
Det pratade vi om i gruppen och med lärarna också, för jag hade ju en del 
frånvaro. [Gruppen] sa ju det till sist att de inte ville ha något samarbete med mig 
om jag inte tog tag i det. Det var en väckarklocka. Då började jag jobba mindre, 
sova mer. Kom tillbaka till min fysiska status fick mer energi. 

Berättelserna visar att sociala förmågor ses som mycket viktiga. Här visas att det ställs krav 
på varandras lojalitet under utbildningen. Camilla och Tommy ger båda uttryck för en 
önskan av sådan kontroll i undervisningsmiljön och Camilla sträcker det också vidare till viss 
kontroll över den lediga tiden genom hennes kommentar om hur enstaka studenter agerat på 
fester. Kaspers berättelse visar att det finns en sådan kontroll och att det i åtminstone hans 
fall har lett till förändringar i hans sätt att vara i förhållande till studiekamrater. Till saken 
hör att vikten av en fungerande social miljö nog förstärks av den organisering i 
studentgrupper som har stor vikt i polisutbildningen. Varje student ingår som en del i 
grupper av olika storlekar som ofta ges uppgifter som ska lösas gemensamt. Om en student 
då är osynlig blir förstås kraven på övriga studenter större.  
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Erfarenheter i praktiken 
Både Camilla och Ida nämnde i samtalen under utbildningen först av allt färdigheter och en 
förmåga att hantera sin utrustning som kännetecken på en bra polis. I yrkespraktiken väljer 
båda de att bara berätta om sociala egenskaper som att poliser ska vara öppna, glada och bra 
på att möta människor. Ida säger så här om hur hon ser på en bra polis kopplat till hennes 
egna erfarenheter.  

Det är en som löser situationen på bästa sätt. Du ska vara en bra människa. Och se 
andra människors värde, även om de är fulla och dumma så behöver man inte ta 
till sig av det utan vara lite professionell och kunna hålla igen lite grann. Alltså, 
man har ju träffat på något psykfall som säger både det ena och det andra men de 
är ju sjuka och jag känner inte att jag tar åt mig av det så att säga.  

Tommy fortsätter att framhålla främst mjuka sidor som … 

… ödmjukhet, lyhördhet och allt det som man lyfter fram på skolan och som 
stämmer ganska bra. En sådan som kan bevara sitt lugn i de flesta situationer och 
nej just det att lyssna på andra och våga visa ödmjukhet i olika situationer är en 
bra egenskap. 

Att även de sociala förmågorna är viktiga i förhållande till andra poliser visas av Jonathan 
som tycker att en vilja att arbeta tillsammans är viktig för en bra polis. Ett av Jonathans 
viktigaste skäl till yrkesvalet var att han såg polisyrket som ett lagarbete. Här har han 
integrerat den uppfattningen in i sin bild av vad en bra polis är. Jonathan visar i följande citat 
på att det finns undantag, poliser som inte är lagspelare.  

Just det här med lagspel för polisarbete är verkligen ett lagspel. Som jag sa 
tidigare så har man ju märkt att det finns någon enstaka som inte är lagspelare. 
Och det känns som om det blir svårare att arbeta med en sådan person också. Och 
jag har ju haft konflikter med en person som jag anser inte är en lagspelare. Men å 
andra sidan har jag valt att undvika att jobba med den personen också för att vi 
har haft ett antal situationer som vi inte har velat lösa på samma sätt. Sen tror jag 
att, den personen hade svårare att ta det för att jag var yngre i tjänst än vad hon 
var.  

Även i yrkespraktiken är den samstämmiga synen på andra poliser, i informanternas närhet, 
nästan bara positiv. Det som många framhåller är dels att kollegorna har ett lugnt och mjukt 
sätt att bemöta människor i tjänsten. Flera menar också att man har ett högt tak när det 
gäller vad som får sägas och tyckas inom organisationen. Till exempel framhåller flera att 
man diskuterar poliserna emellan när man varit med om dramatiska situationer och sådant 
som kan tänkas bli tunga mentala ryggsäckar att bära, till exempel självmord och allvarliga 
olyckor. Tommy lyfter fram båda de nämnda positiva sidorna hos sina kollegor.  

Jo generellt sett är det duktiga och ambitiösa människor som vill mycket och har 
en mänsklig syn på det mesta. […]. Det är en ganska lugn stämning. Oavsett vilket 
ärende det är så är folk ganska lugna. Det är väldigt sällan som någon hetsar upp 
sig utan det är ganska lugnt på nåt sätt. Det känns rätt så tryggt. Det är kul och 
det finns rätt många erfarna poliser i yttre tjänst. Duktiga poliser som har jobbat 
rätt så länge ute och varit med om mycket och deras lugn smittar ju av sig på den 
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som åker med dem. […] Många […] jobbar så att har man hamnat i en jobbig 
situation så har man en typ av feedback efteråt.  

Samhörighet och god kamratanda är också något som många berättar om. Camilla, som varit 
sjuk under en del av tiden som färdig polis säger att hennes situation har varit mycket 
enklare genom det helhjärtade stöd hon fått genom arbetsgruppens starka band. Turlaget är 
som en familj för henne säger hon under det fjärde samtalet.  

Vi hade nyss en arbetsplatsträff här med turlaget och jag har blivit så himla bra 
omhändertagen. Det har aldrig varit något snack utan 150 procent stöd. 

Den som läser det följande kapitlet ”5 Fyra bilder av polisarbete” kan också se att för alla de 
fyra informanterna finns kamraterna på jobbet med i berättelser om varför de trivs så bra 
som poliser.  

4.5.2 Juste och fördomsfri 
En polis ska också vara juste och fördomsfri. Att vara juste kan sägas ligga relativt nära den 
förra rubriken, social. Men i justheten ligger också en mer tjänstemannamässig justhet, att 
vara objektiv och rättvis. Det perspektivet knyter an till fördomsfri som en bra polis antas 
vara. En fördomsfrihet som betyder att man inte ska betrakta människor på särskilda sätt för 
att de tillhör etniska, religiösa, sexuella eller andra grupper. Grupper som oftast nämns i 
diskussionen om fördomsfrihet är etniska. De redovisade citaten är bara ur sådana 
berättelser som visar hur den prototypiska egenskapen juste och fördomsfri utmanas av 
erfarenheter och historier som man hört från polispraktiken. Citat som beskriver att man ser 
den rubricerade egenskapen som viktig har alla minst någon gång gett. Sådana är 
regelmässigt allmänt formulerade och blir intressanta först när de utmanas av erfarenheter 
och tankar som visar på svårigheterna med att förhålla sig fördomsfri. 

Förväntningar under utbildningen 
Jonathan betonar ganska starkt vikten av att vara juste och fördomsfri. Det är därför lätt att 
förstå hans besvikelse när han under sin första fältstudie mötte en polisanställd med tydligt 
manifesterade fördomar mot invandrare. Innan dagens första anmälan togs emot hann hon 
tala om för Jonathan att hon verkligen hoppades att det inte skulle vara en utlänning som 
kom.  

Och så kommer det in tre damer jag tror att de var rumänskor och ville anmäla ett 
olaga hot. Det var hennes före detta [man som gjort det]. Och så hade barnen hört 
detta och så är hon helt känslokall hon som tar emot då, ”ja för dig är det ju inget 
problem det här hotet. Det är ju värre att barnen får höra det. Du fixar ju det”. Så 
här helt avsaknad av empati för henne och så här. 

Jonathan tycker att det var skrämmande eftersom han uppfattade att det var ett mycket stort 
steg för målsäganden att anmäla brottet och han tycker att hon var värd ett positivt 
bemötande, istället blev kvinnan bemött utan medkänsla trots att hon var nära tårar.  

Andra har också mött tydligt fördomsfulla inställningar. Camilla gav till exempel uttryck för 
fördomar från de poliser som hon mötte på sitt sommarjobb vid en polismyndighet, i det 
tredje samtalet. Hennes resonemang om fördomar började när hon motiverade varför hon 
tror att hon kommer att bli en bra polis bland annat med att hon känner sig fördomsfri, men 
att den känslan utmanats under sommarjobbet. Hon säger nämligen att hon under 
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sommaren mötte inställningen från äldre kollegor att det var en namngiven folkgrupp som 
stod bakom en stor del av stölderna i polisdistriktet. Camilla ger uttryck för en rädsla att själv 
påverkas till att bli mer fördomsfull. 

Jag kan bara ta ett exempel, alltså med [folkgruppen]. Alltså i somras så hade vi 
väldigt många stölder, och det var [representanter av folkgruppen] som stod 
bakom de stölderna. Och då är det självklart att jag tänker, alltså jag har faktiskt 
fått en sämre syn på [dem]. Och jag vill nästan tvätta munnen när jag säger så. 
[…] Och jag, jamen så är det faktiskt att, de har jag fått en sämre syn på och det är 
ju lite skakande alltså, men så är det. Och jag tror säkert att, alltså det blir ju, om 
man ser att det är en viss typ av människor som gör vissa saker, så är det klart att 
man, det börjar bli vi och dom. Men jag ska verkligen försöka att inte göra så. Men 
jag vet ju att det har redan börjat liksom. 

En som spontant argumenterar emot en antagen föreställning om att poliser är rasistiska är 
Kasper som menar att den föreställningen inte är sann eller åtminstone har en förklaring som 
ligger utanför polisens och polisers kontroll. 

… många tycker till exempel att polisen är rasistisk. Ja, det är ju för att det hänger 
ju hop med att det finns många grupperingar som är invandrare som begår brott 
till exempel, eller att det finns problem med integrationspolitiken och det blir stora 
problem för polisen att agera utifrån de mallar som finns. Som redan är sjuka av 
fördomar och segregering och diskriminering och det är liksom en för enkel 
förklaring att säga att polisen är rasistisk.  

Erfarenheter i praktiken 
I yrkespraktiken visar både Camilla och Kasper exempel på föreställningar om utlänningar 
som är uppbyggda som fördomar. Kasper anger till exempel en grupp invandrare som roten 
till många av de sociala och ekonomiska problem som han uppfattar att hans område har.  

När man möter människor med helt andra sätt att bete sig så kan det vara väldigt 
svårt för att problemen [på orten] som jag ser det med [en namngiven folkgrupp] 
som bor tillsammans och inte tycker att den svenska metoden är den bästa utan 
vill ha kvar sin kultur och ljuger mer frekvent än till exempel [en annan folkgrupp] 
som har en mer rakryggad ståndpunkt. […] Men de mest konstiga historier har jag 
i alla fall fått från [representanter av den förstnämnda folkgruppen]. Och det har 
förstärkt mina fördomar mot just de grupperna. Sen vet jag med mitt intellekt 
naturligtvis att om en person oavsett ursprung inte vill anpassa sig till svenska 
staten. Varför ska han då tala sanning inför en tjänsteman? Det är ju inget 
konstigare än så.  

Han medger också att hans uppfattning om denna folkgrupp påverkar hans förhållningssätt 
till den.  

Men just att man inte ser möjligheten att hjälpa människor från andra kulturer 
eftersom man har så olika mål med sin existens. Och jag kan inte ge den hjälpen 
överhuvudtaget. Det går upp och ner, känslan av hur behjälplig man är mot andra 
kulturer när de söker hjälp av polisen . För då har det ofta gått så långt att det inte 
går att göra så mycket. […] De tycker inte att vi har med deras liv att göra. Inte 
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heller när de bryter mot lagen för det är ju den svenska lagen och de skäms inte 
när de begår ett lagbrott.  

Camilla å sin menar å ena sidan att hon är en fördomsfri polis. Å andra sidan, känner hon en 
skam över de fördomar som hon trots allt medger sig ha. Hon säger att de fördomarna har 
förstärkts av polisprofessionen. Hon talar här om samma folkgrupp som i det tredje samtalet 
men till saken hör att hon arbetar på en plats långt ifrån orten där hon gjorde sin fältstudie.  

Tyvärr har jag blivit mer fördomsfull mot vissa grupper. Det kan jag förbanna 
mig för, eller förbanna dem för […]. I den här staden är det mycket problem med 
[folkgruppen]. Och innan jag började här hade jag ingen som helst uppfattning om 
[dem]. Men tyvärr så är det nu, när jag träffar på en av [dem] så är min första 
tanke att du ljuger, för det är den erfarenhet jag fått under det år som jag jobbat 
att jag inte träffat på någon [därifrån] som inte ljuger. Och det gör mig förbannad 
för det har förstört min bild av både mig själv och, för jag uppfattar mig själv som 
ganska fördomsfri men där har jag fått fördomar. […] Jag blir besviken på mig 
själv för att jag har börjat tycka så här.  

4.5.3 Trygg 
Trygghet är ett begrepp med vida ramar för polisstudenter och nya poliser. Ordet används i 
många sammanhang. Som poliser ska man arbeta för att ge trygghet till människor. I det 
arbetet är det också viktigt att själv känna sig trygg. Tryggheten nämns i materialet både som 
en känsla av att veta att man gör ett bra arbete i stort. Det nämns också som en viktig 
egenskap i dramatiska, farliga situationer där man vill känna en trygghet i sin förmåga att 
hantera både akuta händelsen och att kunna bearbeta händelsen och känslor som 
uppkommit med anledning av den i efterhand.  

Förväntningar under utbildningen 
Under båda rubrikerna för metaskälen finns trygghet med i flera berättelser, ibland utan att 
själva ordet används utan snarare genom dess andemening, en känsla av säkerhet. Under 
avsnittet "4.3.1 Metaskäl", rubriken ”Omsorg”, har rollen som trygghetsskapare för andra 
beskrivits och under samma avsnitt, rubriken ”Spänning” har det personliga behovet av att 
känna sig trygg trots att det händer potentiellt farliga saker i ens omgivning berörts.  

Jesper talar ofta om trygghet, vilket tydligt framgår i avsnittet "5.4 Jesper – mogen, 
vardagsnära problemlösare”. Han gör det mest ur sitt eget perspektiv, att vara en trygg 
person och trygg i sin roll. Inte minst visar han det när han talar om sina förebilder som han 
menar är förebilder just på grund av den trygghet som de besitter och förmedlar. Camilla tror 
i det första samtalet att hon kommer att bli tryggare som person, redan genom det faktum att 
hon får en profession. Hon talar också, i samtal 1, om trygghet utifrån en förebild som hon 
har.  

[Han] är lugn och trygg och det är jätteviktigt. Jag kan tänka mig att om jag skulle 
åka på ett bråk som ny polis och fick åka med [honom] skulle jag bli lugn.  

Ida är en av de som tydligare för in egna färdigheter och kompetenser i sina berättelser om 
vad trygghet står för. Hon vill bli en polis med bred kompetens som kollegorna ska kunna lita 
på gör det hon ska. Att hon ska vara säker i situationer som hon kommer att ställas inför, att 
hon ska kunna sitt jobb och känna sig trygg i det, säger hon är det viktigaste för att hon ska 
bli en bra polis. Jonathan konkretiserar det ytterligare och säger i det andra samtalet att han 
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förstått att det behövs goda kompetenser i vardagen för att man som polis ska kunna känna 
sig trygg. När han under övningarna till exempel skriver förhörsprotokoll brukar han komma 
på att han glömt att ställa de viktiga frågorna under förhöret. En annan sak är att han inte 
känner att han behärskar datasystemet. Det gör att han inte riktigt känner sig trygg med 
avrapporteringsrutiner. Detsamma känner han om juridiska kunskaper. Han känner sig ännu 
inte trygg med vad man får och inte får göra, som han säger.  

Camilla hade i det tredje samtalet viss kritik emot utbildningen för att hon menade att några 
studenter inte höll måttet för vad en polis ska stå för och att problemen ändå inte åtgärdades. 
Här kopplar hon samman det med en rädsla för att inte kunna känna en trygghet med sina 
kollegor. 

En grej som vi pratat mycket om är att det finns elever i min termin som jag inte 
skulle vilja ha ute på gatan, alltså jag skulle inte vilja sitta i en patrullbil med dem 
därför att jag skulle inte känna mig trygg med dem.  

Erfarenheter i praktiken 
I det fjärde samtalet är förutom att polisarbete handlar om att öka trygghet för andra, det 
vanligaste sättet att diskutera trygghet den egna personliga tryggheten. Det markeras på 
många olika sätt. Jonathan menar att han känner att han har en god trygghet genom de 
kunskaper som han fått i utbildningen.  

Jag tycker att utbildningen som sådan var, man hade jädrigt bra grund att stå på 
när man kom ut. Det tycker jag var skitbra. Jag kände mig jädrigt trygg. Sen 
kanske det var kort tid ändå men när jag kom ut kände man att man hade mycket 
kunskap med sig.  

Tommy beskriver tydligt det som många andra också gett uttryck för, att de första gångerna 
man genomför en tjänsteåtgärd känner man sig inte trygg. Han menar att erfarenhet behövs 
för att kunna nå en sådan. 

Första passet där så var man ju fruktansvärt nervös, bara när man skulle hämta 
ut pistolen ur vapenskåpet så undrade man hur det skulle gå. Att stå där alldeles 
själv och inte få någon instruktion om hur man gör patron ur eller så utan allt sker 
på ens eget ansvar. Många sådana små detaljer gjorde att man kände att det 
förväntas saker av en på ett annat sätt än under utbildningstiden. Sen var det ett 
jättelugnt pass. Vi stoppade någon bil och skrev en rapport om grov olovlig 
körning och då var jag mycket mycket mycket mer nervös än personen som jag 
skrev rapporten om. Och sen är processen att skriva på grov olovlig körning inte 
något som man tycker är så avancerat eller jobbigt längre men det är just det att 
göra ett antal gånger och känna sig trygg i det man gör. Och just i början är det så 
mycket som man inte känner sig trygg i. Man känner sig inte så trygg i uniformen 
och man känner sig inte så hemma i att gå runt och bära ett vapen och man är 
ovan i rollen att gå in och ibland ta över en situation.  

En liknande process ger Kasper uttryck för.  

Det har varit mycket stress. Under aspiranten kunde man känna mycket ont i 
magen och oroskänsla. […] men nu har jag kommit in i det. De känns väldigt bra. 
[…] Och i övrigt så är det en bra sund kollegial stämning inte det man var rädd för, 
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skyddad verkstad, väldigt internt och, utan det är öppet och det är högt i tak så jag 
känner mig ganska trygg på min arbetsplats med mina kollegor.  

Trygghet är för informanterna ett brett begrepp. Från att skänka allmänheten en trygghet till 
att känna en egen trygghet och säkerhet med vad man ska och får göra som polis. Särskilt 
intressant blir begreppet när det kopplas till sådana inslag i polisprofessionen som innehåller 
spänning, risker och som faktiskt är skäl till att söka sig till professionen. Bilden av ett 
komplicerat förhållande till trygghet växer då fram, som något både eftersträvat och något 
som man också vill se utmanat av dramatiska händelser.  

4.5.4 Manlig 
Alla informanter, utom Tommy, använder bara manliga förtecken på sin beskrivning av en 
idealpolis eller en bra polis. Samtliga använder nästan alltid det könsbestämda han när 
poliser beskrivs, ingenstans i materialet har någon sagt hon om en ospecificerad, tänkt polis. 
De flesta använder också klassiska manliga egenskaper i beskrivningarna av förebilder, 
pondus, veta vad man vill, klar och tydlig är begrepp som används.  

Förväntningar under utbildningen 
Ett av de få tillfällen då en informant markerar att en polis kan vara både man och kvinna är 
när Ida talar om att hon inte gärna vill …  

… jobba med någon väldigt gammal man eller kvinna som har blivit 
jätteöverviktig och tar tre steg i trappan och får jättepuls och flås och kanske också 
haltar, det känns lite så där. 

Ida söker uttalat maskulina drag på sin arbetsplats. Det visar hon också i flera delar av 
samtalen då hon bland annat berättar att hon ”gillar […] det stuket, den där jargongen” på 
sin tidigare arbetsplats som också var helt mansdominerad. Uppfattningen om polisers 
manlig jargong har också presenterats som ett skäl till yrkesvalet för henne i avsnittet "4.3.3 
Skäl på sporadisk nivå". En förklaring till att hon trivs med den jargongen ger hon i det andra 
samtalet.  

Det är inte lika mycket kackel liksom och, ja inte vet jag, det är mer nu reder vi ut 
det här eller hur ska vi göra, säga pom pom. (pekar med öppen hand)  […] Det 
tycker jag är skönt […]Sen så är det väl ändå lite grann det här tuffa hårda. Ja, 
hela kitet. 

Idas säger också att hon känner sig som en pojkflicka och att hon ser det som ett skäl till att 
bli polis.  

Så långt tillbaka jag kan minnas i alla fall har jag velat göra något sådant som 
polis eller yrkesmilitär eller brandman. Och då frågar många, jaha, är det för att 
du vill ha sådana där uniformsyrken. Men det är inte det utan snarare hur de, ja, 
vad det är för inriktning, ja det är praktiska yrken och, ja, lite så här [...] jag vet 
inte hur jag ska förklara, pojkflicka. Alltså jag har varit lite så, […] vill gärna ta 
tag i saker och arbeta med kroppen och... 

Gretas bild av en bra polis är beskriven under "5.3 Greta – på jakt efter en identitet". Hon går 
steget längre i sin könsbestämning av den ideala polisen när hon beskriver sin förebild i det 
första samtalet. Hon anger bokstavligen att ”han är man” som en positiv egenskap. Han är 
också lång och mitt i hans ödmjukhet och snällhet så är han bestämd. I det andra samtalet 
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har Greta hittat en ny manlig och en kvinnlig förebild. Båda beskrivs med manliga förtecken 
som pondus, och om kvinnan säger hon att hon kan visa när det är allvar. Den manlige 
beskrivs som lugn, harmonisk, trevlig och med pondus. Efter ett sommarjobb på en 
polismyndighet har hon, i det tredje samtalet, funnit en ny förebild. Det är en man som också 
är stor och lång och som inte är så ”hispig” och ”tjattrig” som kvinnorna på arbetsplatsen. 
När hon själv jämför sig med sin idealbild visar hon att hon ser sig själv som innehavare av 
ganska manliga drag. Hon känner att hon har pondus och är rakryggad. Hennes enda 
frågetecken i det avseendet är hur hon kommer att kunna förhålla sig till sina arbetskamrater 
som hon är rädd att hon kan komma att vara alltför snäll emot.  

Camillas förebilder i det andra samtalet är desamma som Gretas i det andra samtalet med 
henne, nämligen den manlige och den kvinnliga polisläraren som de båda haft i ett par 
utbildningsmoment. De två har alltså olika kön. När kvinnan beskrivs så förstår man dock att 
hon är värd att lyssna på just för det som kan ses som traditionellt manliga förtecken, 
auktoritet och medlemskap i en insatsstyrka.  

Hon är tjej, liten men auktoritär när hon vill. Hon är prickskytt i insatsstyrkan och 
hon är en sådan man lyssnar på för att hon är allt det. Hon är karismatisk, öppen 
och bra förebild.  

Kasper diskuterar i samband med scenarieövningen i det första samtalet kön och vilken 
könstillhörighet som man önskar på sin kollega när man åker på farliga uppdrag. Han menar 
att han skulle känna en större oro om han åkte med en kvinnlig kollega.  

Man är mer vårdande om en kvinna. Alltså, jag ska inte uttala mig generellt utan 
jag är det. Och jag upplever att många män tänker som jag att jag skulle hellre 
utsätta en manlig kollega för risker än en kvinnlig kollega. […] det är nog något 
nedärvt beteende, de kan föda barn, det kan inte jag. [...] De har mindre muskler, 
de, ja, tål mindre tacklingsvåld mot kroppen. […] Det är väl inget jag säger till 
mina kvinnliga kollegor hela tiden att, haha, du är svagare än jag. Det finns ju 
större skillnader mellan alltså det finns ju säkert kvinnliga poliser som väger 80 
kilo och är starka och snabba och manliga poliser som väger 60 kilo så de 
individuella skillnaderna är de viktigaste. Men rent generellt så skulle jag inte ta 
lika höga risker med en kvinna för det skulle kännas hemskare ifall jag på något 
sätt förorsakar henne skada. Så tänker jag rent privat.  

I det andra samtalet drar han sig till minnes denna diskussion. Han menar då att han ser 
skillnaderna på ett annat sätt efter att ha lärt känna flera kvinnliga studenter. 

Jag ser fler fördelar nu när jag lärt känna dem på den här utbildningen. De är inte 
sämre än killarna i något avseende förutom att de väger lite lättare rent fysiskt. 
Det är det enda. Så att jag ser nästan fler fördelar med att ha med mig en kvinna 
men det beror på det beror inte på kön utan på de personliga egenskaper som 
personen har. Om det är en lugn trygg person som man kan ha med på aktuella 
uppgiften. Det finns killar som drar vapen så fort de kan. Jag tror att killar i snitt 
är mer skjutgalen än tjejer. Om det gäller att flytta på en sten väljer jag en kille. 
Om det gäller att ta hand om en sexuellt utnyttjad väljer jag den som passar bäst 
för uppgiften. Jag ser inte alls lika stora genusperspektiv som jag gjorde förra 
gången. Då var det ingen tvekan om att jag skulle ta med killen på postrånet. 
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Bara i en mycket tumultartad situation där ”stolar viner", skulle han välja en kille som han 
tror tål lite mer stryk. Men när det gäller vapenhantering och batong och i tjänsten i stort är 
de ingen skillnad mellan kille och tjej säger han. ”Jag har tonat ner det där lite grann.” Så 
tydlig skillnad mellan könen som Kasper gör, ger ändå ingen annan man uttryck för. Men en 
vanlig mening är att man gör sådana könsuppdelningar som han gör i det andra, att om en 
patrull består av en kvinna och en man så ses mannen, närmast med automatik som den som 
tar hand om det fysiskt ansträngande medan kvinnan hanterar de mjuka, mellanmänskliga 
uppgifterna, till exempel att ta hand om barn och våldsutsatta kvinnor. 

Erfarenheter i praktiken 
I det fjärde samtalet ges betydligt färre väldigt tydliga könsbundna kommentarer. Ingen 
säger att de märkt av att man behandlas olika beroende av om man är en man eller kvinna. 
Det finns heller inga kommentarer från berättelser om att någon fått göra en uppgift på 
grund av sitt kön, något som alltså många uttryckte förväntningar på. Däremot finns 
fortfarande i detta samtal kommentarer som att män är lämpligare att hantera situationer 
där våld kan förväntas och kvinnor situationer där kvinnor och barn behöver stöd. 

När Camilla påminns om att hon sagt sig föredra att arbeta med män vill hon justera det till 
att hon helst av allt vill ha både män och kvinnor på sin arbetsplats, men att om hon var 
tvungen att välja det ena eller det andra könet skulle föredra män. Hon förklarar det så här:  

Ja, jag gillar den här enkelheten. Män kan vara mycket enklare än tjejer. Sen kan 
man plocka ut individer. Det sitter inte i könet men skulle jag välja det ena eller 
andra könet skulle jag välja att jobba med killar. 

Kasper å sin sida har i yrkeserfarenheten bara sett fördelar med att arbeta med kvinnor. Han 
kommer inte på någon situation då han skulle ha föredragit en man istället för en kvinna.  

Det finns kvinnliga kollegor som är otroligt bra på att få ut det väsentliga i förhör. 
De vinner sådant förtroende, speciellt hos kvinnor. Så man häpnar över hur nära 
de kan komma andra personer på kort tid. Den delen får man lära sig av varje 
gång man åker med en sådan. Det finns ju manliga kollegor också men främst de 
kvinnliga kollegorna är duktiga på det.  

4.5.5 Ung 
I materialet växer en bild fram av att en idealpolis har både det som kan kallas ett ungdomligt 
sinne och en ungdomlig kropp. Informanterna ser sig som ordningspoliser. I 
ordningspolistjänst finns det ”riktiga” polisarbetet sägs i många sammanhang. I 
ordningspolistjänst är förväntningen stark på att man måste kunna springa och lyfta som en 
ung, vältränad person. Man ska också orka ta initiativ, något som, enligt den beskrivna 
bilden, nästan bara unga poliser gör.  

Förväntningar under utbildningen 
Lika mycket som vad man bör och ska göra växer bilden av den ungdomliga polisen fram 
genom vad man inte får vara. Som när Ida säger att man antas behöva en ung kropp i 
ordningspolistjänst.  

Om man jobbar på ordningen så är det ju viktigt att [veta] att man orkar, 
beroende på situationen. Att man vet om man kan springa efter någon eller om 
man måste hålla i någon så att de man jobbar med kan känna sig trygga. Ja, jag 
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skulle inte vilja jobba med någon som, ja man kan ju vara bra på mycket annat, 
men säg att man hamnar i en situation då vi måste ingripa och det blir bråk eller 
tumult eller någonting eller man måste springa en bit, ja, vi leker med tanken. Då 
vill jag kanske inte jobba med någon väldigt gammal man eller kvinna som har 
blivit jätteöverviktig och tar tre steg i trappan och får jättepuls och flås och kanske 
också haltar, det känns lite så där. Men då är man nog inte där kanske. 

Hon visar också att ett ungt sinne är viktigt genom att berätta om sin förebild som är både 
relativt gammal och pigg. Genom att han presenteras som ett undantag från regeln att äldre 
tappar gnistan och inte fortsätter att göra ett bra polisarbete blir han en bekräftelse på 
normalregeln att yngre poliser är de som är aktiva och villiga att arbeta.  

Han är förebild på det sättet att han fortfarande tycker att det är ett roligt jobb. 
Inget gråtrist där inte. Och jag har gjort så här. [...] Jag har gjort allt man kan 
göra inom polisen, jag har tagit MC-körkort, lastbilskörkort, jag har 
dykarcertifikat, jag har jobbat som hundförare, jag har jobbat som narkotikapolis, 
jag har jobbat med barnutredningar.  

Annars berättar både Ida och andra om att äldre poliser inte tar egna initiativ och mest låter 
tiden gå. Jonathan säger så här om en patrull som han åkte med på en fältstudie. 

Sen var jag med dem på eftermiddagen, två äldre killar, och jag tyckte ju lite att de 
kunde ha jobbat kanske lite mer engagerat än vad de gjorde. För det var lite köra 
rundor där de kunde tänka sig att bygga hus och sådant där. Och då var jag ändå 
som studerande med. Och då tyckte jag kanske att när jag ändå var med hade de 
kunnat skjuta upp det till en annan dag.  

Camilla visar att åldern på polispersonalen även kan vara avgörande för vilken 
tjänstgöringsort man söker sig till efter utbildningen.  

Det är en myndighet med lagom ung personal, en lagom stor stad. jag har 
ingenting att göra i [ursprungsorten] längre.  

Camilla både sökte och kom till den orten.  

Erfarenheter i praktiken 
I yrkespraktiken har Hans mött många poliser som han anser arbetar för lite. Flera gånger 
under samtalet kommer han in på att de som är äldre gärna letar genvägar och kanske inte 
ens tycker sig ha orken att utföra vissa arbeten. Förklaringen till det bristande engagemanget 
ligger, tror han liksom flera andra, i antalet tjänsteår.  

Vissa är mindre arbetsvilliga än andra men oftast har det att göra med tjänsteår. 

Senare säger han: 

Det finns en klick som tycker att de gjort sitt och bara går och väntar på pension 

Camilla hör också till dem som menar att ålder verkar avgörande för hur intensivt man 
arbetar som polis. Hon drar sina erfarenheter från praktikterminens kriminaltid. ”de är 
ganska trötta. Några av dem i alla fall”, säger hon om sina medarbetare och instruktörer på 
den avdelningen och kopplar det till att de var relativt gamla. Hon har själv skapat en bild av 
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sin egen framtid som bygger på bilden att man som äldre inte orkar lika mycket och därför 
inte bör vara kvar i yttre tjänst mer än 10-15 år.  

Nej, jag tänker själv där kommer man med större rumpa och lite mage […], nej, 
men då kan man göra något annat, då finns det andra som kanske har bättre 
kondition och... 

Gemensamt för de flesta av historierna om äldre icke engagerade, är att de handlar om 
poliser på andra avdelningar, på kriminalavdelningar och trafikavdelningar, bara sällan om 
poliser som finns med i egna gruppen.  

4.5.6 Sammanfattning  
När en bra polis beskrivs sägs det vara viktigt med en hög social kompetens. Den är väsentlig 
både i relationer till poliser och till andra människor som man möter i yrkesutövningen. 
Uttalat ska man också vara juste mot andra och man ska agera på ett objektivt och 
fördomsfritt sätt emot andra. En polis bör också vara trygg i sig själv och man vill kunna 
känna sig trygga med sina kollegor. Kunnig inom ämnesområden, framförallt nämns juridik 
är något som närmast nämns som självklarheter. 

Att man vill betrakta bra poliser som unga i kropp och sinne visas genom berättelser både om 
hur man ser på sin framtid och hur man ser på andra polisers sätt att vara. Den 
ordningspolistjänst som ibland karaktäriseras som ”det riktiga polisarbetet” uppfattas som 
något som för de flesta bara går att ägna sig åt ett fåtal år. Äldre poliser beskrivs i flera 
berättelser som sådana som inte längre engagerar sig särskilt i polisarbetet. Det visar inte 
minst den förvåning med vilken några berättar om att även äldre poliser man mött har visat 
sig vara engagerade och initiativrika. Poliser har manliga förtecken. En polis är en Han när 
den beskrivs i allmänna termer Det finns också några berättelser där mannen som norm 
framhålls långt mer uttalat än så.  
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5 Fyra bilder av polisarbete 
I detta kapitel beskrivs fyra informanters bilder av sin framtida profession. Hur de tror att 
professionen och yrkeslivet kommer att gestalta sig för dem, vad som är viktigt för dem i 
professionen och till en del också hur de ser på sin egen roll i det. De individer som valts är: 
Annika – omsorgsgivaren och världsförbättraren, Hans – på jakt efter spänning och tjuvar, 
Greta – på jakt efter en identitet och till sist Jesper – mogen, vardagsnära problemlösare. 
Dessa personer är inte utvalda för att de ger en fullständig bild av hur alla tio ser på sitt yrke, 
snarare har de valts därför att de representerar olika betoningar av vad som är viktigt och 
oviktigt, vad som oroar och inte oroar etc. De fyra fallen visar på mångfalden bland 
informanterna, som tillsammans visar att det finns en stor bredd i förväntningarna inför 
professionen och erfarenheterna av den.  

Likväl står ingen av dem isolerad från de andra i fråga om hur man ser på sin blivande eller 
nya profession. De flesta sätten att betrakta polisprofessionen delas istället på en hög 
generaliseringsnivå, etikettnivå, av alla informanter, eller åtminstone av många. Deras 
betoning och definition av etiketterna varierar emellertid stort. Annikas uttalade vilja att 
hjälpa och att förbättra är till exempel något som kommer till uttryck hos alla tio 
informanter. Betoningen av ordet omsorg är dock tydligare hos Annikas än hos de övriga. Det 
är inte heller bara Hans som talar om spänning som drivkraft, det gör alla mer eller mindre, 
fast i olika ordalag. Men Hans är den som allra tydligast och oftast berättar om hur han 
längtar efter dramatik, fart och fläkt. Därför får han representera spänningssökaren i 
gruppen. Liknande kommentarer kunde göras också om både Greta och Jesper, flera av deras 
sätt att se på sin identitet delas på en etikettnivå, därunder finns ändå tydliga individuella 
skillnader. 

Samtalen från utbildningen redovisas med ganska stor variation i struktur och innehåll, 
eftersom berättelserna sinsemellan skiljer sig åt avsevärt. I redovisningen av det fjärde 
samtalet, där praktiktermin och yrkespraktik diskuteras, används en gemensam struktur. 
Först beskrivs erfarenheter ur polistjänstgöringen under rubriken ”Om praktiktjänstgöring 
och erfarenhet som polis”. Därefter redovisas hur informanten tror att andra ser på polisen 
och hur hon eller han själv ser på andra. Sist under varje individ finns rubriken ”Skälen, livet 
och framtiden”, om varför man då vill fortsätta som polis och vad man tror om sin framtid 
inom professionen.  

5.1 Annika - omsorgsgivare och världsförbättrare  
Annika vill bli polis för att hjälpa. Hjälpen innebär för henne både att hjälpa enskilda 
människor och att göra en insats för sin omgivning. Hon skulle mycket väl kunna tänka sig 
ett annat vårdande yrke för att få utlopp för intresset att hjälpa enskilda. Hon ser även 
politikeryrket som en chans att få arbeta för ett bättre samhälle. Hon vill emellertid 
kombinera vårdinslagen och/eller samhällsinsatsen med spänning och dramatik. Därför 
passar polisprofessionen henne bra, tror hon. 

5.1.1 Förväntningar under utbildningen 

Att hjälpa människor och världen 
Annikas ambitioner med att bli polis handlar till största delen om att förbättra situationen för 
de människor som hon kommer att möta. De uttalade ambitionerna sträcker sig från att göra 
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det bra för den enskilda individen till att göra något för hela världen. Så här svarar hon i det 
första samtalet på frågan om varför hon vill bli polis.  

Det är mycket att jag vill förbättra världen eller någonting. Nej, jag vill göra saker 
och ting bättre. Jag har funderat fram och tillbaka. Jag har jobbat inom vården. 
Jag vill hjälpa människor helt enkelt. Sen verkar det vara ett spännande yrke 
också. Men i grund och botten är det nog att jag vill hjälpa människor. 

Hon betonar omsorg om medmänniskor och sin omgivning mycket tydligt som skäl för sitt 
yrkesval. I citatet ovan berättar hon om sin erfarenhet av vården och hur hon där sett en 
möjlighet att hjälpa. Men där, menar hon, att man bara kan hjälpa ett fåtal människor. Som 
polis kan man sträcka sig långt över den horisonten och ge stöd och hjälp till betydligt fler, 
tror hon. Dessutom menar hon att vårdyrket är allt för stillasittande. Hon vill ha ett mer 
rörligt arbete än så.  

Ett annat arbete som hon mycket väl skulle kunna ha tänkt sig, därför att det skulle ha 
kunnat ge goda möjligheter till att just förändra och förbättra för omgivningen, vore att 
arbeta som politiker. Det, säger hon, skulle nog ha gett än större möjligheter att göra skillnad 
för människor än vad polisyrket kan ge. Men även som politiker skulle hon ha blivit allt för 
stillasittande, tror hon. Hon vill ha ”ett aktivt jobb där man rör sig mycket och blir trött i 
kroppen på arbetet”. Dessutom tror hon att hon kommer att vara en bättre polis än politiker.  

Att hennes omsorg sträcker sig betydligt längre än bara till omsorg om individer, vill hon visa 
i en diskussion om tankar från tiden för sin militärtjänstgöring. Uttalandet kom i samband 
med ett resonemang om våldsanvändning.  

Det är någonting som följer med jobbet. Lockande är det ju inte. Och skrämmande 
är det inte heller riktigt. Det ska bli intressant att se hur jag ställer mig till det. När 
man låg i lumpen, man fick ju verkligen..., man fick ju lära sig att skjuta för att 
döda så småningom. Och det var ju inte att sätta sig in i hur det var om det 
verkligen blev krig, men min tanke var att skulle det bli krig skulle jag inte vilja 
sitta och gömma mig i en källare någonstans, utan då vill jag vara med och 
försvara min familj och mina nära och kära. 

Det går att se paralleller mellan hennes metaforiska jämförelse med militärtjänstgöringens 
rätt dramatiska krigsförberedelse och det faktum att hon ofta, när hon pratar om polisarbete i 
de senare samtalen under utbildningen, tänker sig rätt dramatiska situationer. Det gör hon 
även när hon fokuserar på hjälpande insatser. Parallellerna är dels dramatiken som binder 
samman polisyrket med militäryrket, dels det faktum att hon gärna beskriver båda som 
verksamheter med syfte att bidra till en bättre och tryggare värld. Hon menar att hon vill vara 
med och försvara sina nära genom att göra militärtjänst. Hon vill också bidra till att göra 
världen bättre genom att bli polis.  

Omsorg om individer tror hon att hon kommer att visa i näst intill alla kontakter som hon 
kommer att ha med andra människor i sitt blivande yrke. I det första samtalet är det första 
hon tänker på att visa omsorg genom att rapportera brottslingar.  

… dels man kan ju i alla fall hoppas att man kan vända en brottsling, men sen 
hjälper man ju allmänheten om man lagför brott och så. Det känns ju helt klart 
tryggare om man får höra att många brott klaras upp.  
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Allra viktigast, säger hon, är att hjälpa brottslingarna att komma ur den kriminalitetens onda 
cirkel som hon uppfattar att de lever i. Men man hjälper också människor genom bra 
kontakter med brottsoffer och andra människor. När hon jämför vikten av att arbeta med 
brottsoffer respektive gärningsmän så resonerar hon emellertid så här:  

Det är ju på ett sätt viktigare att jobba med brottslingarna, för det är ju ett mer 
förebyggande arbete. Men samtidigt behövs ju förtroendet för polisen. Och jag tror 
att man får […] mer uppskattning där [bland brottsoffren], så att säga. Så att det 
kan ju vara för en själv också. För det kommer ju säkert att vara jobbigt emellanåt. 
Så då tror jag att det är där man kan få den där uppskattningen som behövs för 
att klara av jobbet. 

Omsorg är i det första samtalet ett ganska spretigt begrepp för Annika. Hon gör till att börja 
med kopplingar till sina erfarenheter från vården. Hon har också varit med om att vårda en 
närstående som var svårt sjuk under en period. Det senare kommer hon tillbaka till mer än 
en gång, och tror bland annat att hon kommer att kunna hämta både kraft och kunskaper 
från den erfarenheten, som kommer att vara ett stöd för henne i polisarbetet. Därmed 
kommer hennes erfarenheter indirekt att vara till hjälp för dem som hon kommer att hjälpa i 
arbetet. En annan erfarenhet, som hon menar att hon tar med in i polisyrket, är att ha haft 
vänner som har missbrukat droger. Hon tyckte inte om att de använde droger och tänkte göra 
något åt det, men kom sig inte för att anmäla dem. Av den erfarenheten tycker hon sig ha lärt 
sig att det även hos kriminella finns en historia som kan förklara en hel del, och att hur 
kriminell man än är, kan man ändå vara en bra människa. Det som Annika betonar mer än 
någon annan är också en vilja att förbättra världen, att bidra till att alla medmänniskor får en 
bättre tillvaro. Inte minst vill hon betona det genom att nämna sin alternativa sysselsättning, 
politiken.  

Mellan det första och det andra samtalet verkar Annikas omsorgstankar ha konkretiserats av 
utbildningen, åtminstone på så sätt att hon kommit att se fler möjligheter för polisen att 
hjälpa. I det första samtalet var det mest konkreta sättet att visa sin omsorg om individer att 
ingripa i samband med brott och i första hand mot brottslingar. I det andra samtalet ger hon 
istället uttryck för en förståelse för att polisen också har andra och, som hon ser det, mer 
direkta hjälpande arbetsuppgifter. Hon nämner, när hon ombeds att exemplifiera vad 
hjälpande verksamhet är för henne, till exempel nätverksbyggande mellan ungdomar och 
polisen, liksom arbete med att förebygga droganvändning.  

I det tredje samtalet refererade Annika till erfarenheter från sina fältstudier, bland annat från 
en situation med en befarat beväpnad man som hotat med att åka till sin kvinna för att skada 
henne. Mannen hade också sagt att, om kvinnan ringde polisen, skulle han ”skjuta en snut”. 
Kvinnan ringde polisen och Annika och hennes patrull åkte till platsen. De fanns i kvinnans 
och mannens hem och visste inte om mannen skulle komma dit och om han i så fall skulle 
vara beväpnad.  

Hon säger i samband med den händelsen att den inte fått henne att tveka om vilket yrke hon 
vill ha. Tvärtom menar hon att händelsen stärkte henne i övertygelsen om att polisyrket 
passar henne och att hon inte räds situationer som kan uppfattas som farliga: 

Det lilla jag funderade så gjorde jag ju någonting. Och det är ju det jag vill. Jag vill 
göra något bra och kunna hjälpa andra och, jamen, jag fortsatte att fungera och 
då är jag ju kapabel att kunna hjälpa andra även i sådana situationer. Och då 
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känns det bara ännu mer rätt. Nej, inga sådana tankar [att inte vilja vara med i 
sådana situationer], utan det jag vet, jag konstaterade för ganska länge sen att det 
är ofta under de riktigt pressade situationerna som jag på något vis tänker 
klarast. Jag blir väldigt skärpt under mer … krissituationer. Och det är en känsla 
som bara styrker att det är rätt yrke. 

Det faktum att hon kände sig tillräckligt trygg och stabil för att fortsätta att fungera trots att 
hon kände en relativt hög stressnivå, får alltså hennes yrkesval att kännas ännu mer rätt än 
tidigare. Viss stolthet över att hon tycktes ”fungera” märks i rösten. Även när fokus i hennes 
berättelse är känslomässigt svåra situationer, kopplar hon samman den upplevda spänningen 
med en vilja att hjälpa: 

På SAO [fältstudien] då [vi träffade på] en tjej, och [hennes pojkvän] hade inte 
slagit henne, men han hade slagit sönder hela lägenheten och man känner att man 
kan få vara med och stötta. Och jag vet att i svårare situationer som är, då 
kommer jag till mitt esse. Och jag vet att mina kompisar, om det är problem, då 
kommer de till mig. Och det är då jag funkar bäst. 

Den universella nyttan finns kvar i tankarna även i det tredje samtalet med Annika:  

Helst vill jag ju rädda hela världen men […] man får väl börja lite mindre har jag 
kommit på. Men jag vill vara med och påverka samhället i stort till något bättre. 
Det vill jag. Sen är det självklart kul att kunna göra småsakerna på plats och se 
varje liten grej och känna att just nu gjorde jag något bra. Så [det] siktar jag på, 
det är det stora hela som är målet, men att göra varje liten sak får en att känna att 
jag har gjort något bra. 

I det sammanhanget säger hon återigen att politik också har intresserat henne och att det har 
varit ett seriöst alternativ för henne. Ett skäl till att hon istället väljer polisprofessionen är att 
hon inte tror att hon skulle ha blivit en lika duktig politiker som polis:  

Någon måste göra det jobbet och jag tror att jag är lämplig för att bli polis. Det 
finns många andra jobb också. Att bli läkare eller att bli politiker vore också ett 
sätt att påverka, men jag tror jag passar bäst som polis.  

Annika säger att hon inte bara blir polis för att hon själv vill det, utan också för att andra 
kommer att dra nytta av att hon blir polis. En insats för sin omgivning skulle hon också 
kunna göra i många andra roller, men av de som hon skulle kunna tänka sig, tror hon att hon 
passar allra bäst som polis. Dessutom är det ju också lite spännande, säger hon vid några 
tillfällen.  

Det är ju spännande också 
När Annika i första samtalet får sortera ett antal scenarier som representerar polisens 
uppgifter, se bilaga 2, väljer hon att placera postrån och därefter lägenhetsbråk högst upp på 
listan över vad hon vill ägna sig åt på jobbet. När jag påtalar för henne att de två scenarierna 
också medför betydande risker för att tvingas till våldsanvändning, svarar hon på ett sätt som 
understryker att spänning också är en viktig faktor i hennes yrkesval. Även om hon 
framförallt betonar omsorg som uttalat skäl till sitt yrkesval, finns också en vilja att uppleva 
dramatik och spänning med som ett viktigt skäl, och ibland en integrerad del av hjälpen:  
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Jo, det har du rätt i. Det tänkte jag inte på. Just det postrånet där, då är ju faktiskt 
risken stor. Det är egentligen inte det där som man ser fram emot att jobba [med] 
som polis. Men det är någonting. Jag tror att det på något vis kan vara lite, ja här 
har jag svårt att förklara vad jag tänker … man har ändå lite den bilden av 
polisen, det där tuffa. Det är lite coolt att vara polis och då är det att jaga rånare 
och biljakt och så. Jag tror det är därför man valde och så just att det kommer att 
ske så sällan. Men det skulle vara kul att vara med någon gång och uppleva den 
situationen. 

Andemeningen i de två avslutande tankegångarna kommer igen hos flera andra informanter, 
nämligen att man vill göra erfarenheter med mycket spänning och action, men man vill inte 
ha postrån eller liknande dramatik varje dag. Det är inte bara Annika som säger att ett 
faktiskt skäl till att man vill vara med om sådana situationer är att de inträffar så sällan.  

Annika resonerade också själv i det andra samtalet spontant över att hon själv kan se många 
andra yrken där det hjälpande inslaget skulle vara minst lika framträdande. Hon förklarade 
dock att det finns andra skäl att bli polis som tillsammans med det hjälpande inslaget gör 
polisyrket speciellt: 

Jag vill göra någonting, alltså jag vill göra skillnad, hjälpa. Samtidigt så, visst jag 
kan jobba inom socialtjänsten också, men det är ju lite action också. Det är lite 
spänning också, men i första hand är det att jag vill göra något bra. Få vara ute på 
ett annat sätt. […] Man kan jobba som vårdare och jobba med tio personer kanske, 
men här får man jobba med allt och alla, träffa alla sorters människor. [...] 
Förhoppningsvis göra någon skillnad för några människor. 

Annika visar här att dramatiken, eller spänningen, finns som ett tydligt komplement till 
omsorgen som skäl till yrkesvalet. Det räcker inte bara med en vilja att hjälpa andra. Den 
viljan måste kombineras med spänning och action för att bli mer lockande än andra 
omsorgsyrken. Hon rankar postrånet högt bland scenarierna även i det tredje samtalet. 
Hennes skäl för det är, liksom i det första samtalet, att det sker sällan. Men här finns också en 
kommentar som understryker att hon tycker att hon passar i och för sådana situationer:  

Man vill att det ska hända så sällan som möjligt, men ändå är det sådant som jag 
vill åka på snarare än någon annan. 

Även om Annika i det andra samtalet nämner nätverksbyggande som skulle kunna sägas vara 
ett mindre dramatiskt sätt att visa sin omsorg, är det i vad hon uppfattar som den mer eller 
mindre dramatiska polisvardagen som hon hämtar sina berättelser om visad omsorg. Det blir 
tydligt här i det tredje samtalet att det är i en sådan vardag som hon snarast vill verka: 

Jag vet inte, om man sitter och ser där de har filmat typ Cops, alltså där de har 
filmat riktiga, jag vet inte, Rescue 911 och så, där om man ser, då är det ju ofta 
ambulanspersonal, eller polis, eller räddningstjänst som är ute och räddar 
människor. Då är det ju ännu mera att jag känner att det är det jag vill göra.  

Citatet visar till att börja med att Annikas vilja att rädda, eller visa omsorg, i det tredje 
samtalet framförallt ryms i föreställningar om polisarbete som ganska dramatiskt. Hon 
hämtar näring till sina föreställningar dels från sin egen erfarenhet från fältstudierna, dels 
från de polisers berättelser, som hon mött under utbildningen, både på universitetet och 
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under fältstudier. Uppenbarligen hämtar hon också intryck från etermedia där hon tittar på 
teveserier om polis och andra professioner i räddningsaktioner.  

5.1.2 Erfarenheter i yrkespraktiken 
Annika har nyligen bytt tjänst från den som hon arbetade med efter praktikperioden. Från 
och med dagarna efter samtalet kommer hon att flytta till länets residensstad för en tjänst på 
utryckningsenheten där. Hennes första tjänst var förlagd till en mindre ort. Annika blev först 
besviken över att placeras där. Hon hade hoppats att redan från första dagen få arbeta i 
residensstaden. Senare insåg hon fördelarna med att få vara på den lilla orten. Hon förklarar 
varför:  

För att mottagandet blev på en gång ett helt annat. Alla var jätteglada att det kom 
någon, så alla slet och drog i mig. Och när jag var på utredningen fick jag 
förtroendet att vara med på saker som de andra inte var i närheten av att vara. 
Jag höll målsägandeförhör i grov kvinnofridskränkning och flera timmars förhör 
med vittne i mordförsök och så. Och jag fick förtroendet att jobba på en gång på 
utredningen.[…] Jag har varit med om många stora händelser, […] så att det 
händer mycket i den här staden. Det har varit ett jättebra ställe att börja på. Det 
har varit ett lugnt tempo, men man har fått prova på alla möjliga saker också. Det 
tog lång tid innan de i [residensstaden] fick åka på ett dödsfall. De skickade gärna 
äldre patruller, men här får man ju vara med på allting. Så det har varit, helt 
suveränt.  

Om det bara vore för arbetet skulle Annika, säger hon själv, definitivt hellre ha varit kvar på 
den lilla orten. Men hon ser fram emot att få bo i den större staden, där hon också växte upp. 
Där hoppas hon också få pröva på mer brottsförebyggande arbete i projektform. Något som 
det inte funnits tid till på den lilla orten, personalstyrkan var för liten, säger hon.  

Om praktiktjänstgöring och yrkespraktik 
Praktikterminen var fantastisk, tycker Annika. Hon säger att hon, till skillnad från de andra 
aspiranterna, inte hade något emot att vara på kriminalavdelningen:  

Vissa längtade ju bara ut på ordningen, men jag hade jätteroligt på utredningen. 
Jag lärde mig ju jättemycket och jag fick väldigt fria händer. Jag fick tretton 
utredningar första dagen. Sen satt jag och bläddrade och glodde i tre dagar och 
funderade över vad jag skulle göra. Satt som ett frågetecken i två dagar, men den 
tredje dagen fick jag någon struktur på det och sen kunde jag börja jobba. Det 
hade säkert gått fortare om jag fått någon slags direktiv, men nu fick jag ju tänka 
själv och i längden var det bara bra. Och jag fick ta det i mitt tempo och så tittade 
det hela tiden in folk och frågade om jag ville ha hjälp. Jag hade ju en instruktör, 
men hade lika mycket hjälp av de andra. Och alla hade sina tips att komma med. 
Så redan utredningen var ju suverän.  

Under trafiktiden kände sig Annika nöjd över att ha fått lära sig att skriva ordningsböter, 
men också att få träna sig i bemötande i sådana situationer där yrkesrollen kräver att hon 
meddelar för individen negativa beslut:  

Och trafiken var väldigt mycket att skriva ordningsbot. Det var mycket mer för oss 
än den andra gruppen. Jag hörde nu, det senaste var att den som skrivit mest hade 
skrivit 10 ordningsböter i den gruppen. I [min grupp] skrev vi väl tio block kanske, 
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så det är stor skillnad. […] I början stod man och stammade fram och tittade på en 
lapp vad var det jag skulle säga. Men än så länge har ingen människa nekat till en 
ordningsbot, så att jag tror det var bra träning att bara spruta ut [dem].  

Även om Annika trivdes både med krimtiden och trafiktiden, var det, enligt hennes egna ord, 
först när hon kom till ordningsavdelningen som hon fick prova på det ”riktiga” polisarbetet. 
Där kände hon att hon fick lära sig mer om hur man bemöter olika människor och hon visar 
tydligt hur hon lärt sig av äldre poliser: 

Ja, sedan, ordningen var ju bara jätteroligt, förstås, att få komma ut och göra det 
riktiga polisjobbet. Nej, det var jätteroligt. Det var en instruktör jag skulle vara 
med, men sen blev det en annan och innan det var slut hade jag nog varit med alla. 
Så, nej, det var bra att jobba med olika människor och snappa lite här och där. 
Alla har ju sina positiva och negativa sidor. Man fick ta det bästa från alla. Ja, jag 
tar det som jag tycker är bäst. Någon kanske är väldigt hård och kanske inte gör 
sig vän med så många, men ändå alltid beter sig korrekt, och då får man väl ta till 
sig det mot vissa busar som det fungerar på. Medan mot svensson väljer man en 
mjukare väg och förklarar ingående hur man ska göra. […] alla var ju lugna 
trygga personer, så att jag behövde aldrig känna mig otrygg.  

I sin beskrivning av en vanlig arbetsdag visar Annika att det är något speciellt med att få 
uppdrag från ledningscentralen. Efter att ha berättat om hur hennes arbete oftast är inriktat 
på att leta narkotikabrott, trafikbrott och ordningsstörningar säger Annika att om de ”har tur 
så kanske det blir något HR på radion”. När jag frågar henne om det är det roligaste i 
polisarbetet, svarar hon att det inte nödvändigtvis är roligast, men det är ett avbrott i det 
vanliga patrullerandet.  

Sitta och åka till alla adresser, det gör man ju varje dag, och får man något på 
radio så är det ju lite olika. Så det hoppas man ju på. Sen vad det är, det spelar inte 
så stor roll. Det är bara roligt när det händer något annat än det vanliga. Sen 
beror det helt på vem man jobbar med, en del är ju mer kunniga och man lär sig 
alltid något nytt när man jobbar, och den här är så, och så lyckas man alltid träffa 
på något. Sen är det vissa som mer bara är ute och finåker och kan väl svänga 
förbi någon adress, men inte alls lika aktivt. Det är stor skillnad vem man jobbar 
med, men kvällar och nätter är det framförallt drograttfyllor.  

Annika minns en dramatisk händelse: 

Det har ju hänt jättemycket som fastnar i minnet. [Bland annat] då en kille drog 
pistol emot oss. Det är ju sådant man kommer ihåg. Vi skulle åka hem till honom 
för att ta hand om ett vapen, för han hade hotat en narkoman och hade vapen 
hemma,  så vi skulle åka dit och ta hand om det. Tidigare gånger när poliser varit 
hos honom hade det varit lite stökigt, lite handgemäng, så vi åkte dit med två 
patruller för säkerhets skull. Två kollegor går upp på trappen och ringer på, jag 
står rakt nedanför trappen, ca 4 trappsteg. Sista kollegan står lite på sidan av. Vi 
ser hur dörren smälls upp och han står där med ett vapen riktat rakt ut mot oss. 
En pistol var det. […] Så vi springer i princip åt alla möjliga håll. En slänger sig in 
i en buske och två hamnar bakom ena husknuten och jag springer åt andra hållet, 
så at jag hamnar bakom andra husknuten. Och dörren skymde honom från mig så 
det blev ju att jag fick stå där och vänta, för jag insåg att om de skjuter vill jag inte 
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stå mitt i skottlinjen […], och eftersom jag inte såg honom för dörren, fanns det ju 
ingen anledning, för jag fick ju bara stå där och vänta bakom husknuten och det 
var väldigt frustrerande och bara, kom igen, men sen hörde man ”gå ner på knä” 
och då förstod jag att de kommenderade honom att släppa vapnet. Så när jag 
hörde det […] kunde jag springa fram och hjälpa till. Det var en ganska hård 
minnesbeta. Man tänker ju alltid till lite extra när man knackar på dörrar, var 
man ställer sig och sådär. Och det kan vara ganska enkla jobb som man åker på 
och så blir det helt plötsligt, för han hade ju inte licens på det där vapnet, utan det 
var ett helt annat. Men det var skarpladdat.  

Hon berättar att hon under själva händelsen inte kände någon rädsla, men när poliserna 
hade satt handfängsel på gärningsmannen och han var under kontroll, började hon känna 
hur illa det hade kunnat sluta. Patrullerna tillfrågades om de ville sitta ned efter händelsen 
för ett avlastningssamtal. Alla utom Annika svarade att det inte behövdes. Men eftersom 
Annika sa att hon gärna ville ha ett, så hade de det. Hon upplevde det som ett bra samtal, 
säger hon. Hon är glad att hon bad om samtalet och tror att även de andra polismännen 
uppskattade att ha det. Hon uppfattade det som att det var en av dem som allra bäst behövde 
samtalet för att hantera gamla händelser. Annika berättade också kort om utredningen av ett 
mordfall, där hon fick delta i arbetet med att spärra av brottsplatsen.  

När vi talar om feedback från olika källor, berättar Annika om hur hon många gånger 
förvånats över att hon ofta blir tackad av ”svensson”, trots att hon skrivit ordningsbot till 
dem. Och hon säger att ”busarna” kan vara ”griniga” när hon tar in dem för till exempel en 
drograttfylla, men ”innan de släpps så hejar de så glatt när de går […] Även om man sätter 
dit någon så är de glada och tycker att jag gör ett bra jobb, även busarna. Hon säger sig 
tydligt ha lagt märke till att de poliser som använder en lugn och glad attityd när människor 
ska gripas eller omhändertas får ett mycket enklare arbete. De klarar sig utan att använda 
våld i de allra flesta situationer. När Annika beskriver vad som blivit annorlunda än förväntat 
kommer hon dels in på att hon inte trodde att hon själv skulle behöva leta så mycket efter 
uppgifter, dels att hon inte trodde att skrivandet skulle ta så stor del av arbetstiden:  

Ja, jag trodde kanske inte att det var så mycket åka och leta jobb, utan mer, att 
hade man inget jobb, att man mest skulle cirkulera. Men det är mer leta aktivt efter 
jobben. Men det beror ju mer på var man är. I [residensstaden] är det mer jobb på 
radion och de kan ha fullt upp ändå. Så fungerar det inte här, utan man får hitta 
eget. Så det är annorlunda. [… Och] det är så fruktansvärt mycket att skriva. En 
drograttfylla kan ta en halvtimma och åka in och få hit en sjuksköterska, men sen 
kan man få sitta och skriva i två timmar ungefär. […] Visst, det tog väl tid när man 
satt på skolan och skrev, men då var det alltid en ny blankett och man satt och 
kliade sig i huvudet och funderade på hur det skulle vara. Så man tänkte att det 
här kommer att bli bättre när man kommer ut att göra lite mer på rutin. Och det 
är klart att varje enskild blankett [går fortare] men det är ju ändå så himla 
mycket. 

Skrivandet tycker Annika är den största nackdelen med jobbet. Även om hon känner att varje 
enskild blankett går fortare att skriva med mer erfarenhet, så blir det inte roligare att skriva.  

Annika och andra om polisen 
Annika säger att hon tror att de flesta tycker om polisen och polisens arbete, men inte alla:  
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Men det är ett par stycken som har sagt att de inte alls tycker om poliser. En som 
jag vart väldigt förvånad, hon skulle bli präst när hon var tjugo och var väldigt 
snäll, men nu tyckte hon väldigt illa om polisen. […] Hennes småsyskon hade vart 
med om något och jag tyckte inte att det lät som några konstigheter [att polisen 
ingripit], och förmodligen var de ännu stökigare än de sagt till henne. Så att jag 
tycker inte att det var några konstigheter. […] Så det förvånade mig att hon..., det 
var förmodligen annat som hänt också. Men överlag är det väldigt få som jag 
träffat som varit negativ.  

När vi talar om hur massmedia beskriver polisens arbete blir hon nästan arg, åtminstone 
besviken:  

Det är ett sorgligt kapitel. [Den regionala tidningen] tycker jag inte är någon 
höjdare. För en tid sedan stod det en stackars oskyldig kille vars sällskap hade 
blivit stoppat av polisen. De sade att poliserna använt övervåld bara för att 
kontrollera körkort och nykterhet mitt på [vägen] i saltstänket och en massa 
sådant, men det var ju bara rent påhitt. Rent ljug. De hade stoppat bilen, men inget 
annat. Det blev stora rubriker, det var liksom våldspoliserna, det var stort om det 
och det är klart att de poliser som var inblandade tyckte det var jobbigt, för de 
kunde inte gå ut och förklara hur det gick till, för de har ju sekretessen så det tyckte 
de var lite jobbigt. Framförallt tyckte de att det var jobbigt att länspolismästaren 
inte gick ut med… Han sa bara att ”det här ska vi utreda”, så får det inte gå till, 
han tog dem inte i försvar, utan snarare dömde han ut dem.  

När det gäller Annikas personliga erfarenhet av massmediala kontakter har hon dock inte 
något negativt att säga. Tvärtom har hon själv varit föremål för en artikel som, enligt henne, 
på ett mycket bra sätt visade hur hennes arbete som polis ser ut.  

Skälen livet och framtiden 
På frågan om hon tror att hon kommer att vara polis livet ut, svarar Annika kort:  

Ja, det tror jag. Jag älskar det här.  

På frågan varför, börjar hon med att säga att hon gör något nyttigt och meningsfullt:  

Det känns som om jag gör något meningsfullt. Jag gör någon nytta. […] Jag kan 
göra det och alla är nöjda och glada för det mesta. Det är klart att det händer att 
man får brottas, men vissa som jag fått brottas med […] kommer [sedan] och säger 
att du var ju schysst, en riktigt trevlig polis, även fast man fått brotta ned dem. Så 
att […] jag trivs.  

Annika säger att hennes privatliv hittills förändrats väldigt mycket av att hon blivit polis. Den 
största förändringen har varit att yrket har medfört bosättning på annan ort och att hon 
därför inte har kunnat umgås med sina gamla vänner som hon varit van vid. Ändå umgås hon 
nästan inte alls med poliser på fritiden. Dem träffar hon bara på jobbet, säger hon. När hon 
flyttar till residensstaden igen är det för henne en hemkomst. I övrigt säger hon att 
professionen inte har påverkat henne så mycket mer än att många är nyfikna på polisarbetet 
och vill veta vad hon gör på arbetet. Det gör henne oftast inget, för hon tycker om att berätta 
och förklara. Ibland har hon dock träffat människor som nästan uteslutande smutskastar 
polisen. Då blir hon mycket illa berörd, det är inte ”roligt att höra en massa skit”, säger hon. 
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En annan berättelse, som visar på hur yrkeslivet också påverkar privatlivet, är den om hur 
Annika skulle träffa en vän som hon inte sett på flera år i samband med en återträff för 
hennes gamla skolkamrater. Annika hade hört och förstått att vännen drack en hel del 
alkohol och det inte bara på fester och fredags- och lördagskvällar. De två kom överens om 
att bo i samma lägenhet under helgen. Mot bakgrund av vad hon hört om vännens 
alkoholkonsumtion, tog Annika med sig ett sållningsinstrument för rattfylleri. De hade en 
trevlig samvaro, men Annika förstod att vännen drack även under dagen. När vännen så 
berättade att hon hade för avsikt att ta bilen och åka till några andra vänner, bad Annika 
henne att blåsa i sållningsinstrumentet för att försäkra sig att vännen inte körde rattfull.  

Och hon fick blåsa och det var positivt, så det fanns ju inte en möjlighet att jag 
skulle låta henne köra. Men ändå var det jobbigt, jag sa att nej, du får inte köra. 
Men hon fortsatte och det var självklart för henne att hon skulle få köra. Men just 
det att när man fått en så bra kontakt med henne och […] hon gav hintar om att 
det skulle bli tråkigt. Det var inte alls något kul när man inte varit ute så många 
månader ute på jobbet. Och det slutade med att [jag körde henne]. Fast […] när 
hon verkligen accepterade att jag inte skulle släppa henne så tror jag ändå att hon 
tyckte det var bra. Och dagen efter sa jag att jag skulle in på stan en sväng. Så jag 
åkte in på stationen och skrev ett tips om att hon brukar köra […] påverkad [och i 
vilken stad förstås]. […] Det var lite jobbigt.  

I framtiden vill Annika arbeta med narkotika och kanske som hundförare. Yttre befäl skulle 
hon också vilja vara och någon gång vill hon åka på en utlandstjänst. När jag frågar henne om 
inte en utredningstjänst lockar, blir svaret att man hamnar som utredare förr eller senare, 
nästan vare sig man vill det eller inte. Hon visar därmed tydligt att hennes syn på 
karriärvägen som polis börjar i yttre tjänst och slutar med inre, som utredare.  

Det är slutdestinationen. Ja, det är klart att det kommer jag också att hålla på 
med. Det är ju sådant som kommer med automatik. Så det behöver man inte tänka 
på. När man blir gravid får man väl sitta inne och då får man vara på 
utredningen. Eller när man blir gammal och inte orkar vara på ordningen. Sen 
kan jag tänka mig att vara på trafiken också.  

5.2 Hans - på jakt efter spänning och tjuvar.  
För Hans är spänning, i form av fart och dramatik, den bild som han först av allt förmedlar 
när han pratar om sin framtida profession. Spänningen är också den allt annat 
överskuggande anledningen till att han söker sig till polisprofessionen. En annan anledning 
är att få jaga tjuvar. En tredje är det som han något obestämbart kallar för 
”myndighetsutövning”.  

5.2.1 Förväntningar under utbildningen 

Vilket jävla häftigt jobb 
En beskrivning av hur Hans ser på polisarbetet börjar gärna i de tankar han hade om 
polisyrket som liten. Hans hör nämligen till dem som har drömt om och tänkt på polisyrket 
ända sedan barnsben. Han tycker sig också minnas mycket tydligt hur han tänkte på yrket 
som barn. När han i vårt första samtal får frågan om varför han vill bli polis svarar Hans så 
här: 
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…när man var mindre så såg man ju polisbilen komma med blåljus […] då ville 
man ju vara med, sitta i den. […] vilket jävla häftigt jobb, i stort sett, skulle jag 
kunna summera det i. Att få köra fort helt lagligt och hela den […] biten. Sen när 
jag började gymnasiet, då började jag tänka på, jag valde samhälls. Bara för att 
kunna hålla alla dörrar öppna. Jag var ju jätteintresserad av verkstads. Men 
enbart för att kunna vidareutbilda mig [till polis]. 

Hans inleder alltså med att berätta om ett hur ett par av de yttre attributen som ofta får 
känneteckna polisarbete lockade honom i hans pojkdrömmar. Polisbil och blåljus var något 
som fick honom att längta efter att bli polis. Han ger uttryck för den unga pojkens dröm om 
att få vara med när något händer, dessutom köra bil i hög hastighet, och till och med vara 
tillåten att göra det. Idag är Hans äldre och säger själv att han tänker väldigt annorlunda på 
polisyrket än han gjorde som barn. Ändå finns även i våra samtal liknande resonemang när 
han beskriver varför han idag vill bli polis. Så här svarar han på frågan om varför han ännu i 
vuxna år vill bli polis:  

...det är att sitta i […] polisbilen och så […]. Rätt vad det är så kommer det något 
anrop eller någonting och så måste man ju iväg. Bara kasta sig in i någonting som 
man inte vet riktigt vad det är.  

Från barndomen tycker sig Hans minnas en önskan att få sitta i polisbilen när den åkte förbi 
med blåljusen påslagna. Nu när han börjat sin polisutbildning finns samma tanke kvar, 
nämligen att sitta i polisbilen och få åka, eller till och med köra, till bestämda mål för att se 
vad som hänt. Liksom många andra informanter har Hans mycket att berätta om från sin 
första fältstudie i det andra samtalet. Han och en kamrat som var på samma polismyndighet 
bodde i närheten av polisstationen. De tillbringade mer eller mindre hela tiden på stationen, 
eftersom Hans och kamraten ville åka med så mycket som möjligt, helst med varje skift. Det 
var en mycket positiv erfarenhet, säger han. I hans berättelse låter det som om pojkdrömmen 
nära nog slagit in:  

Ja, då fick man ju vara med när de åkte omkring, de riktiga poliserna. Snappa upp 
lite om hur de tänkte och lite tips och så om vad man skulle, hur man kunde 
bedöma bilar och människor och sen blev det kanske någon blåljuskörning ibland 
och då satt man med ögon som tefat i baksätet. Det är lite svårt att förklara 
känslan då man sitter där, men då skulle jag också ha kunnat börja jobba.  

Han fick alltså göra just det som han längtade efter i sina pojkdrömmar, att sitta i polisbilen 
med blåljusen på och följa med. Det är ganska tydligt att han hittat spänning i de fysiska 
attributen, i polisbilen och i de blinkande blåljusen. Spänningen finns också i interaktionen 
med äldre kollegor. Att få veta hur de tänker, att få lära sig att bedöma människor och bilar, 
att skilja agnarna från vetet, eller tjuvar från andra verkar vara delar i det som är spännande 
och meningsfullt. Ett exempel på en blåljuskörning var när patrullen deltog i förföljandet av 
en stulen motorcykel. Jakten slutade på en parkeringsplats där motorcykeln hade krockat 
med en trottoarkant. Ingen gärningsman kunde gripas, men för Hans patrull slutade det hela 
ännu tidigare, eftersom deras bil gick sönder och fick bärgas. Hans lät förstå att det gick 
mycket fort och att det fanns lekande barn i området för jakten. Därför frågade jag om han 
tyckte att polisen som körde gjorde rimliga bedömningar och fick följande svar: 
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Man vill ju inte släppa heller, misstänker jag. Men det är klart om det händer 
någonting, om vi säger att ett litet barn blivit överkört, ja antingen av motorcykeln 
eller så, hade man nog ångrat sig att man inte släppte tidigare. 

Hans menar att det är lätt att i efterhand säga att det är säkrast och bäst att släppa. Men när 
man sitter i bilen är det en annan sak:  

Man rycks med rätt så ordentligt i karusellen och så länge det inte kommer något 
beslut om att lägga av så beslutar man nog inte det själv heller, inte som 
ordningspolis.  

Att jaga motorfordon i tätbebyggda områden, i synnerhet dagtid, är livsfarligt och det torde 
objektivt sett inte råda någon tvekan om att det i ett förföljande av en stulen motorcykel inte 
föreligger någon rimlig proportion mellan att riskera gångtrafikanters liv och att reda ut 
brottet. Men spänningsinslaget och viljan att fånga MC-tjuven verkar ha fått poliserna i den 
här berättelsen att inte bryta efterföljandet i tid, de körde sönder bilen mot en trottoarkant 
och den fick bärgas från platsen. MC-tjuven kunde inte gripas. Hans känner uppenbarligen 
stor förståelse för polisernas agerande, trots att han förstår att man av säkerhetsskäl borde ha 
brutit efterföljandet långt tidigare.  

Minnesbilden av pojkdrömmen som förklaring till yrkesvalet är inte något som försvinner 
med tidens gång. I det tredje samtalet inleder han återigen svaret på frågan om varför han vill 
bli polis med att tanken funnits med länge:  

Det har alltid legat i bakhuvudet. Jag hade mycket bra kontakt med en polis som 
också var tränare i [min sport]. Han var väldigt lättsam och pratsam och så där. 
Så det har alltid funnits i tankarna. När man sett en polisbil åka förbi har jag alltid 
tänkt att det vore oerhört kul att sitta i den och köra och blinka lite med blåljusen. 
Så från början var det bara en sådan pojkdröm. 

Nästan samma tanke som i det första samtalet kommer alltså tillbaka här i det tredje 
samtalet med Hans. Viljan att sitta med i en polisbil som blinkar med sina blåljus på väg till 
allvarliga händelser verkar ha varit mycket stark hos honom. Tillräckligt stark har den varit 
för att han ända in i fjärde terminen ska börja med pojkdrömmen när han svarar på frågan 
om varför han vill bli polis.  

I det tredje samtalet berättar Hans om vilka svårhanterliga händelser han förväntar sig att 
möta som polis. Han tänker sig döda människor, till och med döda barn, och deras anhöriga. 
Han visar tydligt att hans bilder av polisarbete i stora delar innehåller dramatik och säger att 
han inte har något emot att ställas inför sådana uppgifter. Han får frågan om de till och med 
tilltalar honom:  

Inte tilltalar, det vet jag väl inte, men, ja, eller ja, det är svårt att förklara utan att 
låta helt konstig och så, men det har skett någon, jag vet inte när det skedde, men 
alltså sådana uppgifter, det känns, hmhmm, ja, motiverande, eller det ingår ju 
liksom i yrket. Man får ju, sådana här saker får man ju fundera igenom. Om inte 
före man börjar utbildningen så under utbildningens gång får man ju fundera 
igenom sådana här saker. Och det kan jag ju påstå att det har jag ju gjort faktiskt. 
Och, ja det kommer ju säkert att kännas jättekonstigt när det väl händer sen […] 
att man får samla ihop en person som har kastat sig framför ett tåg eller något 
sådant här, men just som det är nu så har jag ju funderat igenom de där sakerna 
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och nästan lagt dem bakom mig, kan man säga. Så det, ja, det är inga trevliga 
uppgifter, men det ingår i jobbet.  

Även här beskriver Hans alltså en utveckling som redan ägt rum och som delvis fortgår. Hans 
funderingar kring liknande saker, började, säger han, på allvar någon gång mitt i 
utbildningen när vapenlärarna uppmanade var och en av studenterna att tänka över om de 
var beredda att gå så långt som till att skjuta på, och kanske döda, en människa. ”Och det 
kände man lite svårighet i att tänka sig in i att verkligen skjuta någon.” Men tankearbetet i 
den mentala förberedelsen har gjort det lättare för Hans att se en sådan situation framför sig, 
säger han nu i slutet av utbildningen. 

Att jaga tjuvar 
Hans berättade att ett alternativt yrke för honom vore att bli brandman, han har för övrigt 
sökt till en deltidsbrandkår på hemorten. Han nämnde också tulltjänsteman som en 
alternativ väg. Han presenterade båda dessa yrken och polisyrket som snarlika varandra. När 
han tillfrågades om vad som förenar yrkena hade han lite svårt att förklara sig, men nämnde 
något som han valde att kalla ”myndighetsaspekten”:  

Det är väl den här myndighetsaspekten på det hela. Nej, men det är svårt att 
förklara. Faktiskt. [...] Nej, men det är väl det här att jaga tjuvar. Vad ska man 
säga? 

Hans osäkerhet blir än tydligare när jag återigen frågar vad han menade med 
myndighetsaspekten:  

Just nu känns det som något jag bara slängde ur mig. Så, helt utan att tänka efter. 
Men man blir säkrare så, med vad man får göra och vad man inte får göra. Ja, nu 
vet jag ju lite sen jag gått i skolan här, men om jag ser några, eller om jag sett 
några med lite konstiga..., så här misstänksamma som håller på med någon cykel 
som jag får en känsla av att det där är inte deras. Förut så hade jag nog inte sagt 
något om det men nu skulle jag nog. Nu skulle jag nog, nej, jag skulle nog inte säga 
något nu heller. Men sen när man är klar med utbildningen […] då skulle jag nog 
kunna tänka mig att gå fram och höra hur det ligger till. 

Bokstavligt tolkat skulle man kunna säga att det Hans säger med detta citat är att han inte 
menade vad han sa i citatet ovan, där han nämner ”myndighetsaspekten”. Men mellan sina 
tveksamma fraser ger han också bilden av att vilja utveckla en mognad eller en förmåga att 
kunna ta sig an att ingripa mot brottslingar. Han har ännu inte nått den mognaden, känner 
han, men tror att han kommer att göra det inom de två utbildningsåren. Citatet går tydligt 
hand i hand med en annan av hans berättelser. I den beskrev han hur han och någon vän 
ertappat en tjuv som just skulle ta en mikrovågsugn i en studentkorridor där han bodde. 
Hans beskriver hur han och vännen jagade personen, men bara lagom fort så att de inte 
skulle hinna ikapp honom, de skulle nämligen inte ha vetat hur de skulle handskas med 
honom om de gjort det. Efter fullgjord utbildning tror Hans att han skulle våga springa i syfte 
att gripa tjuven istället. Jaga tjuvar är också en del av polisyrket som han återkommer till 
flera gånger och i varje samtal. Det här är svaret på frågan om varför han vill bli polis i samtal 
två:  

Ja, det är väl att jaga tjuvar, tror jag, om man ska uttrycka det enkelt […] från att 
säga till någon att […], du har inget skattemärke på, till att få fast en våldsman. 
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När vi fortsätter att diskutera vad som lockar i att rapportera den som inte betalt sin skatt 
motiverar han det med att det lockar att få klura, spana och hitta lösningarna. Det är kul, 
menar han, att avslöja människor som bryter mot lagen och han tror att det ger en 
tillfredsställelse. Vad det är som ger den tillfredsställelsen har han däremot inget egentligt 
svar på. Det verkar vara ett uttryck för det som han i det första samtalet kallade för 
”myndighetsutövning” och som han beskriver som att ”jaga tjuvar” i båda samtalen. När han 
tänker på att jaga tjuvar menar han uppenbarligen allt från att rapportera mycket ringa brott 
till att ingripa mot de grövsta formerna av brottslighet. Han nämner själv spännvidden från 
ett saknat skattemärke till gripande av misshandlare.  

I det första samtalet berättade Hans om förhoppningen att nå en säkerhet i sig själv som 
skulle innebära att han vågade ingripa mot människor som begår brott. Han säger i det andra 
samtalet, i en tillbakablick, att han hade svårt att se sig själv ”som en person som går fram 
till någon annan och säger att så där får man inte göra." I det andra samtalet känner han 
sig tryggare i det avseendet.  

Hans: Jag har blivit mycket mer [...] pratsam och säker på mig själv och sen 
framförallt så vill jag ju göra det. Jag kanske inte ville göra det innan. Jag inser 
vikten av att göra något . 

Lars Erik: Vikten av vadå? 

Hans: Nej, vikten av yrket, om man säger. [. .] Det är ju ett rätt så viktigt yrke, 
trots allt. Jag tror att jag kan bli en bra polis. Det trodde jag kanske inte innan. 

Lars Erik: Vad är det då som gör att du tror att du blir en bra polis? 

Hans: Nej, men det är att jag blivit [...] säkrare och sen så, det är svårt att sitta här 
och föra fram sig själv och så, men jag tror att jag kan att jag har det där att jag 
kan ha det där pratet lite, sen finns det folk man inte kan prata eller resonera med 
överhuvudtaget det förstår jag ju. Jag skulle nog kunna skaffa en bra kontakt med 
nästan vem som helst tror jag. Det är den sociala verksamheten som jag tror att 
jag är rätt så bra på. 

Redan i det andra samtalet känner han att han utvecklats i en positiv riktning när det gäller 
sin självbild i meningen förmåga och, inte minst, vilja att ingripa mot brott. Det är vad han 
menar ovan när han säger att ”framförallt så vill jag ju göra det”. Bland annat detta har gjort 
att Hans i det andra samtalet tror att han kommer att bli en bra polis, något som han sagt sig 
känna en större tvekan inför tidigare.  

Hans tankar om sig själv som myndighetsutövare har utvecklats vidare under tiden fram till 
det tredje samtalet. När han beskriver varför han idag vill bli polis gör han det bland annat 
med hjälp av en tillbakablick på hur hans inställning polisrollens repressiva aspekter har 
utvecklats under utbildningen:  

Jag kunde inte se mig själv i just den här polisrollen. Där jag står och pekar med 
hela handen och säger att, ja eller skriver ut 2000 kronor i böter till någon som 
har kört för fort. Där hade jag nog en brist i självförtroendet, tror jag. Hur jag 
skulle klara av det. Men som det blivit nu så har det nästan blivit tvärtom, att nu 
vill jag ut och peka med hela handen. 
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Här framkom möjligen delar av en förklaring till det som var svårt för honom att förklara i 
det första samtalet, nämligen hans längtan efter att få utöva ”myndighet”: 

För samtidigt som jag känner spänning och att det skulle vara skönt med ett 
omväxlande jobb där det händer många olika saker, så känner jag ju ändå att 
någon måste ju hålla upp det här samhället också. […] Det vet jag att det hade jag 
lite svårt för framförallt i T1 tror jag. Det var lite så, jag kunde inte se mig själv i 
just den här polisrollen. […] Det känns lite så där, men det här att, ja, se till så att 
folk sköter sig och så, det ser jag som en bra uppgift, tycker jag. Jag tror att det 
passar mig, så. Ja, lagen är till för att följas. 

Detta är det första tillfälle då Hans på allvar försöker att koppla samman sina privata bilder 
med ett bredare, samhälleligt perspektiv. Han visar här att det som han ser som sina 
konkreta arbetsuppgifter också är något som han betraktar som viktiga uppgifter för 
samhället. Att hålla uppe samhället gör man, menar han, som polis genom att se till att folk 
sköter sig och håller sig inom lagens råmärken.  

5.2.2 Erfarenheter i yrkespraktiken 
Hans inleder det fjärde samtalet med att ge sin syn på polisarbetets svårighetsgrad. 
Slutsatsen är att det är enkelt. Kraven är mindre än på utbildningen och man står aldrig 
ensam, menar han. Detta är hans svar på frågan hur det varit sedan det förra samtalet:  

Ja, det har varit jävligt bra, förstås. Utbildningen är ju ett kapitel för sig och det 
verkliga polislivet är ju lite annorlunda än […] man trodde då. På utbildningen 
drogs ju allting till sin yttersta spets hela tiden och det är ju bra det också, men det 
är ju inte riktigt så det funkar i verkligheten. Att jobba som polis är ju mycket 
enklare i verkligheten än de problem som man ska lösa på utbildningen. Så, ja, 
utbildningen har varit jävligt bra, men att jobba som polis är ju ännu bättre. Det 
är inte samma krav på prestation. Man står inte ensam som man gjorde på 
utbildningen. I och för sig hade man ju basgruppen med sig, men alla låg ju på 
samma nivå så man hade ju ingen spetskompetens att fråga och det finns ju i det 
verkliga polislivet. Man behöver aldrig vara orolig.  

Om praktiktjänstgöring och yrkespraktik 
Liksom Annika började Hans på en mindre ort, ett närpolisområde några mil ifrån 
residensstaden, där han hela tiden har haft sin bostad. Dagen före vårt samtal började han en 
ny tjänst i residensstaden, där han också växte upp. Även om han hela tiden har längtat dit så 
tycker han i efterhand att det har varit bra att börja på en mindre ort. Han säger att han 
uppfattat tempot som lugnare, vilket har gett honom möjligheten att lära sig arbetet från 
grunden. Han tycker sig kunna rekommendera andra nya poliser att börja så för att lära sig 
och sedan söka sig till större områden. 

Det kan jag rekommendera, att vara på ett mindre ställe och sedan gå vidare. 
[Näpot som jag lämnar] är lite för litet för mig. På sommaren och hösten går det 
ganska bra, för då har många semester och man har chans att jobba ganska 
mycket […]. Då får man de flesta jobben. Sen på vintern och våren då är det inte 
roligt längre. För då händer det ingenting. Så då sitter man där faktiskt. Och egna 
initiativ kan man ju ta till viss del, men man tröttnar på sådant, faktiskt. Man vill 
ha det här, att man blir uppringd av ledningscentralen och de säger att något är 
på gång som man får köra på. Man vill inte bara hålla på med de här 
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blåskontrollerna och sådant här, inte ännu i varje fall. Händelsestyrt är roligt. Ja, 
vad ska man säga? Som tur var finns det de som är nöjda med det lägre tempot 
också. De jobbar ju kvar där ute och det är ju bra. Men jag vill gärna att det ska 
hända lite mer. Och det var väl därför jag sökte [hit].  

Arbetsdagarna på Hans nya respektive gamla arbetsplats tror han är som ”två olika världar”. 

I [närpolisområdet] är det ju oftast inte så mycket, men busar rör sig ju överallt 
och åker fast som alla andra busar även om de bor [på den orten]. Sen åker man ut 
och kör något varv. Om inget häpnadsväckande händer så upprättar man en LAU, 
(Lagen om Alkohol Utandningsprov) blåskontroll. [Det finns] både drog och 
trafikgrupp, så för det mesta behövde man inte bekymra sig om det, utan 
trafikarna hade med sig laserutrustning och så där, så att det var väl 
utandningsprov som blev den största biten. Sen åker man runt däruppe. Det är ju 
ganska stora avstånd där uppe så, ja, det tar ju tid. Det är ju fem mil till 
[yttergränsen] allra högst upp. Så det blir ju att åka runt till de här småställena, så 
det har jag ju lagt mycket tid på. […] Oftast när man åker så där runt omkring så 
kommer man ju på någon bil som verkar intressant, så stoppar man den och kollar 
om allt är klart med förare och bil och allt. Kartläggning tar mycket av tiden […]. 
Kartläggning av busarna och adresser och om någon har flyttat någonstans. Åker 
man och kollar hur han har det och om han har flyttat ifrån eller till något ställe 
och så. [Det roligaste med att vara där] var väl om man var i centrum och fick 
larm att åka till [ytterområdet] som det var lite bråttom med. Då är det ju fem mil 
effektiv fart med blåljus. Det var ju jädrigt roligt.  

Förutom att få åka polisbil med blåljus uppskattade Hans de goda relationerna som han fick 
till andra i gruppen:  

Men det är jädrigt bra stämning däruppe i den operativa gruppen. Vi är ju en 
tjugo stycken jämnåriga ungefär och alla drar ju jämnt i stort sett.  

När jag ber honom att berätta om någon minnesvärd händelse får Hans fundera ett tag innan 
han bestämmer sig för hur han ska svara:  

Ja, det verkar inte vara så mycket (skratt). Ja, fan, det har ju hänt jättemycket, 
men det som kommer upp direkt är på när vi hade trafikutbildning, tror jag att det 
var, så hade vi blåskontroll, kontroll av förare och fordon. Då hade vi den första 
som blåste positivt för mig på ett sådant där sållningsprov. Det kommer jag ihåg. 
Det var ju en riktig alkoholist. Han hade väl 2 eller 3 i promille, fast det märktes ju 
inte på honom, för han var ju riktigt härdad då. Men det kommer jag ju ihåg. Hur 
förvånad man blev när det blev rött, att det var positivt. Så den första positiva 
rattfyllan den kommer man ju ihåg. [En annan gång satt jag] och åt kebab med 
mos på ett ställe och då kom han [samme man] på en moped. Och det här var ju på 
fritiden kan man säga. Men det går ju lika bra att jobba då som när man är tjänst. 
Så jag kallade dit en patrull så han fick blåsa. […] Så det är ju roligt att man är lite 
polis hela tiden. Det tycker jag är roligt. Det uppskattar jag. 

När jag sedan frågade honom varför han tycker att det är bra med ett jobb där man inte får 
vara ledig, svarar Hans på ett sätt som får mig att förstå att svaret är så självklart att frågan 
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inte behöver ett svar. För Hans är det bara så att det inte gör något, det är till och med bra att 
jobbet får inkräkta på fritiden.  

Ja, men jag vet inte varför men de flesta gångerna man ser något är man inte i 
tjänst, utan man är ute och går med flickvännen, eller man är ute och cyklar. Jag 
satt liksom och åt en kebab med mos i bilen sen kom han körandes och det är alltid 
så, i stort sett. Har man letat efter en narkoman i fjorton dagar i tjänsten, så om 
man skulle befinna sig i hans område på fritiden så vet man nästan att man 
kommer att möta honom i bil.  

Kommen så långt i tankarna kring minnesvärda händelser kommer Hans att tänka på sina 
första dödsfall.  

Vi skulle göra en lägenhetsundersökning. Det var en som var saknad av sin bror 
sedan en månad då. Så vi åker dit och redan utanför huset konstaterade vi en 
massa flugor i fönstret hos den här mannen och så går vi upp och det luktar ju 
fördjävligt där. Så redan då förstod vi vart det skulle barka. Så vi gick in där och 
han låg där i sängen. Han hade ju skjutit sig med gevär då i magen. Och där hade 
han legat ett tag, om man säger så. Så han var alldeles uppsvälld och svart och så 
där då och lite maskar som kröp. Så det var ju första riktiga dödsfallet som jag 
bevittnade. Och det hade ju kunnat vara lite mildare tycker jag då. Det var ingen 
vacker syn och det luktade fördjävligt. […] Det var ju bara den här lukten. Det 
luktade ju fördjävligt rent av. Men det gick bra tycker jag faktiskt. Sen när vi var 
klara där fick vi ett dödsfall till av Lkc (Länskommunikationscentralen). Då var 
det en som hade hängt sig. Så det var bara att åka dit och skära ner honom. Så det 
var två dödsfall på en dag. [...] Sen när vi kom tillbaka hade vi några timmar kvar, 
men vi fick gå ner och duscha och [...]  sitta en stund och prata om det. Och det är 
bra att göra. Det kvittar vad det är, det är alltid bra att prata. Så jag har inte känt 
några negativa konsekvenser av sådana erfarenheter. Man lägger dem i facket för 
inlärning och sen så går man vidare. Nu vet man ju hur det kan se ut i alla fall.  

Hans har ändå tänkt på det allra första dödsfallet flera gånger efteråt. Synerna kan komma 
till honom för att han känner en lukt som påminner på något sätt om lukterna från den 
platsen. Han säger också att, även om han tycker att han bearbetat händelsen mentalt, så 
tänkte han ofta på situationen strax efter erfarenheten. Han tänkte på konsekvenserna av att 
inte bli omhändertagen i tid efter sin egen död och hoppades att detta inte skulle bli hans lott. 
Berättelsen om dödsfallet avslutas så här: 

Det sitter nog kvar ännu det där, ja, det ploppar upp ibland. Men jag ser det inte 
som ett problem så, men man har varit med om det.  

Att gruppen sitter ner för avlastningssamtal har Hans varit med om vid ytterligare ett tillfälle. 
Det var när hans patrull tillsammans med personal från socialtjänsten i kommunen 
omhändertog tre barn i en flyktingfamilj. Det var det sista Hans ville göra säger han och han 
har långt efteråt fortsatt att fundera över vad som låg till grund för omhändertagandet. Men, 
fortsätter han, ”det var säkert rätt. Man får ju lita på socialtjänsten i sådana lägen [vi var 
ju bara där för handräckning]”. 
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Annan återkoppling från medarbetare och ledare tycker Hans att han har fått ganska mycket 
av, vilket också är mycket viktigt för honom. Det tror han hänger kvar från hans 
idrottsutövande.  

Att man får en liten klapp på axeln, att det där gjorde du jävligt bra. Och det är väl 
det man strävar efter också.  

Om någon ser att han har gjort ett bra jobb, brukar det komma en uppmuntrande positiv 
kommentar tillbaka. Oftast kommer det från cheferna som läser igenom avrapporteringar. 
Men återkopplingen är alltid positiv. Därför räknar Hans med att det finns negativa saker 
som borde återkopplas, men som inte gör det. Sådan återkoppling vill han också gärna ha för 
att kunna lära sig av sina misstag. Där saknas något idag, menar han.  

Hans berättade om skillnaderna mellan att vara i ett litet närpolisområde och att vara på 
huvudorten. Han menar att det som upplevs som stora problem i närpolisområdet kan vara 
nästan löjligt att tala om i den större orten. Och det som uppmärksammas av allmänheten på 
landsorten kanske inte ens blir allmänt känt på den större orten. Därför tror Hans att 
poliserna på huvudorten betraktar närpoliserna som lite mindre värda. Han använder 
begreppet ”pajasnäpo” om sitt eget område. Även om han själv hittade på begreppet under 
samtalet så tror han att närpoliserna kan betraktas så från huvudorten ibland.  

Hans och andra om poliser 
Hans tycker att det viktigaste med polisens arbete är att lagföra brott. Det hoppas han också 
att andra tycker. Men eftersom andra inte vet så mycket om polisarbete kan de flesta inte 
säga så mycket om det. De säger mest bara att det är bra om polisen syns. För om polisen 
syns så känner sig ”svensson” trygg, tror Hans.  

Det är ju lite knivigare när man har att göra med brottslingar. Då är man inte 
mycket värd och man gör ett dåligt jobb och man ska inte trakassera hederligt folk 
och allt vad det är, men jag har fått uppfattningen att om det är vanligt folk så 
tycker de att det är bra. Sen kan det ju hända att man farit på något jobb som har 
legat ett tag, det har liksom inte blivit någon åtgärd. Någon som haft ett inbrott 
och man kommer några dagar efter. Då är de inte särskilt nöjda. Då kan de säga 
ett och annat, men sätter man sig ned och pratar om det så brukar de lugna ned 
sig lite grann. Sen vet man inte vad de säger bakom ryggen, men så är det väl 
alltid. Utåt sett kanske man känner sig tvingad att säga så när man träffar en 
polis.  

Massmedia är i sin tur ”jättenöjda om en polis gör bort sig”. Hans anser att massmedia mest 
bara ägnar sig åt sensationsmakeri. Men själv har han ingen erfarenhet av att ha blivit 
omskriven. Den enda uppmärksamheten som han rönt är av typen kortfattade notiser i 
lokaltidningen. I diskussionen om vilket förtroende som allmänheten borde kunna känna för 
polisen, säger Hans att de ska kunna ha ett mycket högt sådant. Men han fortsätter då med 
att visa att han ser stora skillnader mellan olika kategorier av poliser.  

Det är duktiga, kompetenta människor som är poliser. Vissa är mindre 
arbetsvilliga än andra, men oftast har det att göra med tjänsteår. […] De som är 
lite äldre anser sig själva ha lite bättre rutin. Och det har de, men det är inte alltid 
det hjälper, utan ibland är det tvärtom. Om man har en mental karta av hur ett 
visst jobb kan vara, om man säger, ett lägenhetsbråk. Man vet att det är två kända 
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personer som alltid slåss, varje fredag när de är fulla. Då kan man ju inte åka dit 
med inställningen att det här är lugnt och att det här kommer inte att bli något, 
utan vi åker dit och medlar och sen blir det inte mer med det. Jag tycker då att 
man ska ha ett öppet sinne och så arbeta därefter, för man vet aldrig vad som 
händer. Men det finns de som kör den stilen och det är..., ja, jag sitter ju och väntar 
på den dagen då någon blir antingen skjuten eller knivstucken bara för att man 
tänkte just så och inte var förberedd på vad som komma skall. Man ska vara 
nollställd. Det spelar ingen roll om det är 834:e gången man är i samma lägenhet. 
Det spelar ingen roll. Det kan man bli lite sur på de äldre, mer rutinerade 
herrarna... jag har intalat mig själv att jag inte ska bli sån. Det kostar ju inte på, 
det är ju bara att nollställa. Man förlorar inget på att tänka så.  

Ålder som kategoriskiljare återkommer vid andra tillfällen också. När Hans beskriver 
personalen vid närpolisområdet som han lämnat, talar han också om att vissa inte vill göra 
mer än absolut nödvändigt. Och eftersom den del av personalen som vill arbeta hårt sägs 
vara i hans egen ålder, blir en slutsats att det är personer ur den äldre delen av poliserna som 
är de som inte vill lägga ned mer möda än nödvändigt på arbetet. Arbetsvillighet är också en 
viktig del i Hans beskrivning av vad en bra polis är. Det beskriver han här och verkar se 
arbetsvillighet som en del av det han kallar för ”plikttrogenhet”, vilket också inbegriper att 
givna order ska följas: 

Jag kan jobba när som helst. Det har jag sagt också. När som helst, hur som helst. 
Det är inga problem att ta över din omgång och jag kan också bjuda på några 
timmar då och då. Det är inga problem. Och det är ju lite plikttrogenhet. Jag har 
inga reservationer, utan gör som chefen säger. Om det är dumt eller inte det vet 
jag inte, men jag tycker inte att man ska ställa för stora krav på att jag ska ha det 
och jag ska göra så, utan man får se polisyrket i det stora hela lite och man är ju 
lite av en service till samhället, tycker jag. Och då ska man inte gnälla över att inte 
få göra si eller så. Eller jag har för dåligt betalt. Dåligt betalt det är ju fastslaget. 
Det tycker väl även jag också då. Men de söker ju jobb på industrierna här så vill 
man ha bättre betalt så får man jobba där då. Givetvis ska man ha bra betalt, det 
är inte det, men jag kan köpa det att det inte är så bra betalt, bara jag får göra 
jobbet.  

Förutom plikttrogen och arbetsvillig ska en bra polis också, enligt Hans, vara flexibel och 
ödmjuk. Han tycker själv att han stämmer ganska bra överens med sin bild av en bra polis, 
även om han kan bli bättre på några områden, som han säger. Det som Hans ser som 
ödmjukhet för en polis, diskuterar han när han relaterar sig själv och sitt sätt att arbeta till 
bilden av den gode polisen som han målat upp.  

Det är svårt att förklara riktigt, men man behöver ju inte köra någon hårdkokt 
superpolisstil, utan man ska vara lite ödmjuk och lyssna på folk. Och så givetvis 
ska man ta i på rätt plats och så där. Ryta till när det behövs. Men man behöver ju 
inte gå in så jävla hårt, utan man kan ta det lite lugnt. Det är ett relativt stort 
ansvar att vara polis. Man kan ju, man har ju jättemycket hjälpmedel och så och 
man kan ju lätt missbruka sin ställning. […] Men det finns ingen anledning. Det 
kanske till och med är så att jag måste ta i lite hårdare, tuffa till mig lite. Jag får se 
det här i [residensstaden], får se om jag överlever klimatet här(skratt). Men jag 
tror inte att det ska vara något problem.  



145 
 

Nästan alla andra poliser lever också upp till Hans idealbild av en bra polis. De enda som han 
inte tycker gör det är den ”klick som tycker att de har gjort sitt och bara går och väntar på 
pensionen”. Han tycker att de individerna borde sluta som poliser och ”ställa sin position till 
förfogande”.  

Skälen livet och framtiden 
Hans själv är först tveksam till om yrket har förändrat hans privatliv. Egentligen inte, säger 
han först. Men när han utvecklar svaret visar det sig att han kan ge några exempel på hur det 
förändrats. Till att börja med nämner han en utveckling där han själv har blivit en säkrare 
och tryggare person. Denna beskrivning har han inlett redan under de tidigare samtalen, men 
den ges nu mer substans: 

Man tar sig själv på större allvar än man gjorde innan. Man är nog lite mer säker 
på sig själv nu. Det är väl att man står mer för vad man tycker och tänker. Det har 
retts ut på något sätt under utbildningen och [i jobbet] fram till nu. Man är inte 
längre... Man är mer beslutsam, sådär. Innan kunde man vara mer eftertänksam 
på fel sätt. Inte riktigt våga uttrycka vad man tycker och tänker, utan mer undra 
vad man, ja vad fan, det jag tycker och tänker nu, är det rätt eller fel? Och så har 
man liksom inte gett uttryck för den åsikten, utan man har stått tillbaka lite. Nu är 
det mer att man, ja, uttrycker sig utan att tänka eller så. Är det rätt eller fel är 
liksom oväsentligt. 

Tryggheten tror Hans själv kommer både från den akademiska utbildningen och från hans 
erfarenheter som polis. Under hans tidigare år i yrkeslivet och i idrotten har han sett sin roll 
som en som tar ett steg tillbaka och lyssnar på dem som har adekvata erfarenheter. Idag 
menar han att han själv besitter sådana erfarenheter och kunskaper att han kan uttala sig 
utan att behöva tänka så länge. Berättelserna tyder på att professionen i själva verket når 
ganska långt in i Hans privatliv. Han säger att han aldrig kopplar bort jobbet när han är på 
sin arbetsort. Han verkar inte tycka att det är någon belastning. Tvärtom ser han det snarast 
som en positiv del av yrkesvalet, något som redan beskrivits ovan när Hans berättade om den 
rattfylla som han rapporterade på fritiden. 

Det är inget som är påfrestande utan det kommer naturligt, har jag märkt. Det 
finns ju underbara system så man kan ju skriva ner sina iakttagelser som man gör 
på fritiden. Det finns ju många sådana tips, eller sådana iakttagelser som man går 
på sen när man jobbar. Men, ja, man har ju de värderingar som man har och det 
finns ingen anledning att göra avsteg från dem bara för att man är ledig. Sen 
kanske man inte orkar ingripa mot någon som är lite för full på direkten. Antingen 
går man bara förbi honom, eller så kan man ringa någon kollega man känner och 
säga att ni kan köra förbi och kolla så att han är OK. 

När det gäller Hans umgänge så består det numera mest av poliser. Han har en flickvän som 
också är polis, men på en annan ort. När de kan vara tillsammans umgås de mest med sina 
respektive polisvänner. När de umgås med andra blir det frågor om hur det är att vara polis. 
Nästan varje gång, menar han, kommer sådana frågor och även om han gärna delar med sig 
av sina erfarenheter så blir det ganska tröttsamt och förutsägbart. 

Det råder ingen tvekan om att Hans vill fortsätta som polis ända till pensionsåldern, säger 
han. Han kan inte tänka sig något bättre arbete, även om han ofta kan sakna lite mer fart i 
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yrket. Han ber nästan om ursäkt för att han inte kommer på andra orsaker till varför 
polisarbetet är så bra än de som han själv benämner som ”klassiska”.  

Jag trivs ju jävligt bra som polis. Jag försöker komma på några andra rader än de 
klassiska att det är ett varierande jobb, men ja, nej, det vete fan.  

Han nämner vidare variation och att det är intressant och spännande, men ser även det som 
”klassiska skäl” och inget som särskiljer honom från andra poliser, tycker han. När han 
ombeds förklara vari det spännande och intressanta ligger, återvänder han till den klassiska 
arenan.  

Att man inte vet vad som kommer att hända. Det är också en klassisk klyscha, men 
det kan nog vara det att det liksom inte... Att man inte vet vad som ligger framför, 
utan allt är så ovisst. Nu när vi är klara här kommer jag att sätta mig i en buss då 
som kommer att åka gatan upp och ned. Vi vet inte vad som väntar. Det kan vara 
precis vad som helst. Det kan vara någon som får sin väska ryckt, eller, som igår, 
var det någon som tagit ett järn för mycket och låg utan brallor här lite längre 
ned. Ja, det är väl det. Man kommer hit och så kör man morgonrutinen, snackar 
med alla man känner och hur är läget och allt är bra, har det hänt något, drar 
några skämt, och sen går man in på datorn och uppdaterar sig. Och så tar man en 
kaffe. Eventuellt om det är någon utsättning eller något så sitter man där och 
skojar till det lite. Sen åker man ut och fortsätter i den stilen, i stort sett.  

Hans är positivt överraskad av jobbet i stort. Det är bättre och roligare än han trodde när han 
började utbildningen och när han gick ut på praktikterminen. Han talar om ett gap mellan 
förväntningarna på arbetet och erfarenheterna av det. Hans trodde att det skulle vara mycket 
mer dramatik än det har visat sig vara.  

Jag har ju inte […] använt något vapen, varken […] batong eller skjutvapen mot 
någon. Jag har bara dragit pistol då vi gjort någon sådan där [höjd beredskap]. 
Då gick vi igenom lokalen med dragna vapen. Men det är väl höjden av min 
våldstrappa. Brottats har jag väl gjort en fem- sex gånger max. 

Vidare berättar han att det i närpolisområdet som han nu lämnat kunde vara väldigt tråkigt. 
”Åka ett nattpass 22-07 var ju rena döden ett tag.” Han tror inte att han kommer att behöva 
uppleva det i sin nya tjänst. Han har också en del att säga om tekniska lösningar som 
påverkar polisers arbetsmiljö, som han tycker kunde göras bättre. Här blandas sådana 
synpunkter med viss kritik mot arbetsledningen:  

Jag tycker att vår utrustning i och för sig är bra, men kunde göras ännu bättre. 
Om man fick ner lite grejor till benen från höften. Man skulle sitta mycket bättre i 
bilarna. Bilarna är för små. De nya Crosscountry sitter man inte bra i. Och det är 
lite ovilja från ledningen att ta tag i sådana problem som kan leda till större 
problem. Jag förstår ärligt talat inte riktigt vad problemet är. Man skulle ju kunna 
ha tillgång till benhölster och sådana här grejor. […]Det är väl lite att det kärvar 
lite i beslutsgången. […] Sen får man ju inte de tjänster man söker.  

Hans har nämligen hunnit söka en tjänst, som han inte har fått, på utryckningsavdelningen i 
residensstaden. Istället börjar han nu en tjänst på det som kan kallas för den proaktiva 
gruppen. Tjänsten innehåller, vid sidan av patrullering också långsiktigt, brottsförebyggande 
arbete. Hans hade mycket hellre haft tjänsten på utryckningsavdelningen. Han har också sökt 
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ett antal utbildningar, bland annat i polistaktiskt uppträdande och som 
självskyddsinstruktör. Han har inte fått plats på någon av utbildningarna därför att han inte 
är tillräckligt gammal i tjänst. Dessutom har han sökt en pikettjänst i en av storstäderna. Det 
skulle betyda att han tvingas att flytta, men det skulle han mer än gärna göra. För en tjänst på 
en piket tror han skulle ge honom den extra fart som han ju säger sig sakna i yrket.  

5.3 Greta - på jakt efter en identitet 
Greta är en av de yngsta informanterna. Hon visar mer uttalat än någon annan en förväntan 
på sin nya profession att den ska skänka henne något av en ny identitet. Hon vill också 
utvecklas som människa i sitt nya arbete, både kunskapsmässigt och på ett mer personligt 
plan. Polisprofessionen innebär, tror hon, ett rörligt, omväxlande och spännande arbete som 
hon kommer att trivas med genom hela karriären.  

5.3.1 Förväntningar under utbildningen 
Beskrivningen av Gretas bilder av polisarbete från samtalen under utbildningen, kan ta sin 
utgångspunkt i hennes barndom, med att hennes äldre bror missbrukade droger. Redan i 
femårsåldern, fick hon se hur mamman misshandlades svårt av honom. Den händelsen och 
några liknande tror hon själv, har satt spår i henne som kan vara en del av förklaringen till 
varför hon ända sedan dess har drömt om att bli polis och bekämpa sådana övergrepp. Hon 
poängterar dock att hon inte blir polis för att ta ut någon hämnd. Betydelsen av hennes 
historia understryks av att det är en av de första saker som hon tänker på när jag frågade 
henne varför hon vill bli polis i det första samtalet. Att bakgrunden speglas in i erfarenheter 
med polisyrket visar hon när hon berättar om en händelse på en fältstudie där hon får vara 
med på en platsundersökning efter ett ganska dramatiskt självmord. Hon säger så här om sin 
egen bakgrund kopplad till berättelsen från den dödes före detta sambo:  

Utifrån det hon berättade så kände jag igen mig själv väldigt mycket eftersom min 
bror är som han är. Och han har ju suttit där och klickat med pistolen och han har 
ju också [drogproblem och något jobb har han ju aldrig haft]. Det kändes liksom så 
personligt.  

Den döde var en man som skjutit sig med en pistol. På olika sätt förklarar hon hur hennes 
historia med en bror som både missbrukade droger och misshandlade mamman väcks till liv 
genom erfarenheten från fältstudien. Hon berättade att en av poliserna såg på henne att hon 
var skakad och föreslog henne att gå ut för att hämta luft.  

Alltså hjärtat slog hårt. Sen fick jag samma känsla som jag hade när brorsan och 
mamma bråkade, att jag bara stod och skakade. Den känslan fick jag. Så när jag 
skulle gå ner för trappen då var det som om jag bara studsade fram. Benen bara 
vek sig. Men det var bra att jag fick gå ut och ta luft då. Och sen komma in igen. 
För då [ ...] hade jag som lugnat ner mig lite grann.  

Trots den skakiga upplevelsen, som föranledde flera avlastningssamtal med både personal på 
polisstationen och lärare på polisutbildningen, visar hon i sin berättelse att hon uppskattade 
att ha gjort erfarenheten. Hon berättar gärna och målande om både händelsen och sina 
känslor och att det känns som om hennes psykologiska bearbetning gått bra.  
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Polis - en identitet 
Att få representera något är ett viktigt skäl till Gretas yrkesval. Det visar hon när hon 
funderar över vad polisyrket kommer att ge henne:  

Greta: Eftersom jag alltid har varit idrottstokig så presenterar jag mig själv som, 
ja men nu då [hon berättar om sin idrott och sin klubb] Och då är det ju som att jag 
har min identitet där på något vis. Jaha, men det är hon som spelar där och hon är 
[positionen i laget]. Jättemånga känner mig fast jag inte känner dem utifrån 
[sporten]. Och jag tror ändå att jag förmodligen kommer att lägga av med 
[sporten] nu för att jag vill satsa helhjärtat på det här med polisen. och då tror jag 
på något vis att, ja eftersom jag kommer att lägga ner allt mitt krut på det förutom 
då vänner och familj och sådant där, nära, så kommer det att bli så att polisen blir 
den stora delen av mig. Det känns som om jag måste tillhöra någonting. Fungerar 
det så att man vill vara det? Förstår du vad jag menar? 

Lars Erik: Frågar du mig? 

Greta: Ja att jag söker någon slags tillhörighet.  

Lars Erik: Det är möjligt.  

Greta: Är det positivt eller negativt? 

Lars Erik: jag vet inte vad tycker du? 

Greta: ja, Jag tycker ju att det är positivt. Men det beror ju på. 

Lars Erik: På vilket sätt är det positivt då? 

Greta: Dels för att jag kan hävda mig själv. Alltså att jag, just tillhörigheten, ja 
men hej jag är Greta. Vad gör du? Jag är polis. Att man kan säga att man är, att 
man kan representera någonting. Att man inte bara är arbetslös utan att man 
verkligen är någon. Och polis är ju ändå ett yrke som ändå har stor betydelse. 

Greta ger till att börja med uttryck för att hon hittills i livet har känt idrottsidentiteten som 
hennes kanske tydligaste identitet i livet. I första stycket av citatet ovan, säger hon att hon 
bestämt sig för ett medvetet skifte i den identiteten. Från att ha varit en idrottskvinna övergår 
hon nu till att främst vara polis. Det är vad hon vill representera i framtiden säger hon 
senare, därför att det är en betydelsefull profession. Tillhöra är ett ord som hon använder 
många gånger under samtalen, ofta parallellt med att representera. Hittills har hon 
representerat sitt idrottslag men har bestämt sig för att i framtiden istället representera 
polisen. Hon ser också avigsidor med att så tydligt representera en grupp och en funktion, 
som polisen:  

Ja det som kan vara är att folk inte tar mig för den person jag är utan de kan 
vända ryggen till eller, jamen det är lätt hänt att man generaliserar då det gäller 
poliser att om en polis i, jamen det var någon som pratade om en polis i Sundsvall. 
Han drog in någon och spöade någon i ett garage, jag vet inte alls om det är sant. 
Och då så generaliserar man så att hela poliskåren i hela Sverige är bara skitar. 
Så det är väl det som skulle kunna vara då det gäller just polis och tillhörigheten 
till det. Men ja vad kan det mer vara. Nej jag tror att det är just det att folk blir 
kalla och inte tar mig för den jag är. […]Jag brukar inte se på de negativa sidorna 
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men jag är medveten om att de finns. Man måste se det så att folk som dömer en på 
en gång, det är synd. De borde jobba mera med sig själv.  

Ytterligare ett skäl för yrkesvalet som hon tar upp är att det är spännande. Hon vill gärna 
vara med om dramatiska situationer. Rånet är till exempel det som hon placerar högst upp av 
scenarierna. Det gör hon för att hon vill få känna pulsen gå upp någon gång ibland. Men hon 
tror också att hon som ung polis inte kommer att få vara med om sådana händelser. Det är 
nog de äldre som skickas, något som hon också tycker känns skönt. När hon får repliken att 
hon kanske och troligen kommer att vara en av mycket få patruller i sitt blivande 
polisområde och att det inte finns andra, äldre att skicka, ändrar hon sig till att jamen då är 
det bara att göra så gott man kan. Det ser hon fram emot att göra, säger hon då. 

I det andra samtalet berättar hon om sina nya erfarenheter i det sociala umgänget med 
vänner på polisutbildningen. Hon menar att man som poliser och polisstudenter kommer 
nära varandra i takt med nyvunna gemensamma kunskaper och erfarenheter: Ibland låter 
hon också förstå att hon tror att man kan komma lite längre ifrån dem som inte är 
polisstudenter.  

Eftersom vi fått den här kunskapen om polisens arbete så förstår inte andra vad 
jag pratar om. Det har vi [polisstudenter] gemensamt. […] Vi är fortfarande 
samma personer. Fast åsikterna dras mot varandra. Vi har fortfarande intressena 
kvar som innan. […] Men just det här med åsikterna, där har vi kommit närmare 
varandra.  

Hon knyter också den ganska allmänna känslan av tillhörighet och identitet till den mycket 
konkreta upplevelse som hon hade på fältstudien efter det dramatiska självmordet. Hon 
upplevde då ett mycket starkt stöd poliser emellan.  

Jag fick känna på kårandan. Alltså jag fick känna på allt från inne på stationen till 
jättekritiskt jamen som vid det där självmordet. 

Det hon menar var dels en allmän anda av kamratskap som hon kände mellan poliserna och 
dels det stöd som hon kände från all personal på stationen efter självmordet. Polisstationen 
som hon gjorde fältstudien på var en mellanstor station med ett par hundra anställda. Hon 
skulle inte vilja vara vid en större, eftersom hon då är rädd att hon själv inte skulle märkas. 
Hon är också rädd att kårandan, som hon håller som viktig, skulle kännas mindre på en 
större station. Ett ord som hon nämner som sammanfattande för känslan av att vara på en 
liten polisstation är trygghet. Hon tror att det finns goda chanser att känna sig trygg i 
tillvaron på en sådan station. Hon ger en ganska tydlig bild av att den förhoppning som hon 
hade i termin 1 om att finna en tillhörighet och en identitet verkar kunna infrias genom att 
hon funnit ett kamratskap som hon vill finnas med i. Hon tror att kamratskapet kan ge både 
trygghet och mening. En åsikt som hon tog till sig under fältstudien var den att 
polisledningen bara vill se statistik och mätbara resultat av polisarbetet. Hon svarade så här 
på min fråga om vad som prioriterades i polisverksamheten på den station där hon gjorde sin 
fältstudie.  

Statistiken. Det är viktigt att man löser så mycket brott som möjligt. Det spelar 
ingen roll vilken slags brott, snatterier, misshandel eller mord. Man ska 
effektivisera nu med 15 procent från och med nu, sedan ytterligare 10 plus 10 
procent. Det som de högre nissarna har det är hur man ska lösa fler brott. Då 
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kanske man istället far på lindrigare brott. Man far på små brott istället för 
grövre. Man prioriterar tiden fel Istället för att prioritera misshandel gör man det 
med stölden där ingen kom till skada.  

Hon berättade vidare att poliserna som hon mötte tyckte mycket illa om kraven och fick 
frågan om vari deras kritik bestod.  

Mest att det skulle bli tungt att klara. Och att det blev snedbelastning av 
engagemanget. Vissa i alla fall. Ibland räcker det ju med att påtala för en ungdom 
att man måste ha lyse på cykeln. Och då använder ju den ungdomen i 
fortsättningen cykellyse. Men nu kommer det ju att vara rapport. Och det känns ju 
inte alltid så bra. Sådana där saker. Om man ser att personen mår jättedåligt så 
kan man vara schysst ibland. Däremot om personen håller på att kaxa upp sig så 
kan man vara mer bestämd.  

Greta känner, säger hon i det tredje samtalet, att det är viktigt för henne att leva upp till 
förväntningar som andra ställer på henne. Hon känner ofta av sådana förväntningar från sin 
nära omgivning, både i idrottssammanhang och i nöjeslivet.  

Men ibland som [på idrottsträningar] om det kommer nya spelare så står de och 
tittar på mig med stora ögon, hon ska bli polis. Då känner man så här, ja, nu 
måste jag tänka på mitt uppförande för hon står och tittar på mig med så här 
stora klotögon, hon ska bli polis. Och då måste man ju som tänka på hur man 
fungerar. Och det har blivit så på krogen också lite grann. Tidigare kunde jag 
släppa lös och bli jättepackad, typ, men de senaste gångerna har jag varit ute 
nykter.  

Hennes uppfattning är att andra ser poliser som något speciellt. Hon visar också att polislivet 
tränger långt in i privatlivet. Varken under idrottsutövandet eller på krogen kan hon leva som 
hon gjort innan. Ständigt, säger hon, tänker hon på hur andra ska uppfatta henne i den nya 
rollen som polis. De förändringar som hon gjort har mest varit positiva. Den enda förändring 
som hon beskriver med negativa förtecken är den att andra ser på henne med mer kritiska 
ögon än tidigare.  

En bra polis 
Att Gretas identitet som polis känns viktig för henne beskrivs tydligt i avsnittet ovan. Hur 
hon tycker att en bra polis ska vara säger också mycket om hur Greta själv vill vara som polis. 
När Greta beskriver en bra polis säger hon så här i första samtalet.  

Ja, en bra polis ska [...] vara lugn, han ska ha pondus. Det ska synas på 
kroppsspråket, i det sätt han talar att jag är inte osäker, det är inte ens någon ide 
att du försöker. Utan det ska vara, ja pondus helt enkelt. Han ska vara väldigt bra 
på att kommunicera med folk och inte köra över dem […]. och liksom jamen du, jag 
är polis, jag är högre upp än dig, jag bara trycker ner dig. Utan liksom komma ner 
på samma nivå och visa att vi är lika mycket människor båda två. […] Polisen ska 
inte låta sig köras med alltså att den är för snäll eller så. Utan han ska ändå vara 
bestämd. Att det är det här som gäller punkt slut.  

Greta ger uttryck för en ganska tydlig bild av hur hon tycker att en polis ska vara. Liksom i 
nästan alla andra berättelser från både kvinnliga och manliga informanter, talar hon om 
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polisen som en han när hon beskriver en bra polis. Hon ger också andra uttryck för en 
maskulin bild av hur en polis ska vara. Att en polis ska besitta pondus, är till exempel ett 
epitetet som hon nämner. Med pondus menar hon en förmåga att visa att det är polisen som 
bestämmer. Genomgående i citatet ovan markerar hon att det är viktigt att inte visa någon 
osäkerhet. Tvärtom är det viktigt för en polis att verka säker på sin sak och inte lämna någon 
öppning för att situationen kan tolkas på ett annat sätt än polisens. Hon har också funnit en 
förebild som väl stämmer in på prototypen. Han bor i hennes grannskap och hon säger så här 
om honom:  

Greta: Alltså träffar man han ute, han är man, han är lång, han är ouh. Han är 
ute och springer. Jag har fått bilden och synen att han är bra. [...] Och vi pratar 
mycket polis. Och jag frågar han om tips och grejor så där. ja, han ser jag faktiskt 
lite upp till om man ska vara jordnära. 

Lars Erik: Vad ser du hos honom? 

Greta: Det kanske är för att han är så personlig. Han verkar vara ödmjuk. Alltså 
mot mig har han varit jättesnäll. Alltså han har ju den framtoningen som att han 
är bestämd, han vet vad det är som gäller, han verkar ha jättemycket erfarenhet 
om polisyrket men samtidigt är han jättesnäll, jättetrevlig och så där. Och speciellt 
trevlig med barnen. Så jag ser bara upp till honom på något vis. Även fast jag inte 
känner han riktigt. Ja, det han gör. Det är som det han gör. 

Den polisen stämmer in på hennes kriterier för en bra polis både genom att vara ödmjuk och 
snäll men också bestämd och visar tydligt att han vet vad som gäller. Dessutom är han man 
och lång. Det stämmer också överens med hur hon i allmänna termer beskrev hur en bra 
polis ska vara. Idealpolisen får tydliga manliga attribut som pondus och bestämdhet. Däri 
ryms uppenbarligen också storlek och inte minst kroppslängd för Greta. Hon nämner i 
samtalen både sin egen relativt långa kropp och här hennes förebild som också är lång och 
reslig. 

När det gäller förebilder har Greta till det andra samtalet hittat en annan manlig förebild och 
en kvinnlig sådan. Den senare är lärare vid polisutbildningen. Pondus är egenskaper som hon 
nämner om båda.  

Nej faktiskt så har jag [namnet]. Han tycker jag är lugn, harmonisk, trevlig och så 
har han pondus. […] Sen också [namnet]. Hon är kvinna och har kommit så pass 
långt. Hon kan så mycket hon är duktig och hon har också pondus. Hon såg på en 
övning med äldre studenter. Man såg på hela henne, hennes blick och allt. Jag vet 
inte vad, men det lyste i ögonen på henne att nu är det allvar, det är viktigt.  

I det tredje samtalet kommer hon återigen in på män som förebilder. Hon hämtar en av de 
personer som hon nämner ifrån sin tid som sommarvikarie på en polisstation. När hon får 
frågan varför hon tänker på just honom svarar hon:  

Greta: Han är ende mannen (skratt). Nej men det är sättet att uttrycka sig. 
Kvinnorna de tjattrar och de är lite mer hispiga och så där. Jag tycker mer om det 
där... Jag tyckte om kvinnorna också men [han] var speciell. Honom gick jag alltid 
till.  
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Lars Erik: Det låter som om du skämtar lite när du säger att han var man, men 
vad lägger du i det? 

Greta: Ja, jag tror att det kan, i början var det som du nu sa. […] Det här låter nog 
jättefjantigt men han är ju stor, lång och så där. Han är lugn och känns trygg i sig 
själv, säker. När han förklarar gör han det systematiskt. Om du har det här, vad 
krävs det då, liksom. När jag tänker på poliser tänker jag mer på män. I de 
praktiska ämnena är det mest män. Det kanske är därför. Det är mest män 
överallt.  

Polis - en utveckling 
Greta kommer själv också i flera sammanhang in på konkreta förändringar som hon ser hos 
sig själv under utbildningens gång. I samtal ett säger hon sig vara säker på att hon kommer 
att utvecklas mycket som människa genom polisyrket. Det kommer att ske genom de både 
hemska och roliga upplevelser som hon tror sig komma att ha tillsammans med olika 
människor. En sak som hon skulle vilja utveckla är förmågan att tänka mer på sig själv än vad 
hon gör idag. Det brukar vara allt för lätt för henne att sätta andra än henne själv i första 
rummet menar hon. Erfarenheterna kommer också att utveckla hennes värderingar, tror hon.  

Det är väl just när det gäller ens normer och värderingar, sen när det gäller 
åsikter, jag tror att man får en bredare kunskapsvy till exempel. [...] Nej, men 
åsikter, jag kan ha sett A och då vet jag att B kan bli så här. och sen kan jag se ett 
steg längre, till C. Och allmänheten kanske stannar på B och då kan jag värdera 
mina åsikter utifrån det här samspelet. Typ. 

Som polis kan hon, säger hon, inte bara se att ett barn behöver hjälp utan också vilken hjälp 
det behöver. Andra skulle bara se att det finns ett hjälpbehov, menar Greta. I nästa samtal ger 
hon ytterligare ett exempel på att hon tror att poliser lättare kan lära sig att se samband. Hon 
tror att hon har ändrats och säger att det är för att hon lagt sig till med ett ”polistänk”. När 
hon förklarar vad ett polistänk är använder hon ett exempel som visar på uppfattningen att 
poliser, till skillnad från andra, kan se sociala förhållanden i flera nivåer.  

Ja men till exempel om en person har gjort något. Tänker man inte bara han är 
knäpp utan snarare att han har det jobbigt hemma. Och till exempel Hagamannen 
[En känd serievåldtäktsman som avslöjades och lagfördes i Umeå under hennes 
studietid]. Innan kunde man tänka varför gör inte polisen något. Varför söker de 
inte i blodbanken? Nu kan jag tänka att jamen det vore integritetskränkande för 
man kan ju inte misstänka allihop. Det funkar ju inte. Och poliserna jobbar ju för 
fullt. Det är den biten. Och när man pratar med kompisar som inte tänker på 
samma sätt märker man att man förändrats. De tänker ju som jag gjorde innan. 
När det gäller brott borde de väl få information från register men det finns ju 
andra vägar att gå men de orkar man ju inte dra.  

”Polistänket” är för henne en utvecklad kunskap och analysförmåga om samhället och sociala 
relationer runt omkring henne. Hennes egen slutkläm om den personliga utvecklingen i det 
andra samtalet är att kunskap också ger trygghet. Även om hon säger att det känns klyschigt 
att säga något sådant så tror hon att det ligger mycket i det. Greta känner själv att hon har 
fortsatt att utvecklas som människa. När jag i det tredje samtalet frågar vad hon lärt sig 
under utbildningen berättar hon också först om sin personliga utveckling:  
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Om jag går till min personlighet så har jag fått, jag har lärt känna mig själv på ett 
helt annat sätt och jag har fått upp ögonen för så mycket mer som jag inte visste 
om mig själv. Alltså man sätts ju på prov […] Alltså det är jättemycket som man 
har fått ta ställning till och utveckla en själv.  

Även om hon känner att stora delar av henne har förändrats så tycker hon att det finns en del 
kvar att förändra. I det tredje samtalet talar hon också om sig själv som alltför snäll och 
undfallande i förhållande till andra. Hon gör det den här gången när vi talar om huruvida hon 
tror att hon kommer att bli en bra polis.  

Så i vissa situationer, typ, min pojkvän kan jag vara riktigt bitchig emot. Jag har 
tränat på honom. […] men jag tror att med buset är det inga problem. Om man får 
säga så. Utan det är snarare kollegorna, de jag [...] jobbar med. Att en kollega, 
men du, kan inte du ta mitt pass, kan du jobba över åt mig, kan du fixa det här. - 
Javisst ska jag fixa det här. Sådana grejor, det måste jag jobba med. Pondus vet 
jag att jag har. I och med idrotten för det kommer ständigt upp när vi har sådana 
här utvecklingssamtal. När du väl bestämmer dig syns det lång väg. Du är 
rakryggad och du är liksom, jamen du visar med hela kroppshållningen att nu 
jävlar. Jag är ganska lång och böjer inte rygg trots det Jag tror att det har med 
det att göra. Och jag är inte tanig och inte tjock heller. Så pondusen det tycker jag 
att jag har. Den här bestämdheten ska jag jobba mer med när det gäller kollegor. 
Humor tycker jag att jag har. Prata det kan jag, det är väl det jag är bäst på. 
(skratt) 

Hon säger alltså att hon tror sig om att ha en god pondus i förhållande till dem som hon 
benämner ”buset”. Däremot vill hon jobba ytterligare med att visa pondus inför sina blivande 
arbetskamrater. Senare i samtalet kommer hon in på det som hon tror är skälen till hennes 
hittillsvarande utveckling, från utbildningsstart till sista veckorna av utbildningen.  

Nu har jag ju som inriktat mig mer på det polisiära Jag har sommarjobbat hos 
polisen, det hade jag inte gjort tidigare. Och jag har verkligen bara levt i det här 
polistänket. För att förbereda mig inför aspiranten och när vi kommer ut. Så jag 
har som ändrat hela min livssituation. Jag slutade i [sitt hårdsatsande idrottslag] 
efter ett halvår. [...] Jamen jag har liksom förändrat i princip allt för att kunna 
inrikta mig på det här.  

Genom att ändra ”i princip allt” vill Greta visa att polisyrket är viktigt för henne och att hon 
genom det tror sig kunna ”bli någon”, som hon uttryckte sig i det första samtalet.  

5.3.2 Erfarenheter i praktiken 
För Greta är polisprofessionen mycket viktig i hennes liv, även vid det fjärde samtalet, och 
hon är tämligen säker på att hon kommer att vara polis genom hela karriären. Polisarbetet är 
inte bara viktigt för henne utan hon betonar också att det är mycket samhällsviktigt.  

Ett yrke som ses som någonting extra, inte som en snickare eller frisör utan någon 
som har makten att upprätthålla ordning och så vidare. Det är något lite extra.  

Greta blev emot sin vilja placerad på en mindre ort, ett par timmars resväg hemifrån. Ändå 
säger hon att hon trivts jättebra med jobbet. Det hon uppskattar med att vara på den mindre 
orten är att hon där fått göra allt, från utryckningsverksamhet och att utreda brott till att 
arrangera utbildning för andra yrkeskategorier. Om hon istället fått vara vid den större 
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stationen på hemorten skulle hon alltid bara fått lämna över sina ärenden till någon annan så 
snart hon gjort förstahandsåtgärderna.  

Om praktiktjänstgöring och erfarenhet som polis  
Praktikterminen gjorde hon på hemorten. När hon svarar på frågan om hur praktiken var 
svarar hon med att berätta om bara tiden i utryckningsverksamheten. Hon framhåller de 
sociala relationerna som något hon uppskattade mycket.  

[Det var en] jättegod stämning. Vi hittade på mycket vid sidan om också för att 
svetsa samman gänget. Och jag hade en instruktör som tog hand om mig jättebra. 
Alla var jättegoda. Från början tog man ju bara in, för att se och lära. Men 
efterhand så pushade de på mig, Greta nu kör du. Bara för att låta mig testa på. 
Det kändes bra.  

För att få veta något om hur det var på övriga enheter under praktiken behövdes riktade 
frågor om det.  

De första åtta veckorna var jag på krim och höll i utredningar. Det var det 
tråkigaste. Jag ville ju vara ute. Bara sitta inne. Men det var otroligt givande.  

Det som kändes givande för henne vara att hålla förhör och att sammanställa 
förundersökningsprotokoll. Efter praktikterminen ville inte Greta ha mer än två veckors 
semester. Hon ville arbeta så mycket som det bara var möjligt. När beskedet kom om hennes 
placering, på annan ort än sin hemort, kändes det jättetråkigt, säger hon. Men när hon 
närmade sig flytten bestämde hon sig för att hon skulle ge det en chans och försöka se det 
positiva i situationen. 

Och jag har trivts jättebra här. Jag trivs jättebra med det jag gör. Det som känns 
sådär är att man kommer till en stad där man inte känner någon. Man lär ju 
känna kollegorna, men de har ju barn och så där och det är inte alltid som de vill 
vara med mig på kvällen. Så man har suttit mycket själv.[…] Och så har jag 
familjen och idrotten i [hemstaden] och pojkvännen [på en tredje ort]. […] Så det 
har varit lite tungt på sidan om jobbet.  

Även om det som sagt ibland har känns tungt med resor och annat, så uppskattar Greta livet 
på sin nya hemort. Hon har också fått veta av en av sina chefer att hon har goda chanser att få 
en utredningstjänst med anknytning till ett av hennes specialintressen. Och just nu funderar 
hon på om hon ska ta den chansen om den ges. Den stora frågan för henne är om det skulle 
innebära mycket innearbete eller om hon även fortsättningsvis skulle kunna fortsätta att 
arbeta ute.  

Är det mest bara innesittande, eller är de ute mycket, jag vet inte. Så det måste 
man ju få se. Och det känns som om jag inte är riktigt redo för att gå in och sätta 
mig ännu. Men då har jag ju pojkvännen [på sin ort] och där gör man ju samma 
arbete som på mitt näpo. Så jag har inget som håller mig kvar här.  

När hon diskuterar dilemman som hon upplevt i själva yrkesutövningen, berättar hon om en 
händelse där flera missbrukare fanns i en lägenhet. Det var mycket bråk i huset och de andra 
som bodde där bad polisen om hjälp med att få bort missbrukarna. Greta och hennes kollega 
kunde dock inte göra det eftersom något brott inte skett. Missbrukarna bara störde 
grannarna och att omhänderta någon eller några av dem för berusning gick inte heller 
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eftersom de var berusade i en bostad, och där får inte sådana omhändertaganden göras enligt 
Lagen om omhändertagande av berusade (SFS 1976:511). I den situationen kände Greta att 
hon hade velat bara öppna dörren och på något sätt köra ut människorna i lägenheten. I 
synnerhet som andra boende i huset var mycket irriterade även på polisen eftersom de kände 
att de inte gjorde något. Hon ger också fler exempel på situationer då hon gärna hade haft 
möjlighet att göra husrannsakningar eller kroppsvisitationer. Men hon är noga med att 
poängtera att hon inte tar sig några friheter som lagen inte tillåter henne.  

Greta talar om sin relativt ringa ålder när hon beskriver hur det känns att förklara för de 
andra boende i huset med missbrukarna varför polisen inte gör något för att bättra på deras 
situation. På grund av hennes ungdom menar hon att det är en mycket stor styrka för henne 
att hon var aktiv och intresserad av näst intill allt på utbildningen. Den kunskap som hon fick 
med sig därifrån är mycket viktig för henne i många samtal med människor hon möter.  

Och sen är jag ju inte så gammal och har inte så mycket livserfarenhet. Så det jag 
har läst på skolan har ju haft, varit en enorm hjälp när man är ute. Det är ju inte 
alltid så kul att komma där och man ska diskutera lag och rätt med en 50-årig 
man som tycker sig veta precis hur det är. Eller en missbrukare som tycker att 
”jamen du lilla gumman”, men [då kan jag ändå] säga att så här är det, och att 
man har det här med sig. Och kan komma med argumenten och synpunkterna. Jag 
tycker om att läsa och tycker att det är kul och jag ville ju bli polis och jamen allt. 
Jag bara suger åt mig det är så roligt.  

Greta och andra om polisen  
Greta tror att de flesta tycker att polisen är bra men att några känner att det inte lönar sig att 
ringa till polisen, eftersom de ändå aldrig får hjälp. Sen finns det också de som bara tycker att 
polisen finns för att ”förstöra och jävlas” med dem. Hennes egen ambition är dock att alla 
som hon möter i jobbet ska känna sig nöjda med bemötandet från henne. 

 Jag tycker att polisen är toppen. Jag kan ju bara säga att jag försöker alltid att 
tillfredsställa målsägandens rätt i allt jag gör. Så att den ska känna sig nöjd. Så är 
det ju. […] Man [vill] ju att de ska känna att polisen ställde upp för mig. Och jag 
försöker att göra samma sak med dem som jag tar in för LOB eller ett ringa 
[narkotikabrott]. Och många går det ju hem hos och de tycker att polisen är nog 
bra men fan att de tog mig. Men det är ju så svårt att få in hos dem att polisen är 
bra. Vi sabbar ju för dem.  

Den vanligaste gruppen människor som hon säger sig möta i tjänsten är ”vanliga svenssons”. 
Och den vanligaste situationen är nykterhetskontroller i trafiken. De tycker oftast att det är 
roligt att få se och vara med om en trafikkontroll och kommer ofta med tips om andra 
vägsträckor som de önskar att polisen skulle kontrollera.  

Greta har haft några egna kontakter med massmedia, som resulterat i tidningsartiklar och 
TV-inslag. De inslagen tycker hon själv har varit positiva, och hon har också fått positiva 
reaktioner från sina kollegor och vänner. I övrigt menar hon att massmedia nästan bara 
skriver om polisens fel och brister. Och när någon polis begår ett fel, så menar hon att alla 
poliser uttryckligen stämplas för det i media, trots att alla poliser bara vill göra ett så bra jobb 
som det är möjligt. I anslutning till det resonemanget introducerar hon ändå 
målsägandepensling som begrepp. Målsägandepensling betyder att man istället för att aktivt 
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söka fingeravtryck eller andra spår bara inför målsäganden visar att man gör något för att 
denna ska tro att man gjort allt man kan.  

Om man har tid ska man göra allt man kan. Det kan till ex röra sig om 
fingeravtryck. Det är nog bara jag som lägger ned tid på sådant här. Många 
tycker att nej men, vi gör en så kallad målsägandepensling så att det ska se bra ut 
för att, vi kommer ändå inte att hitta något här. Men då tänker jag som så att vi är 
ju inga förundersökningsledare som tar beslut på plats. Utan vi gör ju allt, alltså vi 
gör ju vårt jobb. […] Jag har ju till och med varit med om, när jag ska börja pensla 
- nej men det är inte lönt att pensla där står kollegan och säger, du kommer ändå 
inte att hitta något. Och målsäganden står liksom och lyssnar. Då har jag knutit 
näven och nu jävlar nu kör jag och penslat och då har jag ju hittat.  

Greta säger att hon vid flera tillfällen har fått träff på liknande penslingar och det är med stor 
tillfredsställelse som hon tar emot sådana besked i ärenden där äldre kollegor talat om för 
henne att hon gjort arbetet till ingen nytta. Detta att en kollega argumenterar emot en annan 
kollega inför andra är också något som Greta vänder sig emot.  

[Man kör inte] över kollegors beslut offentligt. Utan […] vi är professionella. Det 
kan vara så att jag säger LOB (Lagen om omhändertagande av berusad) men 
kollegan håller inte med. Man tar in personen i bilen. Och diskuterar där. […] Så 
att man inte står och pratar om det så att folk hör. Så att sådant brukar vi också 
prata om.  

För Greta själv är en bra polis lyssnande och tillmötesgående. En bra polis står också för vad 
den säger och kan skilja på rätt och fel. Hon har inte längre någon förebild som polis, vilket 
hon hade under utbildningen. Hon säger att man då såg upp till lärare som var poliser för att 
de kunde berätta om sina egna erfarenheter från polisarbetet. Nu har hon sådana 
erfarenheter själv och har därför inget behov av att höra andra berätta om dem. Istället vill 
hon betrakta sina kollegors sätt att arbeta och hitta bra sätt att hantera situationer snarare än 
att se enskilda personer som förebilder. När hon får frågan om huruvida hon själv är en bra 
polis svarar hon med att hon är allt för snäll i vissa lägen.  

Jag lyssnar för mycket på buset till exempel. Om man ska försöka prata med dem 
och jag vet att de bara ljuger mig rätt upp i ansiktet, men ändå så lyssnar jag på 
dem och ställer frågor och så vidare, jag blir inte arg eller något. Nej, det är väl 
min största svaghet. […] Jag är för snäll, istället för att bara, "nu ljuger du kalle", 
så sitter jag där och, ja, jaha, stämmer det eller. 

När hon fick frågan om hon fått reaktioner från sina kollegor om sitt sätt att förhålla sig till 
dem som hon kallar för ”buset” svarar hon med ett exempel från praktikperioden då hon 
pratade länge med en känd grov kriminell missbrukare som enligt henne grät ut under 
samtalet och sa till henne att ”du är den enda polis som någonsin har lyssnat på mig”.  

Och efteråt kom kollegorna och skrattade åt mig och ja, hahahaha, det märks att 
du är aspirant. […] Men [på nuvarande arbetsplatsen] där har de ju ändå sagt att 
du gör det bra som sitter och pratar med dem. Så det är både och. 
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Skälen, livet och framtiden 
När Greta berättar om en vanlig dag inleder hon med det som sedan också visar sig vara det 
viktigaste skälet för att hon vill fortsätta som polis, nämligen att det är ett varierande arbete.  

Så varierande. Långa perioder händer ingenting. Först utsättning. Fika, ut. Jobba 
med trafik. Och det är så olika. […] Bälte, cykellyse, hastighet etc. Så jobbar man 
mot det. Så det är mest trafik. […] Sen vissa dagar händer allt, alltså det är fyllor, 
snatteri, rattfyllor, dödsfall då händer allt och man har inte en lugn stund.  

Den händelse som hon kommer att tänka på först när hon ombeds att berätta om en 
minnesvärd händelse är ett självmord med ganska mycket dramatik. Även om händelsen 
påminner mycket om den som hon berättade om självmordet från samtal två så verkar 
erfarenheten från detta självmord kännas ny för henne: 

Det första som kommer upp i tanken är första gången jag fick se en som skjutit sig 
i huvudet. Det var en vän till honom som hade varit där för att han visste att han 
inte mådde så bra och dessutom hade fått besked om att han var väldigt sjuk. Så 
han gick dit och ser honom genom fönstret. Ja, då hela huvudet var borta. Och det 
var splatter på rutan. Så han mådde ju inte så bra. […] Och han var ju helt 
förstörd. Det jag kom ihåg då var, jag visste ju inte hur jag skulle reagera. Jag har 
ju varit på andra dödsfall. Men inte en skjutning med köttfärs överallt. Men jag 
gick in i en roll som att nu är jag här och ska göra mitt jobb. Jag tänkte inte så 
mycket på det. For och underrättade anhöriga. Även om vännen redan hade pratat 
med dem. Men vi ville åka dit och bekräfta i alla fall. Så det kommer jag inte att 
glömma i första taget.  

Greta säger att hon uppskattar att hon fick sitta ned och samtala med de kollegor som var 
med vid händelsen.  

Då var chefen jätteduktig. Han sa till mig och min kollega att han fixat ett 
debriefingsamtal tillsammans med teknikern. Då fick vi samtala med två 
handledare och det kändes jättebra. Jag hade varit med om sånt förut men min 
kollega hade inte det. Och jag märkte på honom att han skulle behöva prata ännu 
mer. För han drog upp andra liknande historier, ja, det syntes på honom att han 
egentligen skulle behöva prata mer. Jag har ju varit på skjutning förut också, det 
var ju på första fältstudien, och då hade vi också debriefing.  

Dödsfall och självmord liksom psykiskt sjuka är den kategori av uppgifter som Greta tydligast 
ser skiljer hennes förväntningar inför arbetet med hennes erfarenheter av detsamma. Hon 
förstod naturligtvis, säger hon, att hon skulle träffa på både dödsfall och psykisk sjukdom i 
arbetet men hon trodde inte att det skulle ta så mycket av hennes arbetstid i anspråk. 
Dessutom har hon upplevt administrationen som ett mycket större inslag än hon trodde att 
det skulle vara. Hon säger att hon trodde sig ha en relativt rimlig bild av hur mycket 
avrapportering som jobbet skulle innehålla. Men hon har blivit överraskad över alla andra 
datasystem som man som polis ska behärska. Hon säger att hon administrerar uppgifter för 
löneutbetalningar, schemaläggning och ett lokalt program för spaningsinsatser som hon 
också behöver använda för att hålla sig ajour med vad som händer bland de kriminella.  

Det är jättemånga program och jag trodde inte att det skulle vara så många 
datasystem som man ska lära sig, som vi inte har någon utbildning på. […]Man är 
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mer kontorsråtta. Min pojkvän brukar säga det att nej, nu har jag suttit inne så 
mycket så nu har jag fått kvinnohänder nu är man ingen riktig polis.  

Bytet av bostadsort har gett henne egna erfarenheter dels av att vara polis i en stor stad under 
praktiken och ett par månader som färdig polis, och därefter erfarenheter från en liten ort 
under tiden fram till samtalet. Hon ser en ganska tydlig skillnad i hur miljöerna påverkat 
hennes privatliv. I den större staden hade hon nog kunnat behålla sin gamla identitet som 
idrottskvinna, medan hon i mycket högre grad får ta rollen och identiteten som polis på sin 
nuvarande bostadsort.  

I [den stora staden] tyckte jag inte att det [påverkade mig]. [Där] är jag mer känd 
som idrottskvinnan Greta. Men [här] påverkas [man] för att det är en så liten stad. 
Jag har […]  varit på krogen […] en gång. Men never again. Man är igenkänd och 
folk vill komma fram och diskutera och sen tycker jag att det inte hör till att man 
som polis super sig full och går på krogen och står där och lalala när man jobbar 
emot det. Det blir fel.  

I sitt umgänge vid sidan av de vänner som är poliser märker Greta att polisprofessionen är 
speciell och att rollen som polis följer med långt in i privatlivet. Hon är fortfarande aktiv i sin 
idrott men på en lägre nivå nu än innan hon började på polisutbildningen, eftersom hon vill 
satsa helt på polisarbetet. I den satsningen ryms inte en idrott på hög nivå, menar hon. Men 
genom sitt nya yrke har hon också fått nya roller i idrottslaget. Både som förebild och som 
formell ledare för yngre spelare, menar hon.  

Alltså man är ju polis. Man hör [andra säger att] ”hon är polis”. [I idrottslaget] 
har ledarna pratat med mig om att skulle inte du kunna ta hand om de [här nya, 
unga spelarna]. För de, de ser upp till dig. Och det skulle vara så bra. […] Folk har 
alltid vetat vem man har varit [som idrottare]. Men nu är man polis också. […] Så 
stor skillnad är det inte. Det gör mig inget. Det var större skillnad då, [under 
utbildningen]. Hon utbildar sig till polis och hon ska bli polis och då är det så 
påtagligt. Nu när man är polis så är det bara jaha, då är man det. Det var större 
förr.  

Ibland upplever Greta att det är besvärande med alla som vill komma och diskutera 
polisrollen, lagstiftningsfrågor och trafikregler. Hon betonar dock att det inte gäller i alla eller 
i ens många sammanhang utan snarare är undantagen. I de flesta delar av hennes eget 
privata umgänge smälter hon in som en i mängden och känner sig som den som hon alltid 
har varit, säger hon. Hon säger sig vara glad över att hennes pojkvän också är polis. Det 
betyder, säger hon, att när hon varit med om något som hon i tanken bär med sig in på sin 
fritid, så kan hon alltid prata ut med honom om det, ”och sen är det ur världen”. Men det 
räcker inte riktigt alltid menar hon. Som ett exempel på situationer där sådana samtal inte 
räckte, tar hon självmordet som nämnts ovan.  

Det var så starkt. Det var både liksom att se honom och plocka ögonbryn och näsa 
från olika rum och så vidare.  

Förutom sin pojkvän umgås hon inte så mycket med sina kollegor, inte minst för att så 
många av dem har familjer och är uppbundna på sina håll. Men också för att hon vill ha kvar 
sina gamla vänner ” så att jag inte blir helt insyltad i polisen”.  
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5.4 Jesper - mogen, vardagsnära problemlösare. 
Jesper är en av de äldsta informanterna och han kommenterar gärna sin ålder genom hela 
samtalsserien. Han gör det genom att jämföra sig med yngre studenter och beskriver tydliga 
skillnader i mognad. Kanske är det hans ålder som också ligger bakom att han ser 
sambanden mellan professionen och sitt övriga livspussel. Att få bo kvar på sin nuvarande 
hemort är tillexempel viktigt för honom i de första samtalen. Han framhåller praktisk 
problemlösning som den viktigaste delen av polisarbetet.  

5.4.1 Förväntningar under utbildningen 

Ålder, mognad och dramatik 
Den mest framträdande skillnaden som han ser mellan sig själv och yngre studenter, säger 
han, är att det som han ibland kallar för ”häftighetsfaktorn” och ibland ”fränhetsfaktorn” i 
polisyrket är borta hos honom. Den fanns där en gång, när han själv var betydligt yngre, men 
idag ser han på professionen som i mycket högre grad bestående av mjuka delar som omsorg 
och förebyggande arbete snarare än dramatik och fart. Jespers tankar på polisyrket föddes 
mycket tidigt men blev konkreta någon gång i lumpen. Då var det blåljus och fart och 
häftighet som lockade och idag säger han att han är glad att han inte kom in på utbildningen 
då, han tror att han var allt för ung och omogen. När han nu kom in var det den tredje gången 
som han sökte. I första samtalet säger han så här om sina ansökningar.  

När man var 21-22, då var det lite mer […] häftighetsfaktorerna. Andra gången så 
var det mer, när [jag blev arbetslös] då var det väl mer, som jag tycker i alla fall, 
mognad att nu är det ett jobb. Och den här tredje gången [...] det låg ju aldrig 
någon fränhetsfaktor. Om man jämför då så har den dött bort mer och mer. Utan 
nu var det mer en analys, vad ska jag göra för att få jobba i [hemregionen]. Vad 
skulle jag trivas med? Så jag vill ju påstå att det har avdramatiserats åtminstone 
för mig, ganska rejält från första gången till nu då. Första gången är jag tveksam 
om jag tittar på mig själv från mina ögon nu då [...] det skulle nog inte vara så 
lämpligt. Jag tror att jag var för ung då. 

När han i det första samtalet sorterar scenarierna utifrån vad han helst av allt vill ägna sig åt 
diskuterar han kring postrånet. Han menar att det scenariot, till skillnad från de andra är 
jättefarligt. Eftersom han också antyder att han skulle uppskatta situationen och placera den 
högt upp om den inte vore så farlig så får han frågan om det ändå finns något som lockar i 
sådana situationer: 

Ja, [...] det här är ju lite grann det här blåljus, snabba, alltså prova det här 
yttersta, alltså nu kommer det nog att vara, [...] och jag ska vara helt ärlig, visst 
finns det en liten, ja, men det är ju också ett jättestort, men risken, är det värt det? 
Vad händer, har han ett gevär, jamen man kanske blir skjuten då. Och så det är ju 
det jag säger. Om jag får det här jobbet jamen då åker jag ju på det. That´s it. Så 
är det, jag har fått en uppgift, jag har fått en order att åka. Då är det ju bara att 
åka. Men om jag sitter här [...] Ja jag lägger den långt ner, sunt förnuft, sunt 
förnuft om jag får välja, om jag får sitta i en polisbil och får bestämma. Just nu 
kommer jag att se en rånare med en hagelbrakare eller något sådant där. [...] Och 
jag kanske till och med blir den som tar fast den. Skulle jag vilja skapa den 
situationen. nej, men om det händer då är det ju bara att jobba med den. 
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Även om tanken inte fullt ut uttalas visar han tidigt i citatet att han skulle uppskatta att 
”prova på det här yttersta”, alltså dramatiska situationer. Sedan stänger han emellertid i 
detta samtal resonemanget med att om han får välja så säger hans sunda förnuft att han inte 
vill vara med i sådana situationer eftersom de är farliga. Om något sådant däremot händer 
kommer han, säger han, att ta hand om situationen efter bästa förmåga. 

Ännu i det andra samtalet betonar Jesper sin ålder och den personliga utveckling som han 
redan gjort till skillnad från de av hans studiekamrater som är i tjugoårsåldern. Jesper 
känner snarast, säger han, att det är de mjuka delarna i förebyggande och omsorg som är 
väsentliga, och det till skillnad från om han skulle ha blivit polis i yngre år. 

Man har läst om att man vill bli polis för att skjuta och köra blåljus [...] javisst det 
kan väl vara lite fart och spänning men [...] jag tycker ändå att jag har funderat 
över alla delar att visst det är hjälpande verksamhet och det är upplysande 
verksamhet, [...] det är förebyggande och det är direkt ingripande verksamhet.  

I de två senare samtalen under utbildningen märks ändå en viss längtan efter dramatik. Han 
ger också en tydlig förklaring till varför han ändå helst ser att han får vara utan den.  

Skithäftigt, det skulle jag vilja göra varje dag, komma ut med rykande pistol och 
två lagom skadskjutna bovar, så att de överlever, jättebra. Men det är i filmens 
värld. Det är inte riktigt verkligheten. 

Hans tveeggade inställning till dramatiken och hur han vill ha det med den i sitt framtida 
yrke ställs än mer på sin spets när man lägger till att Jesper också gärna skulle vilja vara med 
i den lokala insatsstyrkan (en grupp som används framförallt vid tillfällen då människor 
antas vara så farliga att de behöver mötas med särskilda metoder och resurser) med tiden. 
Skälet till att han vill det säger han är att arbetsuppgifterna lockar och - inte minst - att en 
sådan styrka får en bra utbildning som gör det möjligt att möta farorna på ett säkert sätt.  

När Jesper i tredje samtalet talar om hur andra studenter ser på polisutbildningen och 
professionen lyfter han igen det som han i tidigare samtal presenterat som en följd av sin 
ålder. Nämligen att han inte ser något av det som andra studenter menar är fränt. De andra 
är, menar han, mer inriktade på action och fart och fläkt än vad han själv är. Han säger att 
han ofta hört andra polisstudenter säga … 

… att det är […] fränt med en polisbil men [själv tycker jag att] det är en vanlig 
Volvo med […] en larmbåge.  

Senare när vi talar om tänkbara scenarier i polisyrket ger han tydligt uttryck för att det finns 
något som lockar i dramatiken, även om han tycker sig se det på annat sätt, med ett större 
säkerhetstänkande än andra studenter. Han är mycket tydlig med att han fortfarande mycket 
väl skulle kunna vara med i en förstärkningsgrupp med just sådana uppgifter som sin 
specialuppgift. Här diskuteras ett fingerat postrån som Jesper tänkt sig in i som agerande 
polis: 

Jesper: Jo, det var farligt under förutsättning att två stycken poliser med två 
stycken pistoler bara sladdar in och, ja, nu raljerar jag lite grann också. Medan en 
förstärkningsgrupp där ser man till att tunga västen på och, och det som lockar 
också är att [...] skyttegruppskänslan, det är vi sex eller åtta [...] individer med 
fasta positioner och en chef och en ställföreträdande. Vi har fungerande rutiner 
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och vi gör så här, vi gör så här. Ett antal kända, som jag skulle kunna tänka mig. 
indrillade scenarier, inte så många, kan man de scenarierna eller metoderna för 
olika saker så kan man improvisera mer inom ramen för varje sådan här metod.  

Lars Erik: Så det finns något som lockar i de dramatiska situationerna?  

Jesper: Ja självklart det gör det. Men det är också säkerhetstänkandet. [...] Det är 
inte bara att vara den här lilla patrullen. Jag kan mycket väl vara i en grupp som 
gör farliga saker, men då är risknivån [lägre och] skyddsnivån och 
utbildningsnivån.  

Intresset för dramatik och farliga situationer släpps fram alltmer ju längre in i utbildningen 
Jesper kommer. I det tredje samtalet verkar han se sig som deltagare i en förstärkningsgrupp 
i en framtid. Det intresset visades inte tydligt i det första samtalet. Den ”fränhetsfaktor”, i 
meningen intresse för att delta som polis i farliga, dramatiska situationer, som Jesper i det 
första samtalet definierar som obefintlig för honom verkar ändå leva någonstans. Han lyfter 
fram riskerna med det mycket tydligare och oftare än andra men han ser också möjligheter 
att komma runt de riskerna genom att få utbildas och utrustas och delta i grupper med det 
som sin specialuppgift.  

Problemlösaren 
Jesper ger också en bild av polisarbete som i hög grad problemlösande genom hela 
samtalsserien. Han gör det till exempel genom att lyfta in det sunda förnuftet i motsats till 
regeltolkning. Med det menar han att varje situation är så svår att den behöver lösas med 
intuition och kreativitet utifrån individers erfarenheter. Även på det området menar han att 
han har ett försteg i förhållande till sina kamrater genom sin ålder och de erfarenheter som 
den gett honom.  

Under sina fältstudier ser han något som verkar kunna hota hans bild av problemlösande 
som huvuddel i arbetet. Det är avrapportering som han inser tar en betydligt större del av 
polisarbetet än han tidigare trott. Som han uppfattade det så gjorde poliserna fem minuters 
ingripande och sen fick de skriva rapporter, anmälan, PM. "Det är klart att det inte finns 
poliser på gatan”, kommenterade Jesper det med. Visst förstår han att det behövs en del 
skrivande för rättssäkerhetens skull, men han tycker att det är tråkigt att det ska ta så mycket 
tid. Han nämner avrapportering och hierarki också när jag frågar honom om han hittat något 
skäl att inte bli polis och visar en stor frustration över att så ofta måsta lämna över besluten 
till en annan nivå, att inte själv kunna fatta beslut om tvångsåtgärder till exempel. 

Ja, det är väl lite granna det här att det är då fasen att man måste rapportera 
varenda jävla liten åtgärd till någon VB [vakthavande befäl] hela tiden, vad fasen, 
tvåstegsprövningar hela tiden tycker man att det ska vara. 

I det tredje samtalet visar han prov på sig själv som problemlösare när han säger att han 
hittat ett sätt att klara pappersarbetet ganska bra. Det ska han göra genom att bli effektiv i sin 
avrapportering. Det kommer han att kunna bli eftersom han sedan tidigare har ganska stor 
erfarenhet av pappersarbete. Men han säger att han hellre skulle ha sett att det var betydligt 
mindre sådant. I det sammanhanget nämns återigen att han bara ser fördelar med att vara 
äldre och erfaren, det tror han kommer att hjälpa honom både i arbetet på gatan och på 
stationen.  
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Den vardagsnäre 
Genom samtalen visar Jesper en omsorg om sitt totala livspussel som inte andra lyfter fram 
så tydligt. Det märks till exempel i första samtalet genom hans vilja att finnas kvar på 
hemorten och att ha en lön som han kan känna är tillräckligt hög.  

Och sen ska det vara en bra lön och gärna då [på hemorten]. Tvingas jag till 
Stockholm [men] blir erbjuden något [annat arbete i hemstaden] då är det en… det 
kan få mig att lämna polisen faktiskt. Eftersom jag trivs så otroligt bra och är 
uppvuxen [där].  

Även om Jesper säger att han trivts väldigt bra med utbildningen och blivit allt mer övertygad 
om att han får ett arbete som han kommer att trivas med när han blir polis så visar han här 
att poliskarriären inte är allt i hans liv. Om han tvingas välja mellan hemort och profession 
öppnar han här i det andra samtalet för att det kan vara arbetet som får stryka på foten.  

I det tredje samtalet kan Jesper berätta att han kommer att bli placerad i sitt hemlän. Men 
det är inte säkert att han får börja i hemstaden efter praktikterminen. Möjligen måste han 
istället göra en period i någon annan kommun i länet. Det kan mycket väl bli ett skäl för 
honom att söka sig en annan tjänstgöringsort. Här ger han alltså uttryck för en omvänd 
inställning jämfört med i det första samtalet. I det samtalet menade han att han mycket väl 
kunde byta karriär om han inte fick vara i hemstaden, nu kan han istället tänka sig att flytta 
långt ifrån hemorten för att få vara polis om han inte får vara i sin hemstad utan måste arbeta 
i någon av hemstadens kranskommuner. Den nya inställningen har att göra med att Jesper 
har ett nytt kärleksförhållande med en annan polisstudent som inte har fått tjänst i samma 
län som Jesper. Det förhållandet får betraktas som en ny bit i hans viktiga livspussel. 

Problemlösande, mogna nallebjörnar 
Ett sammanbindande kitt genom alla tre samtalen under utbildningen är de två förebilder 
som han anger. Båda får epitet som bygger på mognad. För en av dem, den som han nämner i 
det andra och tredje samtalet, är han mycket konkret i det avseendet när han anger ålder i 
kombination med att den polisen ser ut att trivas så bra på arbetet. Båda löser också problem 
i sina arbetssituationer på sätt som tilltalar Jesper, de vrider och vänder på problem och 
kommer fram till lösningar och tar sig den tid som behövs för att lösa dem. Båda är lugna och 
trygga, egenskaper som kan förväntas växa mer åren. Den första förebilden som nämns i det 
första samtalet är en man som varit hans chef på ett uppdrag inom sitt förra arbete. 

Han var stor och trygg och trevlig och liksom, vi kalla han en liten nallebjörn, han 
var lite rund och han var ju som två meter. Han var ju stor och trygg och man 
pratade med honom så, alltså det var en smart kille tyckte jag då. [...] Man kunde 
prata med honom och han kunde vända och vrida på olika saker och väldigt 
trevlig. [...] Det var mycket lugnet. När han kom så var det lugnt. Inte på något 
sätt att gud vad stor jag är nu är det bäst att alla slutar prata högt [...] utan mer 
bara en lugnande effekt. 

Jesper menar att den nämnde förebilden var en god problemlösare, en egenskap som 
stämmer väl överens med sådana som han värdesätter högt för en polis. Under fältstudien i 
termin två hittade Jesper ännu en tvåmeters nallebjörn som han vill se som sin förebild. 

Jesper: Jag träffade en man, det var när vi var ute och åkte på onsdagen. [Han 
hörde definitivt till de äldsta] på ordningen. Och han, det kändes verkligen, [...] 
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han trivdes bra med det där och det lunkade på fint. Och jag hörde när han 
pratade med människor och han var trygg i sig själv och att vara polis [...]. Och 
han tog nog den tid det behövdes lite grann så här. Det var inte så, javisst ibland så 
kanske han säkert skulle behöva tempoväxla men jag fick ju aldrig se någon sådan 
situation utan jag tyckte han var lugn, stabil, trevlig när han pratade med folk, 
även när han pratade med de här fyllona. Han visade dem respekt och fick 
[respekt] tillbaka också. Det tyckte jag, utan att ha några referenser så tyckte jag 
när dagen var slut att det var en riktig skön lirare.  Han trivdes på jobbet [trots sin 
ålder]. [...] Han jobbade där [på ordningen] för att han trivdes med det. 

Lars Erik: Vad gjorde honom till en förebild? 

Jesper: Trygg i sig själv, trygg i liksom alla situationer som dök upp [...], trevlig 
mot människor, hade bra kontakt med alla på polisstationen tycker jag, det var, 
socialt tyckte jag att han fungerade väldigt bra både på polisstationen och mot de 
han mötte på gatan. Han var ju som en två meters nallebjörn.  

Förutom det faktum att Jesper använder samma epitet om de båda förebilderna, han kallade 
ju även den förebild som nämndes i det första samtalet för en nallebjörn, så beskrivs de också 
med snarlika egenskaper. Båda var trygga, trevliga, tog sig tid med sina arbetsuppgifter och 
båda förmådde också människor runt omkring dem att lyssna på sina budskap. Vid sidan om 
det var också båda stora män, enligt Jesper var båda i tvåmeterslängden. En intressant 
aspekt med den förebild som han träffat på fältstudien är också att Jesper framhåller att han 
är gammal och fortfarande trivs med sitt arbete. Samma förhållande har flera informanter 
lyft fram som ett skäl att se upp till sina förebilder. Mannens ålder blir än mer i centrum i det 
tredje samtalet där Jesper återkommer till samma person. Han berättar om en händelse i 
vilken mannen fick gripa två gärningsmän misstänkta för rån.  

 [Då ringde en busschaufför] och sa att det hade hoppat på några skummisar som 
hade hoppat på, på vägen. Då var han faktiskt […] med och grep där. Och han 
berättade att han hade gått på en sida av bussen och kört bakom bussen. Med 
mobiltelefonkontakt med chauffören. Då hade han gått med pistolen dragen. Och 
[gärningsmannen] hade legat och sovit i sätet så när han vaknade såg han det 
precis så där. […] Men det var roligt att höra att även han som var lite äldre han 
hade dragit vapen och det var […] kul att det var den patrullen som var lite 
hungrig. För det var flera som fanns runt ikring.  

Här kan Jesper, med viss förvåning, berätta att mannen också kunde göra den tempoväxling 
som han efterfrågade i det andra samtalet. I och med att mannen också drog vapen, verkar 
Jesper mena att han också kan agera och vara ”hungrig”, trots sin höga ålder. När jag frågade 
vad som skiljer honom från poliser som inte blivit förebilder svarar han att  

Man tittar på att han är gammal men fortfarande är kvar på ordningen och trivs 
med det. Intresserad, nyfiken. De andra är bra, unga killar, de har kört mellan 2 
och 6 år. Och jag har förväntningar på att de ska vara unga och hungriga. De 
äldre förväntar man sig inte samma hunger av.  
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5.4.2 Erfarenheter i praktiken 
Jesper gjorde praktiken på hemorten. Idag är han placerad på ordningsavdelningen där. 
Flickvännen som han träffade på utbildningen har också fått tjänst på den orten och de bor 
tillsammans.  

Om praktiktjänstgöring och erfarenhet som polis 
Redan som svar på frågan om hur det har varit sedan förra samtalet berättar han, att han ser 
polisarbetet som ett mycket svårt arbete.  

Det har varit väldigt lärorikt men man bara inser att ju mer man lär sig desto mer 
har man kvar. Det är ett otroligt brett jobb man har. Nu jobbar jag på ordningen 
och då ska man i princip behärska alla de här blocken. Vi är på närpolisområdena, 
vi jobbar mycket med trafiken vi har egna turlagsutredningar som ska 
administreras i DURTVÅ (Datoriserad Utredningsrutin Tvångsmedel) och så här.  

Även när han beskriver praktikterminen kommer han in på professionens komplexitet 

Ja, aspiranttiden var lärorik men man kände att det är mycket kvar att lära sig. 
Många saker gör man så sällan att man aldrig hinner befästa det. Det är en 
väldigt stor kunskap som man ska besitta för att vara självgående.  

Praktikterminen har annars varit rolig och givande, säger han. Spontant berättar Jesper att 
de allra flesta människor han mött har varit riktigt bra, både poliser och människor utanför 
organisationen. Vad gäller delar av strukturen på organisationen är han dock mycket kritisk.  

Krimdelen uppfattade jag som ganska frustrerande eftersom jag tycker att det är 
väldigt märkligt att ett antal olika småpåvar har sina olika uppfattningar och kan 
säga att nej så där får du inte göra, så här ska du göra. Och så sen säger någon 
annan, nej men gör du så, så där ska du inte göra, det ska göras så här. Och så 
säger någon tredje något annat. […] Det är väldigt spridda uppfattningar om hur 
det ska göras och petande detaljstyrningar, inte så, så ska det göras. Det tycker jag 
inte om. Det är inte en sådan miljö som jag vill arbeta i. 

Till en del har ordningsavdelningen visat samma problem. Där finns också ofta flera personer 
att vända sig till i samma ärende, menar han. Ett ärende kan ibland komma från yttre befälet, 
ibland från vakthavande befäl och ibland från ledningscentralen. Jesper upplever det ibland 
som oklart och frågar sig vem som egentligen är ”husse”. Ytterligare kritik emot den egna 
organisationen kan skönjas när han beskriver sin praktiktid på ett närpolisområde.  

Närpolisområdet, det blir ju lite grann också som en blandning, där sitter man 
också med utredningar och det tycker jag är lite frustrerande för att man pratar 
om att det är[få] poliser ute […]. Ja det är klart som fasen när de måste sitta inne 
och utreda hela tiden och inte kan visa sig. Det är ju under all kritik. Antingen ska 
man anställa flera eller så ska man skicka alla utredningar [till huvudstationen]. 
För om det är två poliser som jobbar i [ett område] och har ett område på x 
kvadrat mil och sen sitter man inne 80 procent av tiden ja, då visar man sig ju inte 
speciellt mycket.  

Jesper har också positiva erfarenheter av organisationen. Till exempel har han fått 
förtroendet att bli instruktör i en färdighet som han genom sitt tidigare arbete har erfarenhet 
av. Att få det förtroendet gjorde honom mycket glad för han uppfattar det som ett tecken på 
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att man inte bara sett till tjänstår när instruktörerna utsetts utan också till vilken kompetens 
personalen har.  

En annan erfarenhet som började som en negativ upptäckt men som också gjorde att Jesper 
fick se att det finns en lyhördhet för nya idéer, gjorde han när det gick upp för honom att det 
tids-, aktivitets- och resultatredovisningssystem som användes lokalt på avdelningen var 
mycket ineffektivt och svåröverskådligt. Jesper har försökt att förbättra det och menar att 
han fick ett bra genomslag för sina förslag. Det var inte bara den egna avdelningen som tog 
till sig hans idé utan, med tillfredsställelse berättar Jesper att, även trafikavdelningen 
anammat hans excelblad och använder den också för att redovisa hur många rapporter de 
skrivit och hur många kontroller de gjort.  

Om jag ser problemområden så försöker jag också se vad finns det för möjligheter. 
Jag har ett förslag, skulle vi kunna göra så. Detta har jag fått igenom och det 
känns liksom roligt. Och att de tycker att det blivit bra [är förstås särskilt roligt].  

Tiden på ordningsavdelningen var den som Jesper trivdes bäst med. Han uppfattade det som 
den mest varierande tiden och han tyckte att arbetskamraterna var bra. Ordningsavdelningen 
är också hans arbetsplats idag. Jesper trivs mycket bra där och skälen som han anger för 
trivseln är att jobbet är omväxlande, händelserikt, roligt och han upplever ett bra 
kamratskap. Vad gäller händelserikedomen säger han dock att den varierar mycket. Ibland 
händer det inte alls något medan andra dagar kan det vara fullt upp.  

I det vardagliga arbetet ställs hans problemlösande ansatser också mot vissa stötestenar. 
Jesper säger själv att han vill kunna känna sig fri att tänka igenom situationer som han ställs 
inför, att bryta alternativen mot varandra, att diskutera med både sina kollegor och andra 
aktörer innan besluten fattas. Det känns för honom som om han borde lära sig att agera 
snabbare, att funderandet tar allt för mycket tid. Detta trots att han samtidigt känner att 
funderandet ger resultat och uppskattas. Som stöd för resonemanget exemplifierar han med 
hur han brukar stå och resonera med sig själv och möjligen kollegan när man står inför 
beslutet om ett omhändertagande enligt Lagen om Omhändertagande av Berusade personer 
m.m., LOB (SFS 1976:511). 

Ska den här personen LOB:as? han är full men han är trevlig och verkar kunna ta 
hand om sig själv han utgör ingen fara för andra, hur full är han, alltså jag tycker 
att det är svårt. Jag gör ingrepp mot andra personer. Då ska jag jädrar i mig 
tänka till. Och det kanske […] ligger mig i fatet ibland. Vissa fattar sådana här 
beslut (fingerknäppning) medan jag står där och överväger - den här personen, är 
den narkotikapåverkad, nej, jag har ingenting att gå på, jag har en magkänsla 
men kanske, nej jag vet inte.  

Berättelsen visar att Jesper ibland känner uttalade och outtalade krav från sina kollegor om 
att bli en snabbare beslutsfattare. Själv menar han att han brukar behöva tiden för att 
fundera men ser modeller runt om sig som fattar sådana beslut utan någon längre eftertanke. 
När vi diskuterar svårigheter i polisarbetet är det också den typen av avvägningar som 
kommer i fokus.  

Jag tycker att det är den här […], att avväga alla former av ingripanden och 
tvångsåtgärder. Det tycker jag är det svåra just nu. Men det kan ha att göra med 
att min ryggsäck av erfarenheter inte är så stor än. Men det får ändå inte bli så att 
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man bara tittar till den här ryggsäcken. Utan det måste vara så att man ser till 
hur man är emot den här personen i olika situationer. Det är det svåra tycker jag.  

Sedan han resonerat kring polisens maktbefogenheter i förhållande till individers rätt till 
integritet, rimlighets-, och behovsbedömningar, solklara beslut till beslut i gråzonen och hans 
relativt korta erfarenhet i professionen, så fortsätter han med att problematisera om en bra 
polis nödvändigtvis är en polis som hela tiden fattar de snabba besluten.  

Men då är ju frågan, skulle jag göra rätt då. Nej, här har vi en som druckit en öl 
och skrikit något. Han är lobbad. Är det bra, blir det bra poliser, plockar in folk för 
ingenting. Vad säger deras kompisar, vad tycker de? Vad blir det för rykte. Får vi 
bort folket från staden eller fortsätter de att dricka öl och tycker att polisen är 
idioter? Och hatar oss över allt annat och blir det en misshandel är det ingen som 
hjälper oss. Jävla polisen kan dra åt helvete. Så det är inte helt enkelt.  

Senare i samtalet, när han jämför sig själv med sin idealbild av poliser fortsätter hans tankar 
om snabbare beslut.  

Jesper: Jag är nog inte, jag skulle vilja vara mer framåt och gåpåig än vad jag är. 
För det upplevde jag att det var flera i det turlaget att där stod jag tillbaka lite 
grann. Då åkte jag med någon som var, ja du - du åker in på ringa narkotikabrott. 
Pang då var beslutet klart. Jag liksom vill fundera och tänka lite grann.  

Lars Erik: Menar du att du vill vara mer som den personen? 

Jesper: Ja ibland känner jag att vissa gånger, tänk inte så mycket. Få en 
magkänsla titta på den, liksom och sen är det klart. […] Själv skulle jag ha stått och 
funderat och förmodligen hade han väl kanske åkt in efter ett tag också men ibland 
så tänker jag för mycket helt enkelt. Den roll jag hade i det turlaget var mer som 
tänka, administrera, noggrannhet. Det är viktigt, finns det tid, lägg den tiden ute 
på plats. Långt målsägandeförhör. Underlätta för krim. Har vi tid, var noggrann, 
skriv upp mycket, fixa, ordna dona liksom så att vi i princip kan ge ifrån oss 
någonting så att de kan kalla den misstänkte och sen är det klart.  

Lars Erik: Tänker du fortfarande lika mycket på det sättet som du gjorde i början 
av yrkespraktiken eller gör du det mindre idag.  

Jesper: Nej jag tänker hela tiden. Ja, jag gör det. Jag är för dåligt på 
ryggmärgsbeteenden fortfarande. Men det här kan nog vara något som jag tycker 
själv att jag gör. Men det kan säkert vara så att jag sakta men säkert, bygger på 
ryggsäcken och det här, ja när de kriterierna är uppfyllda så då är det klart. 
Medan jag i början kanske först var tvungen att tänka ut kriterierna, överväga och 
det tar längre tid. […] I början spretade tankarna nog mer, nu tänker jag mer på 
de rätta sakerna. Det är ju skillnad på att tänka mycket och att tänka rätt.  

Jesper kan inte längre säga sig ha någon specifik förebild som polis. Han träffar många 
poliser och var och en av dem arbetar på olika sätt. De allra flesta är bra och av varje polis 
kan han lära något. Den äldre polis som han tidigare nämnt som sin förebild jobbar kvar och 
Jesper bekräftar gärna den positiva bild som den polisen har gett. Men han vill inte längre se 
honom som en förebild eftersom han menar sig lika gärna kunna använda vem som helst som 
har några års poliserfarenhet.  
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Under samtalen från utbildningen lyfte Jesper ofta situationer i polisarbetet som riskabla. I 
det fjärde samtalet visar han tydligt att säkerhetsaspekten lever hos honom även i 
yrkespraktiken, bland annat gör han det i svaret på frågan om han vill berätta om någon av 
de mest minnesvärda händelserna.  

Det farligaste jag har varit med om, kopplat till hur man använder vapen och 
taktik och så där. Det var ett vanligt stopp på en väg. Men det var ju miljön, just 
hur farlig trafikmiljön är. Då skulle vi försöka få en bil att stanna. Den var 
jätterisig och hade bara något lyse bak och gick jättesakta och det var ett jädra 
snöfall och han stanna ju mitt på [europavägen] i princip och vi tänkte att han 
skulle köra in på en avfart men han stanna mitt på och sen så körde han fast där. 
Så vi stod ju där och det här är ju en känd [narkoman] såg vi. Men det var tjock 
snörök och det blev grov olovlig körning […] och just då fick vi inte några tecken på 
att han hade några droger i sig. I efterhand kan man ju diskutera om man skulle 
ha tagit in honom ändå men just då fanns det inga tecken på det men 
långtradarna körde där och fast blåljusen var på så syntes det ju ingenting och 
han sa det, den där killen som jag tog med långt upp i snödrivan jamen kan vi inte 
få gå och sätta oss i bilen? Nej sa jag, det är inte aktuellt. […] Du ser ju vart du 
står. Just reflektionen över hur farlig en situation kan bli, det är inte människan 
bara som är farlig utan hur miljön kan påverka det var verkligen, det var nästan 
bara tur, det här måste vi göra fort, fort, fort nu och det var roligt för fastän det 
blev grov olovlig körning så hjälpte vi dem att trycka bort bilen så att de ändå fick 
köra bort. Alltså hur man måste anpassa lite. 

Jesper och andra om polisen 
En minnesvärd händelse som han berättar om var när han veckan före samtalet fick veckans 
ros i lokalpressen för andra gången. Denna gång var det efter att ha hjälpt en förvirrad dam 
som förirrat sig från en sjukvårdsinrättning. Även om man under fredags- och lördagsnätter 
kan få bannor som polis, så menar Jesper att den vanliga responsen från människor är 
uppskattning. Det överraskar honom inte direkt men han känner att det är skönt att få 
bekräftat att det är den vanligaste responsen. Han berättar bland annat om erfarenheter från 
trafikövervakning där han menar att han trots att han skriver ut dryga böter brukar kunna 
avsluta kontakten med att få höra att den bötfällda tycker att polisen ”gör ett bra jobb”. 

Och i generella termer verkar det vara Jespers uppfattning om vad andra människor tycker 
om polisen. De flesta, tror han, tycker att polisen gör ett bra arbete, åtminstone så länge som 
de inte ingriper emot den typ av brottslighet som den personen ägnar sig åt. En fortkörare 
tycker till exempel inte att polisen ska ägna sig åt att övervaka hastighet på vägar, tror Jesper. 
Och många som ”drabbats” av polisens arbete saknar självinsikt och tycker att polisen 
ingripit bara för att vara dum. I slutändan menar han att allmänhetens inställning till polisen 
och polisens arbete varierar mycket.  

Men vissa tycker att det där var helt åt helvete. Jag får väl bråka och slåss hur 
mycket jag vill. Eller bara bete mig, jag är svensk medborgare och får göra vad jag 
vill. De människorna tycker att polisen är riktiga knallkorkar. Sen finns det folk 
som anmält något och fått brottet uppklarat och sen finns det de som anmält något 
och inte fått det uppklarat och de tycker att vi sitter på kontoren och gör ingenting. 
[…] Till exempel brandkåren har alltid högt förtroende. De kommer ju alltid för att 
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hjälpa. Vi kommer också för att hjälpa vissa men ingripa emot andra. […] Jag tror 
att det är blandat. Det spretar nog ganska kraftfullt vad folk tycker om polisen.  

När massmedia förs på tal börjar Jesper med att berätta att lokalpressen gjorde ett bra arbete 
när en artikel som säger sig visa att bara ett fåtal poliser är verkligt duktiga, några är närmast 
odugliga och det stora flertalet gör mer eller mindre bara det nödvändiga, men inte mycket 
mer (Holgersson & Knutsson 2008). En polis tilläts att kommentera artikeln och det blev en 
bra bild av arbetet på polismyndigheten, menar Jesper. En bild som visar att alla poliser gör 
så gott de kan. I övrigt menar han att det som säljer är negativa nyheter. Så snart en polis 
begått brott så blåses det upp till enorma proportioner, medan ingripanden som gått bra bara 
nämns i marginalen. 

Skälen, livet och framtiden 
Jesper tror att han kommer att vara polis under hela sitt yrkesliv. Han tror att han kommer 
att vilja fortsätta på ordningsavdelningen länge, så länge han orkar. Men han vill gärna 
kombinera det arbetet med eventuella uppdrag som instruktör. Senare kan han tänkta sig att 
bli trafikpolis men det ligger i så fall långt fram. Dessutom lever hans tankar på att vara med i 
en insatsstyrka fortfarande ganska starkt.  

Men vi har talat om det här med farligt, […] du vill inte gå in i ett bankrån, nej, 
med polis a och polis b som sladdar in framför banken va? Det är inte en situation 
som jag vill utsätta mig för. Men i en insatsgrupp, tunga vapen, tunga västar med 
en strategi och en taktik. Där kommer ärendet i en helt annan dager. För då är vi 
där på våra villkor även om situationen kan bli farlig. Så att tanken finns 
fortfarande kvar. Jag har inte fiskat speciellt efter det. Men kan tänka mig om de 
söker. Man vill ju som skapa sig ett namn, […]en grund som ordningspolis, men 
framgent om det erbjuds tillfälle så skulle jag söka.  

När han beskriver varför han vill vara polis är det omväxling som framförallt lyfts fram. Det 
skälet är betydligt starkare än i de tidigare samtalen då skälen varit mer mångfacetterade.  

Ja, jag tycker, det är ett jobb som jag trivs med och just det här med omväxling i 
arbetet. Jag är inte riktigt än, skapt för att bara ägna mig åt administrativ tjänst. 
Jag kanske blir med åren. Utan göra saker, allt från, det är liksom omväxlingen i 
det hela. Allt från att hjälpa lastbilschaffisar att montera snökedjor och till att, ja, 
allt möjligt. Omväxling. Bra kamratskap. Ja, på så vi så trivs jag. Jag tycker 
generellt att det är ett jobb som jag tycker är roligt. Det är svårt att sätta ord på 
det. 

Även om han ibland har varit i situationer som han inte har uppskattat, till exempel då han 
blivit utskälld av narkomaner på sätt som kan upplevas både personligt och kränkande så har 
han inte på allvar övervägt att söka ett annat arbete. Han brukar hantera sina känslor med att 
gå till gymmet och träna. Närmast sådana tankar var han, säger han, när han upplevde den 
röriga organisationen under praktiktjänstgöringens kriminaltid. Men inte heller där var 
tankarna allvarliga.  

Jesper säger att arbetet inte påverkar hans privatliv särskilt mycket. Förutom att 
arbetstiderna leder till viss nödvändig anpassning. Just arbetstiderna påverkar en hel del, till 
exempel är hans flickvän i ett annat turlag vilket gör att deras umgänge ibland begränsas. 
Vänner utanför polisorganisationen är också betydligt svårare att umgås med så länge han 
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har de arbetstiderna. Det leder till att han inte umgås så mycket med sina gamla vänner. Han 
har också redan känt att arbetstiderna gör honom tröttare än vad han varit tidigare. Även på 
fridagarna behöver han ofta en tupplur. Det har han inte upplevt förr. Även om Jesper som 
svar på en riktad fråga säger att arbetet inte tar så stor plats av hans fritid så verkar det som 
om det finns flera skärningspunkter då arbetet är svårt att skilja från fritiden.  

Fast vi är här väldigt mycket men det är ju för att vi har gymmet här. Vi […] 
tränar väldigt ofta och då brukar vi stanna till och kolla mailen och kanske ta 
någon kopp kaffe. Men det är väldigt lite jobbsnack utan mer för att besöka 
gymmet. Eller om man är på staden kan man gå in och använda toaletten. 
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Spirande polisidentiteter 
I denna sektion diskuteras polisers professionsidentitet utifrån studiens empiri och teori. I de 
första avsnitten av kapitel "6 Identitet, en reflektion av image och kultur” kan sektionen 
också ses som något av en översikt över empirin. Där finns de mest framträdande dragen ur 
empirin sammanfattade och inflätade i en analyserande diskussion. Något som läsaren 
missar genom att inte läsa empirikapitlet är möjligheten att på djupet granska författarens 
tolkningar, för i denna sektion finns inte det liv och den personliga prägel som de mer 
omfattande citaten i förra sektionen ger. Här ges heller inga av de personbeskrivningar som 
ryms i empiriredovisningen, sektionen ”Polisberättelser”.  
Liksom i ”Polisberättelser” tar det första kapitlet, "6 identitet, en reflektion av image och 
kultur”, sin början redan långt före utbildningen, i de barndomsdrömmar som informanterna 
berättat om. Dess första avsnitt behandlar också den viktiga beskrivning som ges av en 
övertygelse om att ha funnit världens bästa jobb och att man ser professionen inte bara som 
ett yrke utan som något av en livsstil. Från första avsnittets väldigt jagnära fokus på inre 
visioner, närmar sig den följande diskussionen professionen i sig och relationen mellan 
individ, profession och gemensam identitet. Under avsnittet "6.2 Skälen" konkretiseras 
diskussionen till faktiskt uppgivna skäl för valet av profession. Så långt kan analysen ses som 
en diskussion om förväntningar på och erfarenheter av den egna rollen som polis. Därefter 
lämnas det interna perspektivet till förmån för en diskussion med ett utifrånperspektiv i "6.3 
Polisen och andra". Där fokuseras imagefrågor som är centrala i identitetsmodellen. 
Frågorna handlar om hur man ser på sina möten med andra människor, massmedias 
bevakning och hur man tror att allmänheten tänker och tycker om poliser och polisen.  

I det därpå följande avsnittet "6.4 Polisdiskurser” diskuteras några av de diskurser som 
tolkats ur materialet. Det tar oss ytterligare närmare en beskrivning av hur polisens identitet 
beskrivs i berättelserna - vem man blir och är som polis. I det avsnittet fokuseras särskilt 
motbilder i och utmaningar av diskursen vilket tydliggör diskursernas komplexitet som 
byggande både på regelbundenheter, gemensamma mönster och utmanande skiljaktigheter. 
Nästa kapitel heter ”7 Polisidentitet – inte bara uniform”. Där diskuteras berättelser som 
visar på att trots många gemensamma etiketter informanterna emellan, så kan också 
polisidentiteten ses som mångfacetterad. När etiketterna bryts ned i definitioner och 
betoningar visas en bild av en profession som rymmer många varierande sätt att se på och 
beskriva sin profession och sin identitet. Före ”8 Slutdiskussion” följer avsnittet ”7.3 En ny 
modell för professionsidentitet” där ytterligare en bearbetning av modellen som så långt 
tillämpats i studien presenteras. Bearbetningen har skett utifrån tankar som fötts under 
analysen, relaterade till den utvecklade dynamiska identitetsmodellen (Hatch & Schultz 
2002) 
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6 Identitet, en reflektion av image och 
kultur 
I detta kapitel diskuteras hur berättelserna från sektionen "Polisberättelser" kan tolkas 
utifrån ett identitetsperspektiv med kultur och image som sinsemellan reflekterande, 
identitetsbyggande faktorer.  

6.1 Jag som polis, från vaggan till pensionen 
På många sätt beskrivs polisprofessionen som viktig. Berättelserna lyfter den inte bara som 
en samhällsviktig profession. Den beskrivs också som en profession som upplevs som viktig i 
det egna livet. Många beskriver det som något man drömt om sedan mycket länge och något 
som i hög grad kommer att påverka även fritiden.  

6.1.1 Barndomsdröm 
En naturlig startpunkt i en diskussion om vem som blir polis är att starta i de drömmar som 
föregått de flesta informanters yrkesval. De flesta säger sig ha drömt om yrket sedan tidig 
ålder, några så långt tillbaka som i femårsåldern. Ursprunget till drömmarna visar på en stor 
spännvidd. Ett tydligt ursprung visar Greta för sin barndomsdröm som hon menar kommer 
från hennes upplevelser i ca femårsåldern och viljan att ingripa emot sin missbrukande och 
våldsbenägna bror. Hans nyfikna vilja att finnas med i utryckningsbilens framfart mot 
okända mål är ett annat ursprung liksom Idas vilja att finna ett praktiskt yrke där hon får 
utlopp för sin pojkflickiga längtan efter att arbeta med kroppen. Kasper tycker sig minnas hur 
han som barn såg sig som hjälten som räddade människor och som andra såg upp till.  

Sedan drömmarna uppstått har impulser till förändringar och möjligen också bekräftelser av 
dem nått informanter från olika håll. Det finns inte många kommentarer om vilka de 
impulserna är. Men redan i barnlitteraturen speglas ofta polisers vardag på olika sätt, som 
hedervärda, strävsamma yrkesmän med just egna barndomsdrömmar om polisyrket i ryggen 
som i Halvan Eriksson (Norlin & Burman 1995) eller som mer eller mindre klantiga, 
oförstående farbröder som i Pippi Långstrump (Lindgren & Vang Nyman 1992). Jarnéus och 
Öst (2007) beskriver hur barnlitteraturen behandlar genusfrågan i polisyrket och visar på 
stereotypt manliga bilder. Bilder som förmedlas till barn i väldigt unga och okritiska år. 
Redan barnlitteraturen kan därför ses som en källa till varför alla informanter talar om 
poliser som män. Den polistunga massmedievärlden kan inte bortses ifrån i ett resonemang 
om varifrån impulserna till barndomsdrömmarna kommer ifrån och hur de utvecklas. I 
nyhetsmedia, film och litteratur visas bilder av poliser i många olika roller. I polisromaner 
har poliser ofta rollen som hjältar och den eller de som kan lösa till synes omöjliga uppdrag.  

Nyhetsmedia är intressant i sig eftersom informanternas generella bild är att nyhetsmedia 
bara fokuserar på, för polisen negativa händelser, tillkortakommanden i utredningar, poliser 
som begått brott och systematiska fel i polisens organisation eller brottsutredningsprocess. 
Den bilden emotsägs ganska tydligt av Palm och Skogersson (2008, s.81) som snarast menar 
att rapporteringen i hög grad sker på polisens egna villkor. Men även nyhetsmedia är förstås 
en källa till information om polisarbete, som kan hjälpa den unga att utveckla drömmen om 
det framtida yrkeslivet.  

Lebeda (2007) har i en studie frågat barn om deras syn på polisen. I barnens berättelser 
framträder dels en bild av poliser som snälla, som ställer tillrätta, som de som får köra fort 
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och gärna gör det men i första hand framträder bilden av de som tar hand om brottslingar. I 
lägre åldrar är bilden helt och hållet positivt laddad med poliser som de snälla hjälparna och 
hjältarna. Högre upp i åren blir bilden mer diversifierad och i tonåren framtonar också en 
bild av poliser som några som står i vägen för ungdomars intressen. Inslag av uppfattningar 
om poliser som fördomsfulla får också visst utrymme i ungdomars berättelser. De flesta 
ungdomar i studien poängterar dock att det både finns ”dåliga” och ”bra” poliser.  

Varifrån än drömmarna kommit och hur de än utvecklats kan de antas påverka bilderna av 
polisarbete även i vuxen ålder. Om de är mer eller mindre starka eller svårföränderliga än 
bilder av senare ursprung ligger utanför denna studies syfte men är intressant eftersom 
barndomsdrömmen visar sig så tydligt som en bakgrund till polisers yrkesval. Oen och 
Cooper (1988) menar till exempel i sitt resonemang om professionella identiteter att ju 
längre man strävat efter en identitet desto starkare kan viljan att nå den bli. De argumenterar 
också för att barnets svar på frågan om ”vad ska du bli när du blir stor?” kan skapa egna 
tydliga förväntningar på ens professionella framtid. Det skulle betyda att ju fler gånger man 
svarar ”polis” på den frågan desto större sannolikhet är det att viljan att bli polis blir stark. 
Ett sådant resonemang understryker också Berger och Luckmans (1967) studier som visar att 
barnets primärsocialisationsprocess ger mer långlivade effekter än sekundära motsvarigheter 
senare i livet, alltså socialiseringsprocesser i till exempel arbetslivet. Informanternas 
barndomsdrömmar som kommer till uttryck i deras berättelser kan alltså antas ha påverkat 
deras professionella identitetsskapande.  

6.1.2 Världens bästa jobb 
Redan i det allra första samtalet, alltså timmarna, dagarna eller veckorna efter uppropet finns 
en tydlig bild av polisarbete som världens bästa sysselsättning. Det är måhända inte något 
unikt för polisprofessionen, rimligen har många som börjar en utbildning en uppfattning av 
den tänkta karriären som en tilltalande sådan. Men uppfattningen om att ha fått världens 
bästa jobb och stoltheten över att ha lyckats komma dithän passar väl in i bilden av en 
barndomsdröm som gått i uppfyllelse. Berättelserna om barndomsdrömmen och sig själv 
som innehavare eller blivande innehavare av världens bästa jobb är berättelser som målar en 
ljus bild av berättarna själva och deras nuvarande positioner. I studiens informanters ögon är 
polisprofessionen också till stor del statusfylld och en identitet som andra ser upp till. Den 
professionella identiteten som polis, har därigenom en stark startposition. Att vara en av de 
som lyckats med att konkurrera sig till en plats på polisutbildningen, är i sig en tilltalande 
tanke för många. Det ger möjlighet till sådana relativa bedömningar eller jämförelser som 
ställer den egna gruppen i ett positivt ljus relativt andra grupper (Ashforth & Mael 1989).  

I det fjärde samtalet är enigheten fortfarande relativt stor om att man också har världens 
bästa jobb. Nästan alla är överens om att man kommer att vara eller vill vara polis till 
pensioneringen. Det finns bara några berättelser från yrkespraktiken där man kan skönja viss 
tvekan. Till exempel märks hos Tommy en viss skepsis inför om han kommer att orka med 
den tröga organisationen. Tommy är också den som yppar viss tvekan över om han kommer 
att pensioneras som polis. En annan som funnit tydliga gap mellan sina förväntningar och 
erfarenheter är Kasper som visar att han börjat resonera kring om polisyrket verkligen är så 
omväxlande som han hoppats att det ska vara. Omväxlingen sitter på ytan och 
arbetsuppgifterna är i grunden ganska lika, verkar han mena. Deras delvis negativa 
berättelser är dock undantag i den annars positiva generella bild som visar att informanterna 
känner en stark affektiv bindning till sin professionella identitet. Det är i alla studiens faser 
lätt att hitta berättelser som visar på sådan stolthet och sådant engagemang för 
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polisidentiteten som Johnson och Morgeson (2005) menar karaktäriserar affektiva 
identiteter. Sådana identiteter som innehavare av dem brinner för och är stolta över att ha. 

6.1.3 Livsstil på livstid 
Mot bakgrund av det nyss sagda, att man inte tror att det finns ett bättre arbete än polisens, 
är det knappast överraskande att polisprofessionen ses som en livstidssyssla av de flesta. De 
allra flesta informanter är mer eller mindre övertygade om att man kommer att fortsätta som 
polis under hela yrkeslivet. Det som några reserverar sig inför är att inte kunna leva upp till 
de krav som professionen ställer. Antingen mentalt eller fysiskt. Här märks alltså en tydlig 
oro inför yrkeslivet. En oro som grundas i en osäkerhet om vilka krav som egentligen ställs 
och vilka krav man som individ kan leva upp till. Den osäkerheten verkar för några vara 
särskilt tydlig i det tredje samtalet, strax före examen, d.v.s. strax före yrkesinträdet.  

Det tydligaste exemplet på en osäkerhet om att räcka till och orka mentalt, visar Kasper som i 
det tredje samtalet ingående diskuterar sin blivande yrkesroll och kommer fram till att han 
inte i någon större utsträckning kommer att orka med att psykologiskt stödja människor som 
har gjort svåra erfarenheter. Han ser det snarare som en målsättning att lära sig att 
distansera sig känslomässigt så tydligt som möjligt, från de han möter i arbetet. Detta för att 
mentalt orka med att möta människor med alla sina problem. En spänning som blir tydlig 
genom den osäkerheten är den mellan viljan att göra ett gott arbete, en insats för samhället 
med flera goda föresatser och den osäkerhet som läggs i dagen och som bygger på tankar om 
huruvida jag som individ verkligen räcker till och orkar det förmodat hårda polisarbetet.  

Alla är överens om att polisarbetet kommer att ta en stor plats även av fritiden. Några säger 
sig vilja värja sig emot det så gott det går, t.ex. Tommy. Andra, t.ex. Hans, menar att det 
definitivt inte gör något att professionen tar en stor plats även av fritiden. Tvärtom är det 
något han uppskattar. Exemplen på vilken plats det kommer att ta är många. Till att börja 
med nämner de flesta att regelefterlevnaden kommer att påverkas. Som polis antas man inte 
komma att köra för fort, gå mot röd gubbe eller dricka hembränd sprit. Samtidigt känner 
många att man inte kan ställa ”orimliga” krav utan man måste få vara människa. Att få vara 
människa innebär bland annat, enligt det sättet att se det, att det får räknas som acceptabelt 
att man ibland bryter mot regler. Andra exempel på hur professionen antas påverka fritiden 
är att man måste rapportera brott som man uppmärksammar, även när man är ledig. Att 
man säger sig inte vilja umgås med gamla vänner som begår brott framstår i det perspektivet 
som ganska naturligt. Ett par stycken, Camilla och Hans, sträcker i yrkespraktiken, ut den 
begränsningen i umgänge ytterligare. De menar att alla frågor om vad man gör på jobbet och 
om vad som är tillåtet och inte tillåtet enligt lagboken blir tröttsamt och tjatigt. De löser det 
genom att mest umgås med poliser. Camilla gör det delvis för att hon bor på en ny ort, men 
Hans gör det uteslutande för att slippa det som han uppfattar som besvärliga, tjatiga frågor 
från umgänget utanför poliskåren.  

Även om det bara är Camilla och Hans som direkt säger att de tycker att det är besvärligt med 
umgänge utanför poliskåren i så generell mening så är det flera andra som också säger att de 
ändrat sitt umgänge. Några, t.ex. Jesper och Greta, säger att de gör det på grund av praktiska 
problem med umgänget med andra, som en följd av obekväm arbetstid och ny bostadsort. 
Det finns också i materialet flera som uttalar viss frustration över nyfikna frågor från andra, 
men som inte går lika långt i generalitet som Camilla och Hans gör. Både Camilla och Hans 
älskar sitt arbete högt. Därför är det intressant att diskutera varför de inte vill prata om det i 
vissa sociala sammanhang. Man kunde tänka sig att den som håller sitt yrke så högt, också 
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skulle uppskatta att prata om det även på sin fritid. Men uppfattningen att andra ställer så 
jobbiga frågor, är inte något unikt för dem. Jag minns själv under min tid som aktiv polis hur 
några av mina kollegor undvek att berätta om sina yrken när man gjorde nya bekantskaper. 
Så här i efterhand funderar jag om den motviljan verkligen kunde komma av egna 
erfarenheter. För enligt min minnesbild var det nästan bara mycket unga poliser som hade 
den tydliga motviljan. Även äldre kollegor uttryckte liknande ansatser men oftast i mer 
skämtsamma tongångar. Motviljan emot att diskutera polisarbete med andra kan därför 
sägas ha haft en plats i polisidentitetens diskurs, på mer eller mindre stort allvar. 

Om den minnesbilden stämmer går det att tänka sig ett par skäl till det. Det kan vara så att 
unga poliser umgås med unga poliser och i någon del hämtar sina värderingar därifrån. Om 
man då får höra tillräckligt många gånger att det är jobbigt att tala med andra om yrket så 
kan en sådan motvilja byggas upp, redan av förväntningarna på att det är jobbigt. Det skulle 
till exempel kunna stämma överens med ett sådant resonemang som att förväntningar på 
fördomar gör att man också finner fördomar (Kaiser et al. 2006). Alltså om jag tror att en 
person jag möter bär på fördomar om mig, kommer jag att leta efter att personen visar tecken 
på sådana fördomar. Det ökar sannolikheten för att jag ska tycka mig finna sådana fördomar 
hos personen. På samma sätt kan man tänka sig att en ny polis som hört hur besvärligt det är 
med alla frågor om polisyrket också kommer att känna det som om de förväntningarna 
bekräftas, när det kommer frågor om deras arbete från andra vänner.  

En annan tänkbar förklaring till motviljan är så enkel som att frågor från andra är svåra att 
besvara och att de därmed ställer identiteten som polis inför utmaningar. De svårigheterna 
kan i sig vara skäl till att undvika diskussioner om polisarbete trots att man älskar sitt jobb. 
Sådana svårigheter är naturligt som störst för några i början av karriären vilket då till en del 
kan bidra med en förståelse för varför några unga poliser, som Hans och Camilla ogärna vill 
prata om sitt arbete med andra än poliser. Om en sådan förståelse för motviljan att umgås 
med andra är adekvat antyder den en annan spänning, den mellan den personliga identiteten 
och den nya, ovana sociala identiteten. Den senare känns trygg i just den identitetens sociala 
gemenskap. Trygghet är också ett av de främsta skälen till varför vi behöver och väljer sociala 
gemenskaper (Garcia et al. 2005). Mindre trygg, kan den nya identiteten kännas i andra 
sociala sammanhang. I sammanhang där den nya polisen är den enda polisen, den enda som 
kan svara på frågorna om hur det är att vara polis och den enda som förväntas veta svaren på 
vilka trafikregler som gäller eller vilken rätt en polis har att ingripa i olika situationer.  

Ett syfte med den kognitiva bearbetningen av tillhörigheten är att i relativa termer förstärka 
den egna självbilden och en sådan förstärkning bygger i sin tur på att tillhörigheten med den 
egna ingruppen görs stark om bilden av den tillhörigheten är positiv (Garcia et al. 2005). 
Tillhörigheten till poliskollektivet presenteras definitivt som något positivt av informanterna 
i denna studie. Några av dem synes också förstärka den positiva självbilden genom att 
exkludera andra från sitt umgänge. Utestängning höjer den egna gruppens relativa värde 
(Foucault 1993, s.7 ff) och en effektiv och nästan total sådan, något som Hans och Camilla 
visar tecken på att tangera, understryker särskilt den egna gruppens exklusivitet. Även de 
som inte vill utestänga andra leds till en viss utestängning genom att arbetstider inte tillåter 
umgänge i samma utsträckning som innan polisjobbet med vänner som arbetar på 
kontorstider. Hittills har något som närmast kan beskrivas som en allmän känsla av 
polisprofessionen som en fantastisk sysselsättning diskuterats. I nästa avsnitt blir 
diskussionen mer konkret då de uttalade skälen till yrkesvalet lyfts till diskussion.  
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6.2 Skälen  
Under denna rubrik diskuteras de skäl till yrkesvalet som i empirin framhållits som de 
viktigaste. I empiriredovisningen nämns flera andra också men dessa fem är de som ofta 
nämnts, både av en stor del av informanterna och som dessutom betonats starkt av många. 
Diskussionen inleds med de skäl som i resultatbeskrivningen angetts som metaskäl, d.v.s. 
omsorg och spänning. Övriga skäl som diskuteras här hör till de som under empirisektionen, 
"Polisberättelser" redovisats som skäl på central nivå.  

Skälen kan rubriceras under fem rubriker som visas i tabell 1. Där har centrala förskjutningar 
från de tre första samtalen, de under utbildningen, till det sista, i yrkespraktiken, visats 
genom att begreppen markerats med fetstil på den sida där begreppet betonats särskilt. Att 
omsorgsgivande fetstilsmarkerats i kolumnen Förväntning, betyder alltså att man i de tidiga 
samtalen mer betonade omsorgsgivande än i det sista samtalet. På en av raderna har ett 
begrepp lagts till. Det är inte ett skäl som kommit till utan snarare en erfarenhet som inte 
motsvarat förväntningarna. Att polisarbete innehåller så mycket skrivarbete har kommit som 
något av en överraskning för många i yrkespraktiken och stört bilden av polisarbete som en 
praktisk och rörlig, uteverksamhet. Även om det inte är ett skäl för yrkesvalet, utan närmast 
av informanterna presenteras som något som skulle tala emot det, har det lagts till tabellen 
för att markera ett område där förväntning inte motsvarats av erfarenhet.  

 

 

Förväntning Erfarenhet 

Omsorgsgivande Omsorgsgivande 

Spänning, dramatik och omväxling Spänning, dramatik och omväxling 

Lagarbete 

Personlig utveckling 

Praktiskt, rörligt, ute Praktiskt, rörligt, ute, och skrivande 

tabell 1 

Skäl för val av profession, jämförelse mellan förväntning och erfarenhet,  
Centrala förskjutningar däremellan har markerats med fetstil 

 

Kategorierna i denna studie är färre och delvis annorlunda än i ett par undersökningar med 
motsvarande studerade grupper, nämligen en studie vid Växjö universitets polisutbildning 
(Larsson 2005) och en annan vid polishögskolan i Oslo (Larsson et al. 2006). Båda de 
studierna är kvantitativa och studenterna har bland annat svarat på frågan om varför man 
blir polis och sedan erbjudits flera alternativ. I de studierna liksom i denna framstår 
alternativ där omsorg om andra och spänningsinslagen i professionen som centrala. Båda de 
andra studierna har erbjudit många svarsalternativ medan svaren i denna studie kommer av 
den öppna frågan "varför vill du bli polis?" En intressant skillnad mellan denna och de 
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nämnda studierna är att i denna studie berörs inte skälet att beivra brottslighet eller 
upprätthålla ordning särskilt ofta. I båda de andra är dessa viktiga skäl. I den svenska 
(Larsson 2005) som svar på frågan "Att som statstjänsteman få upprätthålla lag och 
ordning" och i den norska (Larsson et al. 2006) på frågan "att spana efter och utreda brott". 
Som svar på en öppen fråga synes alltså en av polisens huvuduppgifter komma i skymundan, 
medan det är viktiga skäl som svar på riktade frågor.  

I tabellen visas skälen från denna studie på en etikettnivå, alltså med sammanfattande 
rubriker som visar inom vilket område som intresset finns. För att fullt ut förstå etiketten 
måste informanternas definitioner och betoningar på en underordnad nivå också förstås. 
Diskussionen under varje rubrik nedan i avsnittet är försök att förmedla sådan förståelse. 
Begreppen etikett, definition och betoning kommer att diskuteras vidare inte minst i kapitlet 
"7 Professionell identitet ". 

6.2.1 Omsorg 
Det första metaskälet är att man blir polis för att hjälpa andra människor. Att visa omsorg är 
något som alla lyfter fram under de tre första samtalen. Att omsorg också i sig har en stor 
spännvidd gör det intressant att diskutera.  

Under utbildningen 
Den kanske mest okomplicerade inställningen till omsorg är den som skulle kunna kallas 
direkt hjälp, det vill säga de som i begreppet lägger ett tydligt stöd till människor som, 
företrädesvis oförskyllt, råkat illa ut, till exempel brottsoffer och trafikskadade. Tommy och 
Annika är de informanter som tydligast och mest frekvent betonar det perspektivet. Andra 
talar snarare om en indirekt hjälp, som snarast kan kallas för en repressiv sådan. Genom att 
till exempel skriva ut fortkörningsböter vill man hjälpa människor att förstå att de agerar 
felaktigt och hjälpa dem till ett ”bättre liv”. Polisstudenters vilja att arbeta med hjälp till 
andra antyds också av Ghazinour et al. (Accepted 2008) som i en enkätstudie till två årskullar 
av polisstudenter vid polisutbildningen i Umeå visar på en hög nivå av empati och social 
tolerans i de grupperna. 

Båda uppgifterna, att bistå behövande och att rapportera och ingripa mot 
ordningsstörningar, ligger mitt i strömfåran för polisens uppdrag så som det beskrivs i 
polislagens andra paragraf, polisen finns både till för att hjälpa människor i nöd och för att 
rapportera och utreda brott (SFS 1984:387). Men i detta sammanhang beskriver 
informanterna uppgifterna som uttryck för samma metabegrepp, nämligen omsorg om 
medmänniskor.  

Den direkta hjälpen visar en betoning av en poliskår som är en individernas hjälp i relation 
till oönskade krafter. Vare sig de krafterna handlar om olyckor eller brott så finns polisen där 
för att lindra effekterna. Tommy diskuterar det tydligt genom att markera att vid en 
utredning är inte alltid det viktigaste att kunna lagföra en gärningsman. Lika viktigt kan det 
vara att stödja målsäganden i en svår stund.  

Den repressiva hjälpen visar på polisens roll i rättsväsendets bestraffande uppgift. För att 
visa hur det spåret hör hemma i omsorgsbegreppet måste man ta en omväg och resonera så 
att när man rapporterar en människa så bestraffar man den människan i syfte att hon i 
fortsättningen ska leva ett bättre, tryggare liv. När någon har hamnat snett ville Greta till 
exempel i det tredje samtalet vara där som en ”böld i arslet”, visa intresse och därigenom 
hjälpa. Trots att den hon hjälper inte vill ha hjälp och inte ens förstår att hon får hjälp.  



177 
 

En annan i sammanhanget intressant vinkel på omsorg är också Hans sätt att visa på omsorg 
som något som helt enkelt bara behöver sägas. Hans omsorg bygger i hög grad på ett 
samhällsperspektiv där polisen ses som något som kunde kallas för samhällsbärarna. "Någon 
måste ju hålla upp det här samhället också" säger han i det tredje samtalet och ger en tydlig 
bild av poliser som samhällets stöttepelare, de som håller ordning och ställer till rätta. 
Samtidigt säger han att "man skulle kunna säga en massa sådana här ord som empatisk och 
sådant men, jag vet inte". Med det visar han en tydlig osäkerhet om empati verkligen är en 
särskilt nödvändig egenskap och blottlägger en känsla av att, något om empati och omsorg 
nog bör nämnas när man talar om polisers egenskaper och uppgifter.  

Det Hans säger, tycks vara uttryck för något som kan kallas för en omsorgsdiskurs. Den kan 
vara en del av förklaringen till varför alla besvarar frågan om varför man blir polis med att 
man vill hjälpa människor i olika situationer. Om en sådan diskurs finns, vilket verkar troligt, 
kan den ha sitt ursprung i eller i vart fall ha förstärkts av den långa urvalsprocess som alla 
genomgått och av omgivningens förväntningar på ”rätt svar”. I urvalsprocessens 
rekryteringssamtal torde det vara givet att en inställning att omsorg är viktigt i polisarbete är 
ett bättre framgångsrecept än att dramatik och blåljus är det.  

För att göra den tankegången övertydlig framstår det som närmast självklart att man inte i 
rekryteringsintervjuer allt för starkt, kan betona att man blir polis för att få ”blinka blått" om 
man vill nå framgång med sin ansökan. Även i många andra sociala sammanhang är ett 
sådant svar, inte helt rumsrent. Enklare, mer politiskt korrekt är att svara att jag blir polis för 
att hjälpa och sen är det lite spännande också, eller som Annika svarade när hon pressades 
lite i det andra samtalet: Jag kan jobba inom socialtjänsten också, men det är ju lite action.  

Det är bara andemeningen i hennes bisats som skiljer henne från en studie av just 
socionomstudenter som Lundgren (1990 s 32-33) refererar till. De studenterna valde liksom 
Annika sitt yrke för att det gav stora möjligheter att hjälpa andra. Socionomstudenterna ville 
inte drunkna i administrationen på ett socialkontor utan ville arbeta med behandling eller 
som kuratorer. På motsvarande sätt vill informanterna i denna studie inte sitta på 
utredningsrotlar utan arbeta i det som de ofta benämner ”verkligheten”, nämligen i yttre 
tjänst. Båda grupperna delar sedan erfarenheten att verkligheten innehåller mer 
administration än de kunde ana vid utbildningsstart, mer om det under rubriken "6.2.5 
Praktiskt, rörligt ute … och skrivande”. Annika hör till de informanter som visar att 
omsorgsdiskursen inte är övergående för alla. Hon betonar omsorg som skäl till yrkesvalet 
lika starkt genom hela samtalsserien.  

I praktiken 
Omsorg som skäl till yrkesvalet och skäl till att stanna kvar i professionen finns med i 
berättelser genom hela samtalsserien. Det skälet tonas ned med tiden och i det fjärde 
samtalet, under yrkespraktiken, nämns det bara sällan och oftast som något inskjutet i andra 
resonemang. Det senare tvärtemot i de tidigare samtalen då annat istället sköts in i 
resonemang om omsorg.  

Därför finns här tydliga indikationer på att en slags tillfällig omsorgsdiskurs inom 
polisidentiteten finns med under utbildningen, en diskurs som anger att ett av de uppgivna 
skälen till varför man vill bli polis ska vara att man vill hjälpa andra människor. Som ny 
student verkar omsorgsdiskursen uppfattas vara något icke förhandlingsbart. Det visar Hans 
som trots sin tvekan om huruvida empati verkligen behövs som en egenskap hos en ny polis, 
ändå känner att det bör sägas. Den diskursiva omsorgen, den som finns som ett resultat av 
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omgivningens förväntningar på ”rätta svaren” får här naturligtvis skiljas från den vilja att 
visa omsorg som säkert finns med i övervägandena hos alla eller de flesta informanter genom 
hela samtalsserien. Men det synes troligt att omsorgsdiskursen med tiden tas över av andra 
diskurser som blir det som nämns först som svaret på varför man vill bli polis. Värt att 
nämna i sammanhanget är också den intervjubias som troligen finns och som innebär att 
intervjuaren uppfattas som en företrädare för gällande diskurs och därför lockar fram mer 
politiskt korrekta svar än en annan samtalspartner skulle ha gjort (jfr t.ex. Ekholm et al. 
1992). Detta trots att alla samtalen av mig som intervjuare uppfattats som byggande på ett 
stort mått av ömsesidigt förtroende. 

Varför omsorgsdiskursen blir mindre tydlig med tiden kan också diskuteras på olika grunder. 
Man kommer som student till exempel längre och längre ifrån den tydligaste källan för 
diskursen, nämligen rekryteringsprocessen och i synnerhet rekryteringssamtalen. Det finns 
också en möjlighet att intresset helt enkelt minskar till följd av att andra skäl och andra 
komponenter i professionen blir viktigare. Ytterligare en möjlig förklaring till att hjälpande 
som skäl nämns mindre ofta med tiden är att omsorgen internaliseras till ett så självklart 
inslag att det inte ens behöver nämnas.  

Oavsett orsak så kvarstår att omsorg av många tonas ned som skäl till yrkesvalet med tiden. 
Omsorgsdiskursen som främsta skäl till yrkesvalet utmanas av andra skäl, som under 
utbildningen istället växer sig starkare. Det gäller till exempel nästa metaskäl - längtan efter 
spänning, dramatik och omväxling.  

6.2.2 Spänning 
Nästa metaskäl som alltså alla nämnt som skäl till yrkesvalet är spänning. För att 
inledningsvis knyta an till föregående rubrik så berättas ofta att omsorg i polisyrket, till 
skillnad från i andra yrken med omsorg som en del av professionen, innehåller inslag av 
spänning. I polisprofessionen är det alltså inte så, som några uppfattar det vara för läkare, 
socionomer eller psykologer, att hjälpen ges i kontrollerade, rutinartade former. Istället sägs 
ofta att man hjälper i dramatiska och ibland farliga situationer. Även spänningsbegreppet 
innehåller en stor spännvidd på definitioner. Från blåljus och fart till personlig utveckling. 
Själva ordboksdefinitionen innehåller också just så breda betydelser. Ändå har 
empiriredovisningen begränsats till sådana definitioner som tydligt innehåller fart och 
rörelse, inte exempelvis personlig utveckling som istället har en egen rubrik både i empirin 
och här i analysen.  

Under utbildningen 
För många är det tidigt i samtalsserien svårare att definiera ordet spänning än att göra 
detsamma med omsorgen. Det blir något lättare att göra det senare under utbildningen. Det 
är ytterligare ett tecken på en tillfällig uppfattad diskurs med stark betoning på omsorg, som 
förstärkts genom urvalsprocessen eller till och med uppfattas vara en nödvändig 
förutsättning för att kunna konkurrera i den. En sådan relation mellan berättelser om 
omsorgsskälet och spänningsskälet, skulle kunna rymmas inom något som kan kallas för en 
rekryteringsdiskurs. Strax efter utbildningsstart styr diskursen omsorg till det som bör 
framhållas som det främsta skälet till yrkesvalet, senare tillåts spänning växa och uttryckas 
enklare, mer rakt på och oftare presenterat som skäl till yrkesvalet, synbarligen på bekostnad 
av omsorg som skäl.  
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Nästan alla informanter säger sig tro att andra polisstudenter i högre grad än de själv, 
uppskattar de dramatiska inslagen i polisyrket. Även det kan förstås genom 
rekryteringsdiskursen. Eftersom den premierar en betoning på omsorg, snarare än spänning 
och dramatik lyfter den enskilda studenten andras spänningssökande till högre nivåer än sin 
egen och idealiserar därigenom sin egen position, som en som bättre än genomsnittet 
motsvarar diskursens norm. Detta är en relativ positionering i förhållande till andra i den 
gemensamma, professionella identiteten. Att anpassa sig till rekryteringsdiskursen betyder 
att det, för ens egen positionering i gruppen, är fördelaktigt att betona omsorg före spänning. 
I värderingen att andra värdesätter spänning högre än mig själv ligger därför en tydlig 
möjlighet att visa sig själv som en som bättre passar inom diskursens ramar än andra. 
Därigenom idealiseras den egna positionen i en självförstärkande process (Lindeman 1997). 
Innebörden är att kategoriseringen, processen emot en grupptillhörighet, inte bara används 
för att genom gruppen nå en högre statusnivå (Garcia et al. 2005). Individer inom gruppen 
söker också positionera sig själv i förhållande till andra gruppmedlemmar. Ett sätt för 
polisstudenter kan vara att markera att andra studenter "bara" strävar efter spänning och 
dramatik, medan jag själv markerar omsorg om andra som det viktigaste i professionen.  

En annan intressant komponent med spänning i form av dramatik och fara, är den kluvna 
inställning till spänningen som så många ger prov på. Camilla visar kanske tydligast på den 
när hon säger att skälet till att hon inte vill åka på ett postrån är att det kan vara farligt. Men 
att det är farligt är också skälet till att hon vill åka. En omöjlig ekvation således, men 
samtidigt till synes självklar för en polisstudent. Dramatiken och faran är ett skäl till 
yrkesvalet men samtidigt just farlig och skrämmande.  

Farligheten ligger inte bara i risken att bli fysiskt skadad, minst lika ofta nämns och minst 
lika många nämner farhågan att man mentalt inte ska orka med att hantera erfarenheterna. 
Många betonar därför vikten av att ha vänner, kollegor, sambor etc som kan avlasta sinnena 
efter sådana erfarenheter. Någon eller några att prata med betonas ofta. Kasper tror att han 
kommer att välja en delvis annan väg för att orka med att möta sådana erfarenheter. Han ser 
framför sig hur han distanserar sig ifrån de människor och händelser han möter för att orka 
med erfarenheterna. För han har ju, som han säger, inte betalt för att vara psykolog eller 
präst och bry [sig] om folk på det viset.  

I praktiken 
Inte heller ordet spänning, nämns lika ofta i det fjärde samtalet som i de tidigare. Trenden att 
det nämns oftare räckte bara fram till tredje samtalet, i fjärde terminen. Ändå kan spänning 
ännu betraktas som ett metaskäl därför att nästan alla nämner det och alla nämner en av 
definitionerna, omväxling. Många gör det ofta och med emfas. Förhoppningar om att komma 
till jobbet och inte veta vad som ska hända under arbetsdagen beskrivs av många i samtalen 
under yrkespraktiken.  

Även i yrkespraktiken finns diskursen som tyglar de mest uppenbara spänningslängtande 
replikerna kvar. Jonathan visar det när han går som katten kring het gröt om vad han menar 
med vad som förväntas hända under ett pass, innan han säger att det är roligt att höra andras 
stress i radiotrafik rörande till exempel efterföljanden. Hans berättelser visar att det finns en 
längtan efter att ”något” ska hända och att detta något har med dramatik att göra. Men 
diskursen förbjuder honom att säga att förhoppningen är att han själv ska få vara med om ett 
förföljande eller annan dramatik. Situationen löses istället genom att han berättar hur någon 
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annan med sitt röstläge, i radiotrafiken, visar hur stressad den personen är i just ett 
förföljande.  

Den ende som explicit säger sig ha funnit motsättningar mellan förväntningen på ett 
spännande arbete och erfarenheten av detsamma är Kasper. Kasper säger att han börjat 
känna att spänningen infinner sig mycket mer sällan än han kunde tro under utbildningen. I 
själva verket består hans arbete i hög grad av rutiner. Rutinerna hanteras i olika miljöer och 
med olika människor men varje ingripande, menar han, har så många likheter att själva 
utförandet blir tämligen likartat situationerna emellan. Kaspers resonemang är intressant på 
flera sätt. Till att börja med som ett relativt tydligt gap mellan förväntningen på den stora 
spänningen och erfarenheten av att rutiner smyger sig in i arbetet, även i de delar som han 
tidigare trodde skulle upplevas som mycket spännande. Han säger att omväxlingen finns där 
genom att han får se och verka i nya miljöer och med nya människor men inte särskilt mycket 
som varierande arbetsuppgifter. Hans berättelse talar för en känsla av eller en oro för att 
snart börja känna viss tristess.  

Det är också intressant utifrån det faktum att Kasper är den som mest av alla tio har arbetat 
händelsestyrt under sin yrkespraktik. Många av hans arbetsdagar går, enligt hans 
beskrivningar, ut på att åka från det ena kommenderade jobbet till det andra. De 
beskrivningarna stämmer också väl överens med min egen, relativt goda, kunskap om 
verksamheten i hans polisområde. Det är just en sådan arbetsmiljö som många unga poliser 
verkar vilja ha, det ”riktiga polisarbetet”. Ändå är det han som snart säger sig känna att 
spänning bara finns där ibland och att omväxling bara finns begränsad till miljö och 
situation, knappast till arbetsuppgift och visar på ett ganska tydligt gap mellan förväntning 
och erfarenhet. Att ett gap mellan förväntning på spänning och dramatik och upplevelser av 
detsamma, kan ha uppfattats av flera informanter, antyds av att man generellt i 
yrkespraktiken föredrar att tala om omväxling, snarare än spänning som var ordet för 
samtalen under utbildningen.  

Det verkar alltså som om man ser sig ha fått ett arbete där man arbetar med olika saker 
under arbetsdagen, men inte nödvändigtvis så ofta med det som man i samtalen under 
utbildningen lyfte som spännande i meningen rafflande dramatik. De spännande inslagen 
finns där förvisso. Men mot bakgrund av att omväxling i fjärde samtalet används lika ofta 
som spänning, framstår det som om det finns en brytning emot förväntningarna. Det vi sett 
skulle då kunna ses som en glidning mellan att byta etikett och att byta mening med 
etiketten. Båda processerna menar Corley (2004) är vanliga processer i samband med 
identitetsförändringar. Omväxling kan ses som liggande inom ramarna för vad som också 
skulle kunna kallas för spänning. De båda begreppen har av informanterna också ofta 
definierat varandra. Men medan ordet spänning mer står för det dramatiska då nerver ligger 
på ytan kan omväxling enklare definieras med att göra olika saker under arbetsdagen. 

Heinsler et al.s (1990) studie visade att det för en grupp poliser kan räcka med att få ansvar 
för en meningsfull utredning någon enstaka gång för att känna att jobbet i sin helhet är 
meningsfullt, se rubriken "3.2.5 Erfarenheter och fängslande identiteter”. Van Maanen (1975) 
visar på motsvarande sätt att även om det dramatiska inte händer så ofta för en enskild polis, 
så räcker det faktum att det kan hända och kan hända när som helst, för att motivera synen 
på yrket som dramatiskt.  

Spänning är ett begrepp som flera närmar sig med både lust och olust. Det förefaller dels 
finnas så direkta skäl till det, som att dramatiken både lockar och skrämmer. 
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Rekryteringsdiskursen som premierar omsorg före spänning gör det också till ett 
svårhanterligt begrepp. Spänningssökandet verkar finnas så tydligt att man inte kan låta bli 
att nämna det men det uppfattas vara behäftat med en så negativ klang ur diskursens 
perspektiv att man drar sig för att utveckla begreppet. Tecken finns också på att det som man 
under utbildningen menar med spännande visar sig finnas men inte i den omfattning som 
några räknat med.  

6.2.3 Lagarbete 
Polisyrket betraktas som ett lagarbete och den sociala samvaron och miljön är ett skäl som 
ofta nämns för att söka sig till polisutbildningen.  

Att professionen ses som ett kollektivt arbete är inte märkligt på något sätt. Poliser ses inte 
bara arbeta i par, eller smågrupper i en och samma patrullbil eller i en och samma fotpatrull. 
Man genomför också gemensamma insatser som samlar många tiotals poliser och många i 
yttre tjänst arbetar i något som träffande nog ofta kallas turlag. Ett antal turlag täcker 
gemensamt dygnets timmar eller i vart fall de timmar då det ska finnas poliser i tjänst. Det är 
också lätt att tänka sig situationer då poliser är i mycket stort behov av att kunna lita på sina 
”lagkamrater”. Det kan vara riskabla situationer eller det kan vara situationer där man är 
beroende av odelad och engagerad uppmärksamhet för att kunna lösa uppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.  

I alla uppgifter är det dock inte självklart att lagtillhörigheten är så stor i meningen att man 
genomför arbetsuppgifter tillsammans med andra. Kriminalutredaren som utreder 
vardagsbrott arbetar inte självklart direkt med särskilt många kollegor i det vardagliga 
arbetet. De kontrasterande bilderna förstärker bilden av att man som polisstudent och ny 
polis betraktar sig som polis i yttre tjänst, även om flera av informanterna ser 
kriminalpolistjänst som något som man troligen kommer att arbeta med senare i karriären. 
För att inte verka stigmatiserande poängterar jag gärna att utredningsarbete också i hög grad 
kan vara lagarbete.  

Identitetskomponenten lagarbete, som det beskrivs av många informanter, är något som kan 
bidra till kategoriserande, grupper emellan både internt, inom organisationen, och externt, 
poliser i förhållande till andra. För laget som man talar om är ofta turlaget och den synen 
skiljer ut det egna turlaget från andra poliser i alla de sammanhang där turlaget är den 
viktiga gruppen, vilket rör sig om en stor del av tillfällena då yrkesidentiteten är aktuell. 
Richter et al. (2004) menar att sådan intern kategorisering spelar stor roll för 
organisationens samlade insats. Om identifikationen sker i förhållande till det egna 
arbetslaget snarare än organisationen kan viljan till konkurrens med andra grupper inom 
organisationen öka på bekostnad av viljan till samarbete med dem.  

Tydligt är också att under yrkespraktiken är för några, den sociala samvaron och laget inte 
isolerat till arbetstid. Flera har intensiva kontakter och umgängen med poliser även utanför 
arbetstid. Camilla talar om sina kollegor som sin ”familj” och både hon och Hans menar, se 
rubriken "6.1.3 Livsstil på livstid”, att det blir påfrestande med frågor om polisverksamheten 
från andra vänner än poliser. Därför föredrar de att umgås med poliser.  

En annan fråga är vilka konsekvenser laginställningen kan ge. Tankarna om laget som den 
förtroendebyggande enheten är förstås den del av resonemanget som ligger på den positiva. 
De negativa konsekvenserna ligger dels på det rättsliga planet. Det är inte svårt att tänka sig 
att en mycket stark lagsammanhållning mellan poliser kan leda till svårigheter i objektivitet i 
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förhållande till varandra och andra. Grupptillhörigheter vårdas gärna ömt (Baumeister & 
Leary 1995). Genom att det ömsesidiga beroendet är så viktigt, kan steget emot att till 
exempel vittna emot en annan polis, i synnerhet en i det ”närmsta laget” kännas långt. Det 
ligger utanför detta arbetes ramar att avgöra i vilken utsträckning poliser anmäler andra 
poliser, Men att beredvilligheten att anmäla andra poliser, åtminstone för inte så allvarliga 
brott, inte är så stor som lagstiftaren velat, blir tydligt när både poliser och blivande poliser 
tillfrågas om var gränsen går för när man skriver en anmälan emot en polis. Polisers 
övervåld, av inte så allvarlig art verkar till exempel ibland höra till det som poliser inte ser 
som brott som behöver anmälas (Ekenvall 2008, t.ex. s.180). Samtidigt visas en tydlig 
önskan om social kontroll genom några berättelser under utbildningen. Till exempel 
berättade Camilla om en polisstudent som enligt henne inte håller måttet och hon tycker att 
någon borde ha agerat på något sätt. Tommy uttrycker sig mer generellt om liknande 
problem och menar att utbildningsledningen bör reagera när enskilda studenter närmar sig 
vissa gränser. En som menar sig själv ha varit till och med över sådana gränser är Kasper som 
under en period av utbildningen var mycket stressad och inte hann med skolarbetet. Hans 
grupp, som tvingades till merarbete på grund av hans frånvaro, reagerade med ogillande och 
ställde honom inför ultimatum att antingen börja arbeta med dem, eller att han inte var 
välkommen att vara med dem. De tre informanterna har därigenom på olika sätt markerat att 
ett socialt tryck mellan studenter är önskat och också upplevt av Kasper. Deras berättelser 
visar att gruppen varit viktigt för dem redan under utbildningen.  

Mot bakgrund av att så många informanter nämner lagsammanhållning som viktiga delar av 
polisarbetet och att så många av de nya poliserna menar att den sammanhållningen är så 
tydlig och så positiv är det inte svårt att säga att sammanhållning och lagkänsla är en viktig 
del av polisidentiteten. Arbetslaget benämns av någon som en familj och andra drar 
paralleller till idrottslag.  

6.2.4 Personlig utveckling 
I många olika berättelser beskrivs det att man tror att polisyrket kommer att kunna erbjuda 
en personlig utveckling i någon form. De flesta nämner då möjligheter att lära om människor 
och människors beteenden, dels ur enskildas perspektiv och dels ur ett slags etnografiskt 
perspektiv, att få se hur andra människor lever och verkar. En annan ingång till personlig 
utveckling är att man ser fram emot att nå en större personlig trygghet, beredskap att möta 
svårigheter etc. Dessutom nämns intresset att vilja lära sig om brottsbekämpning, utredning 
och annat direkt professionsbundet.  

Lärande och reflektion är återkommande nämnda målsättningar med professionen i 
samtalen om personlig utveckling. Den strävan sträcker sig längre än till skolbokskunskaper 
eftersom man menar att lärandet kommer att fortsätta långt in i yrkespraktiken, flera ser det 
till och med som ett skäl till att välja polisprofessionen. Förväntningen på polisyrket som ett 
livslångt lärande förefaller vara en identitetskomponent som lever relativt stark.  

Berättelserna från det fjärde samtalet visar att de nya poliserna ännu i yrkespraktiken vill 
fortsätta att lära. Av de som kommenterar polisyrkets komplexitet är det bara Hans som 
menar att professionen faktiskt är ”enklare” än han förväntade sig när han lämnade 
utbildningen. Skälet till att det är enklare, menar Hans i första hand är att man inte behöver 
stå ensam och lösa problem som han uppfattar att man gjorde på utbildningen. Istället har 
han alltid någon ”spetskompetens” att fråga till råds. En formulering som gör tydligt att han 
känner ett mycket stort förtroende för sina kollegors kompetenser.  
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Om en utsaga från utbildningen ställs emot den kompetens som finns bland hans kollegor är 
det troligt att den senare kommer att accepteras utan diskussion. Att polisarbete av Hans 
uppfattas som enkelt kan utifrån det resonemanget tyda på att han i ganska hög grad 
förenklar sin framtida lärprocess. Det reflekterande förhållningssätt som kännetecknar ett 
dynamiskt livslångt lärande i yrket (Kolb 1984) och som sker genom ett ständigt utbyte av 
nyttigheter med den situation som individen befinner sig i (Schön 1995) decimeras genom ett 
fullständigt förtroende för de informationskällor som står till buds i yrkespraktiken. 
Reflektionen hindras avsevärt när inte källan ifrågasätts utan tas för given (Argyris 1999). 
Hans beskrivning av andra poliser som ”spetskompetens” snarare än som en viktig 
kunskapskälla bland andra viktiga källor riskerar att minska hans reflekterande i praktiken 
och därmed minska hans möjlighet till lärande.  

Ett par av dem som å andra sidan erfarit att polisyrket är både mer komplext och komplicerat 
än förväntat har istället mött ett närmast systematiskt motstånd för sitt eget reflekterande 
sätt att komma till beslut. Det sättet att kunna komma till beslut verkar också utifrån deras 
berättelser stämma väl överens med det reflekterande i arbetslivet som Schön (1995) 
beskriver som det reflekterande som bygger den sortens komplexa kunskap där både 
teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet vävs samman. I grunden handlar det om ett 
tillåtande och uppmuntrande av reflektion och ifrågasättanden.  

Jesper säger till exempel sig uppleva stor frustration över att inte få göra just det. Att till 
exempel inte få ta sig den tid som han vill för att överväga vad som talar för respektive emot 
att inskränka människors frihet när han står inför sådana beslut. Han har ibland varit med 
om att kollegor stått bredvid honom och skyndat på honom med argumentet att man som 
polis inte har tid att resonera och vända ut och in på argumenten. Polisprofessionen synes, 
enligt kollegornas resonemang kräva mer handlingskraft än eftertanke.  

Lärande i yrkeslivet mår å sin sida bra av snarast det motsatta, nämligen möjlighet att både 
att ta in intryck från situationen och att reflektera över de intrycken (Schön 1995). Som 
nybörjare i vilket yrke det än må vara behövs mer tid för den reflektionen än för de som har 
flera år i tjänst. Fielding (1984) som forskat kring polisers socialisering i Storbritannien 
menar till exempel att med tiden blir kontexten för polisarbetet tydligare för den nya polisen 
och det som i inledningen av karriären är svåra avgöranden blir efter en tid enkla rutiner, 
något som Schön (1995, s.137-140) också beskriver allmänt för professioner. Men den 
processen sker inte av sig själv utan behöver både tid och stöd för att bli ett effektivt lärande, 
något som framgår tillexempel genom Kolbs (1984) och Schöns (1995) beskrivningar av 
reflexivt lärande och Alvessons och Sköldbergs (1994, s.160-175) resonemang om lärande i 
hermeneutiska cirklar som går från en förförståelse baserad i erfarenheter till nya 
erfarenheter som leder till ny förförståelse, också i en ständigt reflekterande process.  

När Jespers berättelser om sina äldre kollegor, som så tydligt pressar honom till snabba 
ageranden, analyseras går det inte att förbise möjligheten av att en förståelse för de nämnda 
läroprocesserna saknas eller har tydliga brister i delar av polisorganisationen. Samma 
farhåga kommer upp när Kaspers befäl som till och med i ett utvecklingssamtal betonat för 
honom vikten av att inte stå och tänka utan att handla, analyseras. I varje enskild berättelse 
kan inte några slutsatser dras för huruvida sådana invändningar varit motiverade eller ej. Det 
kan ju också vara så att både Jesper och Kasper har tagit osedvanligt lång tid på sig för att 
komma till beslut och någonstans finns det ju en rimlig gräns för hur lång tid ett beslut kan få 
ta. För en adekvat invändning emot ovanstående resonemang är att poliser verkar på en 
arena där snabba beslut måste rymmas. Det är troligen lätt för de flesta att se för sig 
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situationer där det inte finns tid till särskilt djupa resonemang inför besluten. Ur min egen 
erfarenhet som polis kan jag dock säga att det i de flesta situationer egentligen finns goda 
möjligheter till reflektion både före, under och efter ingripanden. Sådana reflektioner kan 
dock stå i viss motsats till den beredskap till snabb handling som verkar finnas som en 
diskurs nedbäddad i professionsidentiteten. Vikten av att betrakta polisarbete som en arena 
för reflektion målas också tydligt av Bergman (2008) i sin studie av polislärares 
identitetsskapande. En process som han beskriver som att poliser lämnar sin professionella 
identitet och ersätter den med en ny, som polislärare. När polislärare blickar tillbaka på den 
identitet som man lämnar, nämner de att en av de viktigaste egenskaper som en polis kan ha 
är förmågan att reflektera över situationer man möter i yrket. 

Kaspers och Jespers berättelser kan sättas in i relation till de strukturer som den nya polisen 
går in i vid yrkesinträdet. Från den tydligt formella struktur som företrädare för staten i 
förhållande till medborgare, till de former som maktrelationer tar sig i samspelet mellan 
enskilda individer (Foucault 2000) både i förhållande till andra poliser och icke poliser. Som 
ny polis hamnar man som en part i flera sådana maktrelationer. Man har att tolka 
lagstiftarens mening, ofta en nog så komplicerad process. Både som polis och medborgare är 
man underordnad den makten. Lagen ska följas och som polis har man gjort ett uttalat val att 
följa den lite mer noggrant än vad andra människor behöver, ungefär så säger de flesta 
informanter i denna studie. Man finns också som en part i den formella, interna 
polishierarkin. I den representerar man en av de mest underordnade eftersom man som ny 
polisassistent är lägst i rang. Det finns också flera informella och osynliga maktrelationer. De 
senare finns och verkar i de sociala relationer och band som byggs mellan medlemmarna 
inom kollektivet och mellan det och andra grupper och individer. De senare relationerna är 
inte bara hierarkier, de är också vänskapsband, sociala relationer, baser för byggande av 
trygghet (jfr t.ex. Garcia et al. 2005; Schein 2003). I Kaspers och Jespers berättelser visar de 
på situationer där makten i form av äldre kollegor, anger vägen. De själva har att avgöra hur 
de ska förhålla sig till den. 

Att informanterna förhåller sig till maktrelationer, får inte tolkas som om de bara följer de 
strömmar som man hamnar i. I empiriredovisningen, avsnittet "4.3.2 Skäl på central nivå" 
under rubriken "personlig utveckling" finns några berättelser om utmaningar emot 
maktrelationerna. Den kanske tydligaste är Greta som trots att äldre poliser talar om för 
henne att det är dags att lämna brottsplatsen och att vidare undersökning inte tjänar något 
till ändå fortsätter med sin pensling efter fingeravtryck för att hon tror att det kan komma att 
ge resultat. Måhända strider hon här emot gamla traditioner av misstänksamhet emot 
fingeravtryck som effektiv polismetod. I Smångs fältstudie (1993, s.50) visar en polis prov på 
ett tydligt nedvärderande emot metoden när han om sina civilklädda kollegor säger att 

Dom har lite sånt här fingeravtrycksgegamoja med sig och letar fingeravtryck och 
[…] framförallt har det ju en social funktion det där att komma hem till fru 
Svensson … 

Troligare är ändå att sökandet efter fingeravtryck är något som tar tid och det inkräktar på 
den diskurs som markerar polisprofessionen som en fartfylld och handlingsinriktad sådan. 
Enligt den diskursen skulle det räcka med en snabb ”målsägandepensling” för att sedan så 
snart som möjligt komma ut på nya uppdrag. Berättelserna påminner också om hur Finstad 
(2000) i sina fältstudier bland norska poliser varit med om hur poliser låtsats gripa 
gärningsmän endast i syfte att lugna målsäganden. Gärningsmännen fick åka med i polisbilen 
några kvarter och släpptes utom synhåll för målsäganden som då varit i trygg förvissning om 
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att polisen har gjort vad de kunnat. Därigenom och utifrån andra erfarenheter menar Finstad 
att allmänheten kräver stor handlingskraft av poliser och att de poliser som hon studerat 
också visat stor beredskap att tillmötesgå de kraven.  

Även Kasper visar att man inte bara tar till sig den för stunden tidseffektiva men synbarligen 
pedagogiskt ineffektiva höghastighetsbeslutsföring som hans överordnade verkar insistera 
på. Han har i vart fall opponerat sig tillräckligt för att oppositionen ska ha gjorts synlig i de 
överordnades ögon. Annars skulle ingen reaktion därifrån ha kommit, vilket det gjorde i hans 
medarbetarsamtal där han fick vet att han inte kan ta så lång tid på sig för eftertanke.  

6.2.5 Praktiskt, rörligt, ute … och skrivande 
Något som nästan alla på olika sätt och med olika betoningar talar om, under hela 
samtalsserien, är polisarbete som ett praktiskt och rörligt arbete som bedrivs utomhus. 
Många säger flera gånger att man inte vill sitta vid ett skrivbord utan använda kroppen. Det 
är ett av skälen till att man till exempel inte vill arbeta på en utredningsrotel. 
Utredningsarbete betraktas som stillasittande och inte praktiskt. Vad som är ett praktiskt 
yrke eller inte kan behöva en diskussion. I berättelserna används inte ordet praktiskt i 
meningen, att utöva sin yrkespraktik. Snarare är meningen att röra sig, att uträtta saker med 
händer, något som närmast liknar en hantverksmässig yrkesutövning. Polisprofessionen 
liknas därigenom mera med snickarens än tjänstemannens arbete.  

Många återkommer flera gånger under samtalen under utbildningen till att man inte vill sitta 
vid ett skrivbord. Ändå är det, i sista samtalet, vad många uppfattar att man gör en stor del av 
sin arbetstid. Flera berättelser i det fjärde samtalet beskriver att man inte kunnat tänka sig 
att en så stor del av arbetstiden skulle gå åt till skriftlig avrapportering. Trots att man hört 
från polislärare och andra att polisarbete till stor del handlar om att avrapportera kunde man 
inte tro att det var en så omfattande del. För några av informanterna känns det betungande. 
Administration som del av polisarbete har inte minskat under senare år (Ivarsson 
Westerberg 2004, s.207-210) och kommer sannolikt även i framtiden att ta en stor del av 
polisens arbetstid. En intressant motsättning mot längtan efter det praktiska, rörliga 
utearbetet är att många betonar en förväntning på att inte orka med den yttre tjänsten 
särskilt länge. Därefter, när orken eller lusten för det, inte längre finns. Då är tjänster som 
utredare något som många tar för givet kommer att vara de enda möjligheterna. Många ser 
alltså på det praktiska inslaget i polisarbete som ett mycket centralt skäl till yrkesvalet. Att 
slippa det som ofta anges som det rörligas motsats, att sitta vid ett kontor, är också ett skäl 
till att välja poliskarriären. Inom en inte så avlägsen framtid räknar ändå många med att få 
göra just det - att som utredare få sitta på kontor och utreda brott stora delar av arbetsdagen.  

6.2.6 Skälens själ 
I avsnittet har några relativt tydliga gap mellan förväntningar på polisarbete och 
erfarenheter, mellan olika diskurser och mellan olika individer diskuterats. Omsorg som skäl 
till yrkesvalet, respektive att finnas kvar i professionen, nämns mer sällan i de senare 
samtalen än i de tidigare. Det kan finnas flera anledningar till det, en kan vara att man 
förhåller sig till den rekryteringsdiskurs som beskrivits och innebär att man vet att man i till 
exempel rekryteringsprocessen förväntas ange omsorg om andra som ett skäl till yrkesvalet 
och att man därför skolar sig själv att ange det. Det kan också finnas en tydlig 
internaliseringsprocess som gör att omsorg blir en så självklar del av identiteten att den inte 
ens behöver nämnas.   
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Den utvecklingen märks dock inte när man tittar på nästa metaskäl för yrkesvalet, nämligen 
spänning, dramatik och omväxling. Där märks snarast att det med tiden blir lättare att ange 
spänning och dramatik som skäl för yrkesvalet. Något som kan hänga ihop med samma 
rekryteringsdiskurs som i så fall innebär att spänning, blåljus och fart, inte antas vara 
meriterande i rekryteringssamtal och andra sociala sammanhang, varför spänningslängtan 
hålls tillbaka i sådana diskussioner. I förtroliga samtal med andra studenter märks att man 
inte på något sätt står ensam med den längtan och därför blir det lättare att berätta om 
spänning som skäl för yrkesvalet senare i samtalsserien. I det allra sista samtalet tas 
spänning, i stora delar över, av begreppet omväxling som metaskäl. 

I berättelserna skymtar två relativt skiljda linjer för polisprofessionens komplexitet. Antingen 
är det lättare än man trodde när man började eller är det svårare, den senare företräds av 
flera informanter medan den förra bara företräds av Hans. Den syn på polisarbete som enkelt 
och att det alltid finns en spetskompetens i form av poliser att fråga riskerar att minska den 
reflektion kring praktiken som är en förutsättning för effektivt lärande. Det andra sättet att se 
på polisarbete, som betydligt svårare än man kunde tänka sig vid inträdet i professionen 
stöter dock på patrull från andra poliser för några. Några berättelser visar en uppfattning om 
polisarbete som ett arbete där reflektion och tanke inte får särskilt stor plats. Handling och 
att ”komma till skott” synes i de berättelserna viktigare än lärande och reflektion.  

Att polisprofessionen är en praktisk sådan är ett av de centrala skälen till att bli polis. De 
flesta uppfattar också i yrkespraktiken att den förväntningen bekräftas av erfarenheten. Men 
ett tydligt gap finns som kontrasterar bilden av polisarbete som en professioen där man inte 
behöver sitta så mycket vid ett skrivbord, vilket är en generell förväntning inför 
yrkesinträdet. Som färdig polis visar det sig för många att en stor del av arbetstiden faktiskt 
går åt till att avrapportera och administrera. Även som polis i yttre tjänst.  

De skäl som diskuterats i detta avsnitt stämmer relativt väl överens med de skäl som Larsson 
(2005, s.29) fann i en enkätstudie, till två årskullar polisstudenter i Växjö 2003, som bland 
annat behandlade varför studenterna sökt polisutbildningen. 98 procent i båda årskullarna 
svarade att det är för att få ”Varierande och spänningsfyllda arbetsuppgifter”, ännu något fler 
(98 resp 100%) för ”det sociala, att träffa människor i olika situationer”. Övriga svar med en 
svarsfrekvens över nittio procent var ”Att få göra en samhällsinsats”, ”Teamarbetet”, ”Fysiskt 
aktivt arbete”. Strax därunder kom alternativen som kan knytas till det som i denna studie 
kallats personlig utveckling, ”Att arbetet är intellektuellt stimulerande” och ”Att jag får 
använda de kunskaper jag tillgodogjort mig under min utbildning”.  

6.3 Polisen och andra 
Den dynamiska identitetsmodellen (Hatch & Schultz 2002) består av två huvudsakliga 
byggstenar. Kultur och image. Det finns inga ambitioner att här definiera säkra särskiljande 
skott mellan dem. Snarare är det viktigt att påminna om att ett begrepp som kultur inte kan 
separeras från den kontext som den verkar inom. Image, eller ingruppens uppfattning om 
hur andra ser på dem (Dutton & Dukerich 1991), är en inspirationskälla till den interna 
kulturen. Identitet blir ett medium däremellan som speglar sig i både den externa imagen och 
den interna kulturen (Hatch & Schultz 2002; Ravasi & Schultz 2006). Här kommer image så 
som begreppet beskrivits i studien att diskuteras. Rubrikerna för det är ”6.3.1 Möten med 
andra”, ”6.3.2 Massmedias bevakning” och ”6.3.3 Att vara både utvalda och misstrodda”. I 
avsnittet ryms också en rubrik med en diskussion om nya polisers kategorisering av andra 
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som snarare än image, handlar om informanternas sätt att beskriva andra, "6.3.4 
Kategoriseringar av andra".  

Liksom i det förra avsnittet kan vissa tendenser för förväntningar som inte fullt ut motsvarats 
av erfarenheter visas översiktligt, se tabell 2. Där framgår till att börja med att man i 
yrkespraktiken gjort erfarenheten att man är i öppen konflikt med andra mer sällan än man 
förväntade sig. När man diskuterar medias granskning av polisen är man genom hela 
samtalsserien överens om att media mest söker fel med polisverksamhet och enskilda 
polisers agerande. I yrkeserfarenheten växer dock en parallell bild fram som visar att i de 
egna erfarenheterna har man egentligen inget negativt att säga utan de som haft erfarenhet 
av media tycker att rapporteringen varit både trevlig och korrekt. En fjärde punkt som 
noteras är att den tydliga känslan av utvaldhet som markeras av många finns med från början 
och hela vägen in i yrkespraktiken. Den betonas dock mindre i det fjärde samtalet.  

 

Förväntning Erfarenhet 
Relativt ofta konflikter i möten med andra Mer sällan konflikter i möten med andra 

Negativ rapportering från media Negativ rapportering från media, men positivt 
i personliga mediakontakter 

Utvald och misstrodd Utvald och misstrodd 
 

tabell 2 

Möten och relationer till andra, jämförelse mellan förväntning och erfarenhet. 
Centrala förskjutningar däremellan har markerats med fetstil 

 

6.3.1 Möten med andra 
I berättelser om möten med andra finns vissa kontraster mellan förväntningar och 
erfarenhet. Även när berättelser från samma skede och samma informant betraktas parallellt 
finner man kontraster mellan det medvetet tänkta och det som skrivs mellan rader i 
berättelser om det framtida arbetet. När samtal förs riktat om kontakter med andra så är 
informanterna överens om att man kommer att ha öppna relationer med relativt få konflikter 
(om än man, även uttalat, förväntar sig något fler än erfarenheten sedan visar). I vart fall 
förväntas få konflikter som leder till att våld måste tillgripas. När å andra sidan polisarbete 
beskrivs utifrån tänkta scenarier eller då polisarbete på annat sätt konkretiseras till specifika 
uppgifter så handlar det oftare om situationer där konflikt och våld är ett framträdande drag. 
Berättelser finns vidare som visar på uppfattningen att delar av allmänheten saknar respekt 
för polisen. Flera gånger lyfts en förmodad misstro, misstänksamhet och avog inställning till 
polisen fram. Den avogheten förmodas bottna i att människor vill lämnas ifred, utan någon 
polis som övervakar.  

Resultaten av erfarenheterna från yrkespraktiken talar ett delvis annat språk. Där menar 
flera att kontakterna varit överraskande konfliktfria. Flera berättar om hur konstigt och 
överraskande det känts att skriva ut en ordningsbot som mottagits med ett ”tack så mycket” 
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av den som fått den. Och oavsett om någon ska omhändertas för fylleri eller gripas så belyser 
många berättelser att det är förvånansvärt sällan som man måste ta i med några hårda 
handskar. Tvärtom genomförs ingripandena i en vanlig, vardaglig samtalston.  

Berättelserna om förväntningar på polisyrket som ett ganska dramatiskt och våldsamt yrke 
kan antingen ses som faktiska förväntningar, alltså att polisyrket är ett yrke i vilket man tror 
att man relativt ofta använder våld. Det kan också vara ett uttryck för att man känner en 
mycket stor respekt för de våldsinslag som, hur man än betraktar polisarbete, finns med som 
en del av det. Den respekten, eller om man så vill oron, kan få just tankar på våldsamma 
situationer, och hur man ska kunna behärska sådana, att vara de som dyker upp när samtal 
om polisarbete konkretiseras till vardagliga uppgifter. 

Båda förklaringarna är troligen aktuella. Det som talar för den senare är att den oron visas i 
många andra sammanhang. Man berättar om en oro för att fysiskt räcka till, man funderar 
över om man mentalt kommer att orka med, hur det sociala livet påverkas av att vara i 
våldssituationer etc. En studie bland polisstudenter visar också att den fysiska träning som 
man ägnar sig åt under utbildningstiden är tydligt fokuserad på styrketräning (Lönn et al. 
2007). Den tydliga fokuseringen på styrketräning skulle kunna motiveras både av att man 
förväntar sig att yrket innehåller många våldsamma situationer. Styrka skulle i det 
resonemanget, av studenterna, kunna ses som en försäkring för att kunna behärska dem. 
Styrka är också i denna studie, den faktor som ofta lyfts fram som den enda skillnaden 
mellan kvinnor och män, och i de berättelserna markeras det som en långt ifrån oväsentlig 
skillnad.  

Något väl värt att diskutera i samband med möten med andra är Annikas berättelse om hur 
hon, något motvilligt fann sig i försvarsposition i förhållande till den som kritiserade 
poliserna som misstänktes för misshandel på bensinmacken. Se avsnittet "4.4.1 I jämförelser 
och möten med andra”. Trots att hon i den replikväxlingen egentligen i grunden håller med 
mannen som kritiserar poliserna om att situationen gick över styr så ville hon visa på 
alternativa sätt att se på saken. Det fick henne till sist att känna att den andre uppfattade att 
hon gick i försvar för polisernas agerande. Hennes tveeggade känslor av att både förstå 
mannens reaktion, men också hennes tydliga vilja att försvara poliserna för att ”det kan ju 
vara vem som helst som kommer och stoppar in huvudet i bilen” är tydlig. Det faktum att det 
kunde vara vem som helst är det enda sakliga skälet som hon kommer på att anföra till 
försvar för polisernas våld emot mannen. Ändå kan hon inte låta bli att argumentera för dem, 
eller som hon säger, ”ge en mer nyanserad bild”. Trots att hon saknar argument för de för 
henne okända polisernas oskuld vill hon ge dem visst stöd.  

6.3.2 Massmedias bevakning 
En av källorna för synliggörande av gap mellan den egna uppfattningen om sin organisation 
och andras syn på den är massmedias rapportering (Corley 2004). En av de frågor i 
materialet som besvarats i den tydligaste konsensusen är den om hur poliser behandlas i 
massmedia. Svaren sträcker sig från att media fokuserar för mycket på det negativa som rör 
polisen till att media bara letar efter negativt att säga eller som Annika säger, snappar upp 
när någon anklagar poliser för att vara rasistiska och lata. I den berättelsen kopplar hon 
också till vad hon känner som en allmänhetens bild av poliser som lata. Eftersom media 
skriver om sådant, så är det också vad allmänheten kan antas tro, menar hon, förutom de 
som har egen erfarenhet av poliser.  
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Informanternas uppfattning bekräftar bilden som Palm och Skogersson (2008) beskriver av 
polisstudenter med bestämda uppfattningar om att poliser ständigt motarbetas av 
nyhetsmedia. I samma studie visas också att det i hög grad är poliser som sätter 
dagordningen för vad som skrivs i tidningarna och att polisens uppgifter bara sällan 
ifrågasätts. Den negativa bilden av massmedia verkar vara en traditionstyngd bild, samma 
bild kunde ses bland yrkesverksamma poliser under tidigt 90-tal (Smångs 1993, s.39). 

Under yrkespraktiken finns däremot två skilda bilder av massmedias rapportering. Dels lever 
bilden av media som huvudsakligen svartmålande av poliser kvar i fullständig konsensus. 
Men tillsammans med den, har erfarenheterna visat på en delvis annan bild. På frågan om 
hur deras egen erfarenhet sett ut har ingen haft någon egentligt negativ personlig erfarenhet. 
Tvärtom lyfter flera fram exempel på artiklar som varit sakligt korrekta, positiva och trevliga. 
Den negativa bilden är ändå den som oftast först kommer upp när massmedia diskuteras. I 
de flesta fallen behövs en riktad fråga om hur de egna kontakterna med massmedia sett ut för 
att informanten ska berätta om de positiva erfarenheter som de flesta faktiskt har haft. 

6.3.3 Att vara både utvalda och misstrodda 
Simon och Hastedt (1999) menar att sociala kategoriseringar sker när flera individer delar 
någon aspekt, som andra individer inte har. Informanterna i denna studie delar en aspekt 
som de inte bara vet att andra inte har utan också vet att många andra försökt att nå men inte 
kunnat. Den polisdröm som de flesta informanter har närt sedan länge, har lett fram till att 
man valt att prövas i en omfattande urvalsprocess. Av ca sex tusen sökande antogs bara ca 
femhundra till informanternas omgång av polisutbildningen (Rikspolisstyrelsen 2008). I 
materialet finns exempel på berättelser som visar att den processen ger en mycket stark 
känsla av utvaldhet. Känslan kommer som ett bevis på att man klarat den hårda 
konkurrensen och därför i några avseenden klarat sig bättre än de flesta andra.  

Att känna sig utvald och att känna att man av andra betraktas just som utvald är förstås en 
känsla som får ens person att växa och gruppens funktion som idealiserande av den egna 
självbilden (Ashforth & Mael 1989; Garcia et al. 2005) ges en tydlig utgångspunkt. Det är till 
exempel lätt att märka att Greta trivs i de sammanhang där hon känner att hennes 
lagkamrater i idrotten ser upp till henne eftersom hon studerar till polis och även senare att 
hon är polis. En tillhörighet som har en stark positiv image förstärker den identitet som följer 
med tillhörigheten (Dukerich et al. 2002), i detta fall polisidentiteten. En så positivt 
uppfattad image som att vara förebild för andra bidrar alltså enligt teorin till att förstärka 
identiteten som imagen bygger på.  

De tidigare nämnda direkta mötena med andra och informanternas syn på massmedias 
bevakning är exempel på bilder av mötespunkter mellan poliser och andra. Att man känner 
sig som förebilder och uppfattningen att poliser i allmänhet betraktas som förebilder är en 
annan mötespunkt. Utvaldhet och bilden av sig själv som föredöme, står i bjärt kontrast till 
bilden som presenterats av att man ser media som nära nog fientlig emot poliser och att man 
tror att många människor också betraktar poliser med misstänksamhet och misstro liksom 
att det ställs orimliga krav på poliser som också ibland betraktas som lata. Parallellt med 
utvaldheten och tron att andra betraktar poliser som föredömen finns alltså en uppfattning 
att betraktas med stark misstro från andra.  

I ljuset av studiens fokus på kategorisering som en del av identitetsskapande är båda 
perspektiven vart och ett för sig intressanta men tillsammans än intressantare. Utvaldheten 
och rollen av föredöme är en tydlig idealisering av den egna gruppen. Relativt andra visar det 
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hur poliser dels varit mer lyckosamma än andra genom att ha valts i en hård konkurrens. 
Man ser sig också som varande i en högre moralisk position genom den medlande, 
kontrollerande och repressiva roll man har som polis. I begreppet föredöme eller förebild 
ligger dessutom en underförstådd vilja hos andra att i några delar efterlikna föredömet. I 
detta fall tydligt symboliserat med att man som polisstudent nått något som flera andra 
försökt att nå men inte lyckats med, nämligen att antas till polisutbildningen.  

De båda bilderna visar hur två motpoler kan förstärka varandra. Den idealiserande bilden 
som ges av poliser som utvalda föredömen ger i sig ett identitetsskapande på positiva, 
relativa grunder. Jämfört med andra är vi i några avseenden starkare, eftersom vi blivit 
utvalda och andra ser upp till oss. Men den negativa bilden av misstro bidrar också till att en 
identitet som polis förstärks genom att stärka de inre banden poliser emellan. Vi i gruppen 
blir tydligare i förhållande till de andra, som faktiskt inte förstår vad polisarbete innebär.  

6.3.4 Kategoriseringar av andra 
Kategorisering görs inte bara av så grovt tillyxade grupper som antingen in- eller utgrupp. 
Båda består av undergrupper. En del undergrupper är ibland ingrupp och ibland utgrupp. 
Ingruppen poliser består till exempel av trafikpoliser, kriminalpoliser, poliser i yttre tjänst, 
chefskapet och äldre respektive yngre poliser. När det passar bäst att betrakta alla de 
grupperna som ingrupp gör man det och när det passar situationen bäst att betrakta dem 
som utgrupp så gör man det (jfr. t.ex. Richter et al. 2004). Kategoriseringarna skänker 
mening och struktur till omgivningen på samma sätt som ett gemensamt språk gör det 
(Loseke 2007). Gruppen utanför poliskåren, icke poliser, har i studiens resultat synbarligen 
tydligt delats in i två huvudsakliga undergrupper, nämligen "svensson" och "busar". I några 
beskrivningar förefaller det som om hela befolkningen kan kategoriseras i tre delar – poliser, 
"svensson" och "busar".  

Granér (2004, s.99-109) utreder i ett ganska omfattande avsnitt polisers användning av 
epitet för andra än poliser. Han beskriver Allmänheten som ett begrepp som är snarlikt 
"svensson", om än något vidare. Alla personer som inte är föremål för polisens repressiva 
intresse skulle höra till allmänheten medan gruppen som kategoriseras som svensson är 
snävare. Till exempel skulle en invandrare aldrig kunna kvalificera sig till svensson, medan 
hon, såvida hon inte begår brott eller på annat sätt väcker polisens repressiva intresse skulle 
kunna höra till allmänheten. Detsamma skulle gälla om höginkomsttagare. Svensson är alltså 
enligt Granér den vanliga människan. Jag har inte kunnat se någon sådan åtskillnad i 
studiens material. Här synes varje person som inte hör till busarnas krets definitionsmässigt 
vara en svensson, såvida hon inte är polis.  

Bus är enligt Granérs (2004) definition som regel människor som tidigare dömts för brott 
som typiskt är allmänt förekommande bland utslagna grupper, t.ex. narkotikabrott, 
våldsbrott, inbrott. Att vara kriminell räcker således inte för att kvalificera sig in i gruppen 
"busar". Ekonomisk brottslighet för en inte in i gruppen. Det gör inte heller snatteri eller 
mord om förövaren i övrigt har en välordnad ekonomisk och social status. Poliser kan ibland 
känna sig som stående i en position mitt emellan kategorierna på grund av sin unika position 
som medlare och iordningsställare och att man känner "svensson" som sin uppdragsgivare 
medan busarna i många avseenden har en bättre förståelse för polisarbete än den förra 
kategorin (Carlström 1999, s.71).  

Det verkar finnas ett stort intresse av att ta till sig begreppen eftersom skillnaden i 
frekvensen av dem skiljer sig så tydligt från de tre första samtalen till det sista. I de första 
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samtalen förekommer begreppen bara sporadiskt medan det i det sista samtalet är 
vedertaget, självklart och utan konkurrens är de vanligaste epiteten för att beskriva andra. 
Den överföringen från äldre poliser till yngre diskuterade också Ekman (1999, s.182) som i 
sin fältstudie, tyckte sig se en närmast direkt överföring till de yngre poliserna som i sin 
socialisering betraktar äldre som auktoriteter. I Ekmans studie användes begreppet svenne 
istället för "svensson". 

Att betrakta omvärlden som bestående av väl urskiljbara grupper är ett sätt att förenkla 
världen och göra den tydlig (Loseke 2007), ibland till och med övertydlig. Att sortera in sin 
omgivning i två enkla grupper – "busar" och "svensson" är förstås att göra kategoriseringen 
allt för enkel och tydlig. Att kategoriseringar får konsekvenser för polisers beteenden visar till 
exempel Annika när hon diskuterar andra poliser som hon uppfattar ”kan skriva varje liten 
grej de ser hos en buse men om en svensson gör samma grej så skriver man inte på det.” 

6.3.5 Polisen och andra i korthet 
Yrkespraktiken förefaller ge en betydligt konfliktfriare bild av kontakter med andra än vad 
som förväntas under utbildningen. I de tre första samtalen uttalas i och för sig förväntningar 
om relationer till andra som relativt öppna och konfliktfria, om än något mer konfliktfyllda 
än erfarenheten senare visar. I berättelser om tänkta scenarier ur en polis vardag däremot, 
skymtar en hårdare förväntning på verkligheten fram. Sådana berättelser handlar oftare om 
konflikter och våld än vad som direkt uttalas.  

Det finns en mycket tydlig konsensus om att massmedia generellt skriver mycket negativt, 
och aktivt letar negativt att skriva om polisen. Uppfattningen är att de mest letar fel och 
brister. När informanterna dock berättar om sina egna erfarenheter är bilden nästan omvänt 
bara positiv. Ingen har egentligen något negativt att säga om de händelser där deras egna 
erfarenheter har uppmärksammats i massmedia.  

Den negativa bild som målas upp, som motbild till den av utvaldhet, av hur andra ser på 
polisen ökar möjligheten att se poliser som en väl avgränsad grupp. När angrepp utifrån 
uppfattas synes man också vara snabba att gå till försvar. Annikas försvar för de poliser som 
slog en man som stack in huvudet i deras bil på en bensinmack är redan nämnt. Exempel på 
andra försvar som snart anförs är Kaspers övertygelse om att allmänheten, även när de är 
missnöjda egentligen har fått ett bra bemötande. Några menar också att allmänheten alltför 
lätt generaliserar polisers tillkortakommanden. När alltså en polis gjort något dåligt tror 
allmänheten enligt det sättet att se det att alla poliser gör ett lika dåligt arbete. Tydligt är att 
berättelserna i det fjärde samtalet, i yrkespraktiken, präglas av mer samförstånd och mindre 
konflikt än de förväntningar som det gavs uttryck i de tre första samtalen. 

Det är också i det fjärde samtalet som utgrupper utanför polisorganisationen kategoriseras 
tydligast i kategorierna "svensson" och "busar". Utvecklingen i studiens berättelse tyder på 
att begreppen är nationellt accepterade och brukade av poliser i åtminstone yttre tjänst. Det 
visar också att de nya poliserna är måna om att lära sig att använda ett i poliskulturen 
acceptabelt, korrekt språk.  

6.4 Polisdiskurser 
Nedan diskuteras några gemensamma perspektiv ur studiens berättelser. Perspektiven 
presenteras som diskurser som individer har att förhålla sig till. Varje diskurs har i olika 
former diskuterats av alla tio informanter. Men de har gjort det på olika sätt och deras skilda 
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angreppssätt har i delar tolkats som utmaningar av gemensamheterna. Utmaningar som 
driver emot justeringar och förändringar av diskursen och som ibland av individen kan 
upplevas som frustrerande gap mellan egna värderingar och diskursens. I avsnittet 
presenteras några diskurser som härletts ur den utvecklade modellen för dynamiska 
identiteter, se "3.3 Modell för dynamiska identiteter”, empirin och de tidigare diskussionerna 
i denna sektion. För att markera det interna respektive det externa när flera av etiketterna i 
bilden ersätts med diskursknutna begrepp, har begreppen Jag/vi, ersatts av kultur, medan 
mig/oss ersatts av Image. Flera av diskurserna är grundade i frågor om hur en bra eller typisk 
polis är. De för därigenom in ett perspektiv som skulle kunna beskrivas som idealpoliser eller 
prototyper. Sådana spelar roll i skapandet av identiteter som projiceringar för en önskad roll 
(Moreland et al. 2001) och därmed som grund för bilder av vem man är och inte minst skulle 
vilja vara. Diskurserna har i tur och ordning rubricerats ”Social”, ”Utvald och misstrodd”, 
”Fördomsfri”, ”Manlig”, ”Ung” och ”Trygg”. 

6.4.1 Social 
I studiens berättelser framstår det som om den kanske allra viktigaste egenskapen för en bra 
polis är att vara social. Det kan tolkas i två huvudfronter. Till att börja med, som redan 
behandlats under rubriken "6.2.3 Lagarbete" och på flera ställen i förra avsnittet, tecknar 
berättelserna en bild av att man, närmast definitionsmässigt ska ha en god social relation 
med sina kollegor. Polisidentiteten verkar i stor utsträckning bygga på en stark 
sammanhållning poliser emellan. De sociala förmågorna ska också finnas i förhållande till 
andra. Som polis har man relationer till en mängd andra som man möter i arbetet. De 
relationerna har flera sidor. Ibland ska man vara hård och bestämd och ibland mjuk och 
förstående.  

De sidorna av den sociala diskursen hamnar ibland i konflikt med varandra. Flera berättar till 
exempel om en ”självklar” regel som säger att om en polis beslutar sig för att gripa eller 
omhänderta en person, ska som huvudregel, den andra polisen acceptera det beslutet, oavsett 
om man själv inte tycker att det finns skäl för tvångsåtgärden. En polis bör inte inför andra, 
argumentera emot det, då skulle, menar man, polisingripandet inte verka professionellt, 
eftersom det skulle blottlägga en spricka mellan poliserna.  

I de konflikterna kan den nya polisen ha en ambition till en god social relation till 
ickepolisen, alltså den man ingriper emot. I vart fall har man ambitionen att agera 
professionellt, vilket bland annat innebär att följa gällande lagar och ingripa med 
proportionerliga medel utifrån situationens behov. Man har också en ambition att behålla 
och måhända utveckla den sociala relationen till sin kollega. Jonathans, Jespers och andras 
berättelser visar att det ofta är den senare relationen som väger tungt. Ett exempel på det är 
Jonathans berättelse om kollegan som har dåligt tålamod och snart går upp i 
aggressionsnivå. Även när Jonathan bedömer att det inte finns något skäl för det följer han 
med upp på den nivån för att inte behöva diskutera med kollegan. Han visar alltså sig 
retligare än han är för att patrullen ska kunna upprätthålla en enad fasad.  

Det finns bara en berättelse i materialet som pekar i en annan riktning än regeln att man inte 
ifrågasätter en polis inför andra. Det är Gretas berättelse om ”målsägandepensling”, alltså 
att man på brottsplatsundersökningar gör summariska försök att hitta fingeravtryck, bara för 
att målsäganden ska tro att poliserna gjort vad de kunnat. Greta berättar att när hon vänt sig 
emot det och istället velat göra en grundlig undersökning har hon fått veta av sin kollega att 
man inte har tid utan ska göra den vanliga summariska varianten (trots att målsäganden hört 
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deras samtal). I de fallen verkar de äldre poliserna bedöma det som viktigare att få göra klart 
arbetet på brottsplatsen och komma därifrån, än att visa upp en enad fasad och inte 
ifrågasätta den unga kollegan inför andra.  

Det finns ett par viktiga skillnader mellan Gretas berättelse och de som visar att kollegor inte 
får ifrågasättas inför andra. Till att börja med är rollerna omvända. I berättelsen om 
”målsägandepenslingen” är den som ifrågasätter, alltså säger att man inte har tid att söka 
fingeravtryck, äldre i både tjänst och levnadsår, än den som ifrågasätts. I de övriga fallen är 
det tvärtom. I målsägandepenslingen handlar det heller inte om hur en stökig situation ska 
lösas utan det handlar om hur grundlig utredning som ska genomföras och hur lång tid 
undersökningen ska få ta.  

Även om Gretas berättelse kan betraktas som ett undantag så kan den också bidra med en 
förståelse av de interna sociala reglerna. Ramarna för de reglerna verkar i så fall stämma 
överens med polisförordningens 4 kap 4§ (SFS 1998:1558) som stadgar att den som är äldst i 
tjänst vid ett uppdrag är den som för befälet om det inte är så att den yngre har en högre 
tjänsteställning eller blivit särskilt utpekad som befäl. Berättelserna synes peka i riktningen 
att man som ung polis inte ifrågasätter en äldre inför andra. Omvänt verkar reglerna mer 
dynamiska. En äldre polis har alltså större spelrum att ifrågasätta en yngre, även inför andra. 
Gretas berättelse understryker också vad som verkar vara en kulturellt befäst regel, nämligen 
att polisarbete presenteras som kännetecknat av tidspress och behov av handlingskraft. Det 
stämmer väl överens med till exempel Kaspers och Jespers berättelser om hur de påverkats 
av äldre kollegor att inte stå och tänka så mycket utan att handla istället. I de senare fallen 
handlade det om att snabbt komma till beslut om tvångsåtgärder. 

 

 

figur 4 

Social diskurs, beskriven utifrån Utvecklad dynamisk identitetsmodell 

 

En bild som kan målas utifrån polisprofessionen som en social praktik är den som visas i 
figur 4. På den vänstra, kulturella sidan, finns redan i förväntningarna (undre pilen längst till 
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vänster) inför polisyrket en önskan om en stark sammanhållning och lagkänsla. I de sociala 
relationerna tar sig förväntningarna bland annat uttryck i uppfattningen att poliser ska visa 
en enad fasad. Skillnaden emot erfarenheten (övre vänstra pilen) är att där utmanas den 
enigheten när enskilda poliser märker att den ibland finns på bekostnad av den egna 
individuella autonomin. Förutom den förväntade sammanhållningen visas också att man 
som ung polis också måste anpassa sig till sina äldre kollegors ageranden. Jonathan får, när 
hans äldre kollega visar aggressiva beteenden, alltså svälja sin vilja att lösa situationen på det 
för honom mest professionella sättet och ”följa med upp” i aggressionsnivå, som han 
uttrycker det. Den berättelsen visar att kravet på sammanhållning också kan ge konsekvenser 
för den högra grenen i figuren, imagen.  

Den position som Jonathan beskriver att han befinner sig i är en där patrullen kan välja 
mellan en hård eller en mjuk väg. Att gå upp i aggression eller att föra ett mjukt samtal. I 
berättelsen valde den äldre polisen den hårdare vägen. Som yngre, ny polis, fann sig 
Jonathan ställd inför fullbordat faktum. Beslutet var fattat och han såg ingen socialt 
acceptabel möjlighet att ändra beslutet utan agerade som den äldre. Beslutssituationen för en 
polis i en liknande situation kan innebära att man har att fatta beslut om en hård eller mjuk 
väg. Men det beslutet sker inte bara av den alldeles egna fria viljan utan präglas också av en 
lojalitet till den polisinterna sociala relationen. I många andra berättelser har praktiken visat 
sig vara mindre präglad av konflikter än förväntat, se avsnitt "6.3.1 Möten med andra". Något 
som visas av förväntans- och erfarenhetspilarna till höger i figur 4.  

En studie som visat hur individer som starkt identifierar sig med en aktuell social grupp 
också mycket snart och starkt visar lojalitet emot den är Van Vugt och Hart (2004). De 
menar att sådana, inte bara gärna stannar i gruppen och engagerar sig för gruppen. De menar 
också att sådana individer gör kognitiva bedömningar som förklarar egna gruppens misstag 
med externa faktorer som otur eller att uppgifterna var orimligt svåra. Man övervärderar i 
sina bedömningar också fördelar med grupptillhörigheten. Till exempel visas i studien att 
ekonomiska värden, som kan bedömas objektivt, av gruppmedlemmar, värderades som 
positiva genom grupptillhörigheten trots att de i själva verket ledde till ekonomiska 
nackdelar. Van Vugt och Hart (2004) kan vara en förståelse på spåren för den stora lojalitet 
som både nya poliser visar i förhållande till andra, äldre poliser. Men också den lojalitet som 
visas i förhållande till professionen. Bara ett fåtal poliser lämnar poliskarriären. Att de sociala 
diskurserna är så starka och att faktiskt många av informanterna i studien ser social 
tillhörighet och gemenskap som ett viktigt skäl till att bli poliser kan vara en faktor som gör 
lojaliteten till professionen och kollektivet stark.  

Den sociala diskursen som en del av polisidentiteten trängs ibland mellan motstridiga 
intressen, det av att visa en sammanhållen enighet och intresset av att skapa och upprätthålla 
goda sociala relationer till andra man möter i arbetet. Det polisinterna intresset av goda 
interna sociala relationer verkar i många av studiens berättelser väga tyngre än det andra.  

6.4.2 Utvald och misstrodd 
Informanternas uppfattning om hur andra ser på poliser bygger som sagt i stor utsträckning 
på två motbilder. Den av utvaldhet och föredöme, parallellt med den av ett stort mått av 
misstroende. Identiteten som skapas ur den positiva startpunkten, att ha lyckats i konkurrens 
med så många andra, skänker en möjlighet till gruppen att själva betrakta sig som varande i 
en upphöjd position. En position som ger individen och gruppen goda möjligheter att 
använda grupptillhörigheten för att förstärka sin självbild (jfr t.ex. Garcia et al. 2005). 
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Kasper är en av dem som ger liv åt tanken på utvaldhet när han berättar att han i de flesta 
andra sociala sammanhang känt sina egna förmågor som mer välutvecklade än de människor 
som han umgåtts med. Nu under polisutbildningen känner han sig mer som en bland andra. 
Därför känns polisstudenter, för honom, som föredömen för andra. Greta är en annan som 
med uppenbar stolthet berättar om hur andra i hennes idrottslag närmast med beundran i 
blicken ser upp till henne därför att hon ska bli polis.  

Det är inte bara så att informanterna uppfattar att andra ser polisstudenter och poliser som 
förebilder. Rollen som förebild verkar också betraktas som en självklar del av polisidentiteten 
och som en del av samhällets uppdrag. Flera talar om att agera i enlighet med lagboken för 
att andra ska se att man som polis är i någon mening oförvitlig. Man ska inte gå emot röd 
gubbe och man ska inte anlita svart arbetskraft till exempel, åtminstone inte om andra 
riskerar att upptäcka överträdelserna. Man ska heller inte vara alltför onykter eller uppträda 
burdust.  

Här finns dock också en motsägelse, för samtidigt som viljan att vara och rollen att vara 
förebild finns där, så medges det också av de flesta att man trots allt är människa och som 
sådan inte kan förväntas göra allt rätt. De flesta medger till exempel att man ibland eller ofta 
kör för fort. Det förefaller som om förväntningarna på sin egen framtida laglydnad för 
polisstudenterna har varit högre än man i den faktiska erfarenheten orkar leva upp till. I de 
tidigare samtalen har många alltså trott att när man är färdig polis så följer man lagboken till 
punkt och pricka, men när man väl är där så märker man att det inte heller var så självklart.  

 

 

figur 5 

Utvaldhetens diskurs, beskriven utifrån Utvecklad dynamisk identitetsmodell 

 

Som det visas i både beskrivningen ovan och i modellen, figur 5, är det kulturella svaret 
(vänster) på och följden av utvaldheten en idealiserad bild av den egna gruppen. Genom sin 
utvaldhet kan tillhörigheten i gruppen poliser, betraktas som något eftersträvansvärt, något 
som varit värt att kämpa för att få tillhöra. Många talar om både förväntningar på och 
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erfarenheter av något som beskrivs som en lagkänsla. Både förväntningar och erfarenheter 
sträcker sig i ett spann från att man ser polisprofessionen som mer eller mindre vilket jobb 
som helst när det gäller den sociala tillvaron till att den betraktas som något av en ny familj. 
Därför är de vänstra pilarna, både övre och nedre rubricerade familjärt respektive 
professionellt, det senare begreppet som en beteckning för att några inte ser anledning att tro 
att polisuppdraget ska ta någon social plats utanför arbetstid. Detta markerar att 
informanterna skiljer sig markant åt när det gäller just hur mycket av polisumgänge som man 
har eller tror sig komma att ha på sin fritid. I det sammanhanget är det värt att lyfta att även 
några som markerar att professionen ska ses just som profession och inte något som ska 
påverka fritiden mer än nödvändigt ändå inte visar en konsistent sådan bild i sina berättelser. 
Jesper säger till exempel att han inte vill att arbetet ska få ta så stor plats. Ändå går han, inte 
sällan, på sin fritid in på stationens toalett istället för upp till sin egen lägenhet som inte är 
långt därifrån, tar en fika och tränar ofta i polisstationens gym. 

I modellens andra riktning, imagen, leder utvaldheten både till en känsla och en vilja av att 
vara en förebild och man tar gärna rollen som någon värd att se upp till. Uppfattningen om 
sig själv som förebild består också av att man som polis bör agera korrekt och i enlighet både 
med lagstiftning och sociala regler. Berättelserna om känslan av att vara en förebild är mer 
frekvent förekommande under utbildningen. Därefter, under yrkespraktiken förmedlas de 
inte på samma sätt. Greta ger en möjlig förklaring till det i vad som kan beskrivas som en 
normalisering. Hon säger att hon uppfattade det som en större grej under utbildningen. I 
yrkespraktiken ”så är det bara, jaha, då är man det, [polis]. Det var större [under 
utbildningen].”  

Det finns som nämndes ovan också en mycket tydlig motbild emot utvaldhetsdiskursen. Det 
är en misstroendets diskurs, som allra tydligast tar sig uttryck i uppfattningen om hur 
massmedias bevakning karaktäriseras av en vilja att svartmåla polisverksamheten. De båda 
diskurserna är i det närmaste varandras motsatser men har också centrala gemensamma 
noder. Där utvaldhetsdiskursen målar en positiv bild målar misstroendets diskurs en negativ. 
På imagesidan (höger) av den senare, figur 6, uppfattar man sig, som i någon mening illa 
sedda. Att andra betraktar poliser som lata, rasister och fifflare finns med i några berättelser. 
Simon et al. (1995) visar i sin studie att när en grupp betraktas eller tror sig vara betraktad 
med misstänksamhet eller med negativa förtecken leder det ofta till att leden runt gruppen 
sluts, och känslan av samhörighet blir starkare. Det antyder att även nästa diskurs, 
misstroendets, i väsentliga delar kan antas bidra till en känsla av tydlig tillhörighet poliser 
emellan. En sådan negativ förväntan om hur andra ser på den egna gruppen kan också ha 
andra konsekvenser. Kaiser et al. (2006) menar till exempel att förväntningarna kan starta 
ett sökande efter att finna tecken som bekräftar dem. Tecken som, om de hittas, i sin tur 
förstärker förväntningar om att finna fler sådana tecken. I takt med att förväntningarna 
förstärks, blir det också kognitivt lättare att tolka intryck som bekräftelser av 
förväntningarna.  

I erfarenhetsberättelserna finns, beträffande misstron, de negativa inslagen kvar. Massmedia 
betraktas fortfarande generellt som negativ. Men när berättelserna granskas går det att 
notera en positiv sida. När media har skrivit om informanternas egen vardag i olika 
sammanhang, så menar man nämligen att det har varit sakliga, trevliga artiklar med en 
positiv grundton. De erfarenheterna betraktas ändå närmast som undantag från huvudregeln 
om massmedia som svartmålare av polisverksamheten. I dagliga kontakter med andra är 
också erfarenheten mindre konfliktfylld än vad man trodde före yrkesinträdet. I denna 
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diskurs ser man sig, som polisstudent och polis som något av en hackkyckling som andra 
letar möjligheter att hacka på. Dock med mindre hård näbb i erfarenheter från 
yrkespraktiken än i utbildningens förväntningar.  

På den vänstra, kulturella sidan, präglas reaktionen ofta av försvar. Misstroendena möts 
framförallt av det i sig kategoriserande försvaret att andra inte förstår. Eftersom de inte är 
poliser så förstår de inte vad polisarbete är och hur det ska bedrivas. Därför behöver heller 
inte deras kritik tas på allvar. I vissa berättelser visas särskilt tydligt hur kritik emot enskilda 
poliser ses som angrepp mot hela poliskåren och till och med rättsstaten. Ett exempel är 
Kasper som i det fjärde samtalet säger, om människor som anklagar poliser för övervåld, att: 

Det finns ingen i hela [staden] som jobbar så att man går in för att skada någon. 
[…] Och har man då en politisk åsikt att anarki är att föredra, då får man väl 
flytta till ett land som har det och testa på det ett tag. 

Den kulturella åttans vändplan i modellen, figur 6, är, liksom i utvaldhetens motsvarighet i 
figur 5, lagets. Ett par informanter berättar att det blir jobbigt att umgås med andra för att de 
inte förstår polisarbete och därför kommer med en massa jobbiga frågor. En sådan position 
förstärker förstås behovet av professionsidentiteten och den tillhörighet som följer med den. 
Därigenom riskerar den också att öka avståndet till andra vilket i sin tur riskerar att öka ett 
reellt eller uppfattat misstroende. När andra ser på oss med negativa ögon förstärks behovet 
av en enad linje inom gruppen, ofta ackompanjeras den enade linjen med en gemensam och 
stark stolthet över gruppen (Gordon Montagnon 2005). 

 

 

figur 6 

Misstroendets diskurs, beskriven utifrån Utvecklad dynamisk identitetsmodell 

 

Utvaldhetsdiskursens vänstra, kulturella vändplan i lagkänslan, är alltså densamma som 
misstroendets. Men de har tydligt olika förtecken. Utvaldhetens positiva förtecken som en 
grupp värd att kämpa efter att få tillhöra, har sin motsats i försvaret emot det uppfattade 
misstroendet från andra. Genom den kulturellt grundade lagkänslan samverkar de båda 
diskurserna till just en tydlig bild av poliser som en väl avgränsad grupp. En bild som också 
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kan kopplas till det förra avsnittet som diskuterade den sociala diskursen. Även den har det 
gemensamma laget som en vändpunkt. Tre diskurser som framstår som centrala i studiens 
berättelser landar alltså i det gemensamma laget. De tre visar tillsammans på ett sätt att 
förstå hur den ofta diskuterade starka poliskulturen kan uppstå och utvecklas. Till att börja 
med finns en stark förväntning på tillhörighet och lagkänsla som en central del av den 
professionella identiteten. När den kompletteras av både utvaldhetens och misstroendets 
diskurser är det lätt att tänka sig att den lagkänslan blir än viktigare. Både genom positiva 
självförstärkande effekter och genom ett behov av trygghet som kontrast till och försvar emot 
misstroendet från andra.  

6.4.3 Fördomsfri 
Uppfattningen att man som polis ska vara objektiv och fördomsfri och också ha en i största 
allmänhet juste inställning till andra är tydlig i berättelserna. Alla säger sig kunna leva upp 
till en sådan position i de flesta sammanhang.  

I polisarbete kommer man ofta i situationer där människor måste kategoriseras väldigt snart. 
Finstad (2000) menar närmast att det är svårt att tänka sig ett rimligt effektivt polisarbete 
utan hjälp av stereotypa kategoriseringar och Carlström (1999, s.71) menar att det är en 
livsnödvändig egenskap. Stereotyper innebär att grupper av människor tilldelas 
gemensamma egenskaper och uppfattningen blir att om man tillhör en viss kategori, kan 
man antas besitta alla eller några av de egenskaperna. Som polis används stereotyper bland 
annat för att kunna sovra vilka uppgifter som är meningsfulla och hur uppgifterna ska lösas. 
En känd, notorisk missbrukare bakom ratten i en mötande bil kan väcka polisers intresse. 
Det är inte osannolikt att man mött en rattfull eller drograttfull. Så långt kan stereotyperna 
betraktas som värdefulla verktyg i polisarbete. Men stereotyper står också nära det som 
brukar kallas för fördomar. Fördomar består av uppfattningen att alla eller nästan alla i en 
grupp har vissa negativa attribut (Hydén 2006). Alltså ett slags långt gångna stereotyper, 
dessutom med negativa förtecken. Fördomar är ofta både felaktiga och onyanserade och 
ageranden mot bakgrund av sådana kan därför bli kontraproduktiva.  

Fördomsfriheten i sig kan därför sägas bära med sig stora risker för motsägelser. Det sociala 
livet förenklas av kategoriseringar, att betrakta människor som tillhörande olika grupper, 
knutna till vissa egenskaper (Hogg & Hains 1996). Men stereotyper ligger också som sagt, 
snubblande nära fördomar som lätt leder till diskriminerande beteenden emot dem som blir 
föremål för dem. Vad gäller fördomsfriheten görs konflikter mellan önskad position och 
upplevd, tydlig i några berättelser. En är Camillas där hon ger uttryck för en önskan att få 
”tvätta munnen” för att hon använt ord som får henne själv att förstå att hon under sin 
yrkespraktik tagit till sig sådana fördomar som hennes äldre kollegor serverat henne. Det är 
också i Kaspers berättelse om en, på hans tjänstgöringsort, väl representerad folkgrupp. En 
folkgrupp som han tycker sig kunna säga ljuger mycket mer än andra människor. Han 
medger också att det betyder att hans fördomar emot den gruppen har förstärkts under 
yrkespraktiken.  

När det å andra sidan gäller hur man uppfattar att andra ser på poliser så finns i vart fall 
några tydliga inslag av förväntningar på att bli betraktade som fördomsfulla. Förväntningar 
på andra såsom betraktande poliser som rasister finns till exempel i några berättelser.  
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figur 7 

Fördomsfrihetens diskurs, beskriven utifrån Utvecklad dynamisk identitetsmodell 

 

Camillas och Kaspers berättelser visar hur fördomsfriheten kan utmanas i polisarbetet. 
Tidigare i arbetet har framhållits den tydliga kategoriseringen i "svensson" och "busar" som 
görs tidigt i karriären. Dessa kategoriseringar tillsammans, gör att man kan formulera en 
kulturellt betingad motbild till fördomsfriheten som kan kallas kategoriserande, se figur 7. 
Kategoriseringar och stereotyper riskerar att slå över i fördomar om de blir allt för 
generaliserande och får tydligt negativa förtecken. Från individen på den vänstra sidan av 
modellen pekar alltså en förväntning om att kunna behålla en fördomsfrihet, som man 
uppfattar att man redan besitter. Yrkespraktiken skapar kategoriserande processer genom 
egna erfarenheter tillsammans med den retorik som man möter och som skapar 
kategoriserande meningar. Förutom Kasper och Camillas nämnda berättelser visar Jonathan 
på en situation där en tydligt fördomsfull retorik mötte honom redan på en fältstudie där en 
anmälningsupptagare som han följde en dag uttryckte en önskan om att de inte skulle möta 
någon invandrare under arbetsdagen. 

På imagesidan, den högra i figuren, trängs därför motpolerna fördomsfrihet och 
fördomsfullhet. I paritet med de dubbla diskurserna Utvald och Misstrodd, finns både en 
uppfattning om att andra ser poliser som fördomsfria, moraliskt närmast oantastliga. Men 
parallellt finns uppfattningen om att ses som rasister och därmed i mycket hög grad 
fördomsfulla. Individen själv önskar och förväntar sig att förhålla sig utan fördomar, därav 
fördomsfriheten i den nedre högra pilen. Men yrkeserfarenheten närmast kräver ett 
meningsskapande bland annat innebärande en hög grad av kategorisering av andra. I det 
meningsskapandet utmanas fördomsfriheten.  

De förväntningar på beteenden som fördomar skapar riskerar dels att fungera som 
självuppfyllande profetior och faktiskt skapa de förväntade beteendena (Woodman & 
Tolchinsky 1982). Det finns också en tydlig risk att man som en individ som har fördomar om 
en grupp, tolkar händelser och gruppens beteenden, på ett sådant sätt att fördomarna 
bekräftas (Seta et al. 1998). Polisers fördomar om en grupp riskerar därför att leda till 
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diskrimineringar både som ett ursprung till beteende och genom polisers tolkningar av 
situationer.  

I studiens berättelser märks att även andra grupper inom polisverksamheten kategoriseras 
utifrån antagna egenskaper. Det tydligaste exemplet är ålder, något som kommer att 
behandlas nedan under rubriken ”6.4.5 Ung”. Sådan professionsintern fördomsfullhet kan 
förstås genom Pickett et al.s (2002) beskrivning av det de kallar för Optimal distinctiveness 
theory och som bygger på att man tillhör grupper både för att markera skillnad emot andra 
och likhet med den egna gruppen. Behoven mättas genom att den allra närmsta gruppen vill 
stå och känner sig som stående mycket nära varandra, medan de mer avlägsna grupperna, på 
organisationsnivå till exempel, kan visa stora skillnader. Därigenom står den sociala 
kategoriseringen till en och samma grupptillhörighet både för individens möjlighet att visa 
exklusivitet och inklusivitet, både tillhörighet och autonomi. Tillhörighet i första hand i 
förhållande till den egna gruppen och autonomi i första hand i förhållande till andra grupper, 
både inom och utom den aktuella organisationen.  

Fördomsfriheten är en idealbild för de nya poliserna. I ljuset av det som sagts i detta avsnitt 
framstår idealbilden som utmanad av kategoriseringar och fördomsfull retorik som man mött 
i yrkespraktiken. De båda spåren har förstås täta kopplingar. Kategoriseringen kan både 
komma av och leda till den fördomsfulla retoriken.  

6.4.4 Manlig 
När informanterna talar om poliser i generella termer, alltså utan att faktiska personer är 
inblandade, så använder man nästintill alltid maskulina pronomen. När det talas om 
förebilder eller idealbilder används också ofta traditionellt manliga attribut som pondus och 
bestämdhet, det gäller även när förebilderna är kvinnor. Oftast är det just i sådana nyanser, 
som i könsbestämda ordval, som synen på polisarbetet som en i hög grad manlig miljö 
markeras. Polisprofessionen som en manlig bastion är inte nödvändigtvis en medveten bild 
för informanterna och frågor om huruvida man ser skillnader mellan hur könen behandlas 
besvaras oftast med att man inte ser några sådana skillnader. De manliga benämningarna av 
i professionen ingående delar har uppmärksammats i tidigare studier. Till exempel visar Åse 
(2000) att i officiella texter som lagstiftning och informationsmaterial är det könsbestämda 
”polisman” regelmässigt använt. Även i det informella samtalet mellan flera poliser, liksom 
mellan poliser och andra används tydligt manliga tilltal och manliga metaforer. Det tilltalet 
riskerar att osynliggöra kvinnor som poliser, menar hon som också poängterar det manliga 
anslaget i symboler som språk och kläder.  

Det finns i denna studie några exempel på berättelser där informanterna visar på ett mer 
uttalat sätt att polisarbete är en profession, där manliga förtecken passar bättre än kvinnliga. 
Kasper är tydlig i det avseendet i första samtalet och menar bland annat att eftersom kvinnor 
kan föda barn och inte tål så mycket våld, så skulle han vara mycket mer orolig om han åkte 
med en kvinna på till exempel ett postrån. I senare samtal drar han något tillbaka sin 
position men vidhåller att han när ”stolarna viner” föredrar att arbeta med en man.  

Påpekanden i den senare riktningen är också vanliga och skjuts ofta in som bisatser. Man 
menar alltså att man inte ser någon skillnad mellan könen, förutom att kvinnor är fysiskt 
svagare än män. Och om man åker till situationer där våld kan bli aktuellt föredrar man att 
åka med män. Det gäller både kvinnliga och manliga informanter. Kvinnliga egenskaper ses 
som komplement till de manliga. De manliga egenskaperna blir därmed normen som ibland 
kan behöva kompletteras (jfr t.ex. Beauvoir 1986). Det senare pekar i samma riktning som 
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Holmberg (2006) som gjorde en studie bland termin fyra studenter vid Växjös 
polisutbildning. Hon menar i den att kvinnliga studenter tydligt uppfattat förväntningar på 
dem att vara de som har de mjuka egenskaperna som behövs när männens förmågor, som till 
exempel förväntas vara att kunna gå rakt på sak, inte räcker till. Åberg (2001, s.126-131) 
diskuterar samma fenomen men i polisers yrkespraktik och menar att kvinnor istället styrs 
till uppgifter som inte kräver fysisk styrka eller förmåga att vara rakt på sak, till exempel att 
ta hand om utsatta barn i samband med lägenhetsbråk. Den könsstruktur som Åberg noterar 
menar hon också presenteras tydligt för nya poliser som socialiseras in i professionen genom 
de äldre poliserna. Det senare, att miljön i sig skapar och reproducerar maskuliniteter där de 
attraktiva uppgifterna både utförs och planeras av män i olika åldrar, är något som även 
Anderson (2003) diskuterade.  

Greta berättar i det första samtalet att hennes förebild som polis är förebild bland annat för 
att han är både man och lång. I det tredje visar hon också genom berättelserna från ett 
vikariat på en polisstation att hon, om än med skämtsam ton, föredrar manliga sätt att vara 
framför kvinnornas ”tjatter”. Även Ida kan sägas uttala en tydlig förväntan på manliga 
miljöer och beteendemönster i polisarbetet. Hon menar att ett viktigt skäl till att det är polis 
som hon vill bli är att hon är, och alltid har varit, en pojkflicka som föredrar den manliga 
jargongen, utan det kvinnliga ”kacklet”. Båda de kvinnorna visar redan i de första samtalen 
uttalat att man tydligt ser det manliga som en tydlig norm. Den normen anpassar man sig 
också till genom att säga sig söka den. Det stämmer väl överens med det som Wahl et al. 
(2001, s.80) benämner konformitetsstrategi och innebär att kvinnor som går in i 
mansdominerade organisationer, gärna framhåller sig som mer lika män och därmed olika 
andra kvinnor.  

Det kan sägas att Ida hör till dem som vid ett tillfälle använder båda orden ”man eller 
kvinna” i en målande beskrivning av en tänkt polis. Det handlade om att en polis blivit allt 
för gammal för att orka med yttre polistjänst. Måhända är det talande att det är just när 
någon blivit för gammal för att orka med som Ida kommer att tänka på att gardera med att 
det också kan vara en kvinna. (se även "6.4.5 Ung" nedan). Holmberg (2006) menar att 
kvinnor i polisutbildningen knappast har ett fritt val att delta i den manliga jargongen eller ej. 
Ett deltagande synes vara ett villkor för att accepteras i den sociala gemenskapen. Ida och 
Greta har inte bara accepterat jargongen utan säger också att de sökt sig till polisprofessionen 
till en del just på grund av den. Värt att poängtera är att ingen av kvinnorna säger sig ha 
upplevt sig diskriminerad vilket också Carlström (1999, s.49-56) observerade att ingen av 
spanarna på den rotel som hon följde markerade. De var alla överens om att det inte rådde 
någon ojämlikhet beroende på kön på arbetsplatsen. Ändå såg hon tydliga tecken på en 
maktordning med män i beslutande funktioner, en manligt kodad språknorm och könsskilda 
sociala umgängesmönster.  

Om en manlig diskurs inom polisers identitetsskapande sätts i ett sammanhang av spegling 
mellan de interna kulturella värderingar som bärs inom organisationen och den som kan 
kopplas till image, d.v.s. hur man tror och vill tro att andra uppfattar den egna identiteten så 
kan den beskrivas som i figur 8. Den kultur (vänster i figuren) som informanterna i studien 
beskriver bär på en manlighet i första hand genom ett gemensamt språk där manligheten är 
norm. Allra tydligast visar det sig i att i snart sagt alla berättelser om en ospecificerad polis, 
är det en Han. Manlighetsnormen bärs också av ett fysiskt styrkeideal. I detta sammanhang 
tydligast manifesterad genom de berättelser som gör tydligt dels att man förväntar sig relativt 
mycket våld i polisarbetet och män föredras som kollega i våldsamma situationer.  
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Ett par av kvinnorna har beskrivit just det som de uppfattat som det manliga sättet att 
samtala som normen för en polisjargong. Den jargongen präglas enligt dem av rakhet, 
tydlighet och öppenhet. Den bilden av polisjargongen som öppen och klar återkommer flera 
gånger både som en förväntning och som en beskrivning av erfarenheter. Som erfarenhet 
finns dock också vissa signaler om att kommunikationen inte alltid är så otvungen som 
önskat. Jonathan visar till exempel att det inte var lätt att lyfta svårigheter individer emellan, 
när han var missnöjd över en av kollegornas beslut att låta två misstänkta drograttfyllerister 
undgå test för det.  

Som exempel på det som uppfattas som en öppen kommunikation beskrivs ofta en önskad 
omsorg om varandras själsliga frid. Att till exempel finnas för och uppmuntra till 
avlastningssamtal av olika slag efter dramatiska händelser lyfts som något man förväntar sig 
är en självklarhet. När Annika berättar om den händelse där ett skjutvapen riktades emot 
hennes polispatrull, berättar hon att det inte var självklart med ett sådant samtal. Det var 
bara hon som önskade det. Ett samtal genomfördes emellertid. I det samtalet tyckte hon sig 
kunna se tecken på att även de äldre poliserna faktiskt hade ett behov av samtalet, inte minst 
för att åtminstone en av dem upprepade gånger återkom till händelser ur historien som han 
varit med om. I hennes berättelse framstår det som om polisidentitetens manliga diskurs, för 
den polisen, inte rymde ett behov av ett avlastningssamtal. Även om den beskrivna bilden är 
att kommunikationen på informanternas arbetsplatser är rak och öppen så justeras bilden av 
den öppna kommunikationen med ett oftast, i den övre vänstra pilen i figur 8, som en följd av 
signaler om att det inte alltid är så självklart att varken lyfta problemställningar eller att 
kunna räkna med det själsliga stöd som informanterna anser sig behöva. 

 

 

figur 8 

Manlighetens diskurs, beskriven utifrån Utvecklad dynamisk identitetsmodell 

 

På imagesidan, den högra, presenteras tydligt motsatta bilder av de flesta individer. Som 
polis ska man kunna växla mellan att vara den mjukaste av mjuka som tröstar och ger stöd i 
svåra situationer. Men man ska också sätta tydliga gränser, visa pondus och hårdhet när det 
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behövs. De båda motbilderna kan skönjas redan i polisens uppdrag. I Polislagens 
uppgiftsparagraf (SFS 1984:387) framgår till exempel att polisen både ska ingripa vid 
ordningsstörningar (pkt 2), där det är lätt att tänka sig att viss hårdhet och bestämdhet 
ibland behövs, och ge allmänheten hjälp när sådan lämpligen kan ges av polisen (pkt 4). 
Hjälp som begrepp ger snarare tankar åt det mjukare hållet. 

När kön och könsroller diskuteras i studiens berättelser placeras de mjuka, vårdande 
egenskaperna hos kvinnan, medan de hårda och bestämda finns hos mannen. Turordningen 
när egenskaperna diskuteras är att de manligt hårda betonas som mest önskvärda, men de 
behöver kompletteras med kvinnligt mjuka. Ett vanligt sätt att presentera skillnader mellan 
kvinnors respektive mäns möjlighet att utföra polisarbete är att män är starkare, och därför 
kan det kännas skönare att åka med en man på ett lägenhetsbråk. Men, det är heller inte fel 
att ha med en kvinna för hon kan på ett naturligare sätt ta hand om inblandade kvinnor och 
barn. I den argumentationen visas att den grundläggande inställningen är att mannen har 
egenskaper som är både önskvärda och nödvändiga. De egenskaperna kan dock må bra av att 
kompletteras med kvinnliga motsvarigheter.  

Både de mjuka och de hårda sidorna beskrivs av samtliga informanter. Kasper är en som 
visar viss tvekan inför om det kan vara hans uppgift som polis att vara den som ger stöd och 
tröst. I det tredje samtalet menar han att han inte kommer att klara att ge sådant stöd utan 
kommer att behöva hänvisa människor i behov av sådan till andra - präster, socialarbetare 
eller vårdpersonal. Själv tror han att han kommer att ha nog av att hantera sina egna 
upplevelser. Hans berättelse kan tolkas som ett förhållningssätt som förstärker de signaler av 
manlighet som förmedlas. Genom att inte ta den tröstande, vårdgivande roll, som människor 
som arbetar med andras kriser ofta får möjlighet att ta, riskerar bilden som förmedlas till 
andra att vara den av känslokyla och avståndstagande. Den berättelsen av Kasper står dock i 
materialet ganska ensam. Det är ingen annan som så tydligt visar en sådan inställning till 
stöd och hjälp. Dessutom visar också Kasper själv en mjukare bild av sin vilja att visa omsorg 
i det fjärde samtalet. Därför kan hans rädsla för att inte orka med att alltid stödja närmast ses 
som ett utslag för hans oro över att vara otillräcklig i sin yrkespraktik. En oro som flera med 
honom har i den fjärde terminen, men som inte tar sig samma uttryck för andra.  

I figur 8, högra undre pilen, beskrivs förväntningarna på möten med andra som relativt hård. 
Det betyder inte att man ser framför sig att man som polis ska visa en hård attityd emot alla. 
Snarare betyder det att man i berättelser om förväntningar på professionen visar att man ser 
framför sig ett arbete där man ofta är i konflikt med andra, där andra reagerar på ens 
arbetsinsats med ovilja. Med viss erfarenhet som poliser, är det några som istället förvånas 
över hur få konflikter man har i arbetet. Många har uttryckt förvåning över att man när man 
skriver böter för trafikbrott möts av förståelse och till och med tack av den bötfällda. Ordet 
relativt är därför centralt i figuren. Det visar på en diskrepans mellan förväntning och 
erfarenhet, som innebär att erfarenheten innehåller mindre av konfrontation än förväntat.  

På den kulturella sidan visas förväntningar på en rak, tydlig och öppen intern 
kommunikation, nedre vänstra pilen. Det stämmer huvudsakligen överens också med de 
erfarenheter som man känner sig ha gjort. Vissa erfarenheter visar dock på att 
kommunikationen inte alltid är riktigt så öppen som man trott.  

Den manliga diskursen som del av polisidentiteten går att spåra ur att en polis näst intill 
alltid beskrivs som en man när poliser beskrivs i allmänna, icke individbundna termer och ur 
den jargong som beskrivs som en där tydlighet och rakhet (något som i flera berättelser 
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framhålls som manliga egenskaper) premieras. Den tydligheten har av ett par av de kvinnliga 
informanterna lyfts som ett av skälen till att söka professionen. På imagesidan ser man ett 
behov av att både vara den hårda, bestämda, men också den mjuka som ger hjälp och stöd. 
Erfarenheten visar att konfrontationerna och därmed de situationer där de hårda sidorna 
behövs, är färre än man trodde före yrkespraktiken.  

6.4.5 Ung 
Redan i de tidiga samtalen finns en relativt generellt presenterad bild av att man som polis 
med tiden blir mindre effektiv, mindre hungrig (jfr. Granér 2004; Holgersson 2005) och 
mindre polistypisk, d.v.s. mindre typisk för poliser i yttre tjänst. Från fältstudierna under 
utbildningen finns berättelser som visar prov på uppfattningen att många äldre poliser gjort 
”patron ur” i förtid. Eller Ida som beskriver det tänkta scenariot att man arbetar med någon 
"väldigt gammal man eller kvinna som har blivit jätteöverviktig och tar tre steg i trappan 
och får jättepuls". En sådan man eller kvinna vill Ida inte arbeta med, säger hon. Även 
undantagen lyfts fram. Många berättar om äldre som man stött på som inte alls visar de 
symtomen. Dessa blir istället föredömen som man som ny polis vill efterlikna. De förvånade 
beskrivningarna blir ett slags ytterligare bekräftelse på förväntningen att engagemanget för 
professionen ska minska med tiden. Eftersom man enligt huvudregeln blir trött av att bli 
gammal blir man också lätt en förebild för yngre om man kan visa sig behålla sin vilja att 
hungrigt leta efter jobb och att med entusiasm ta sig an de uppgifter som man får och hittar. 
Det finns också en åldersrelaterad självbild i några berättelser, en uppfattad medvetenhet om 
att man själv också har en relativt kort tid som ordningspolis innan man som Camilla säger, 
fått en allt för stor ”rumpa” och en för dålig kondition för yttre tjänst.  

Åldersperspektivet gör bilden mycket tydlig av att tiden i yttre tjänst för flera är en 
övergående period. Som ny polis kan man hoppas på att kunna vara kvar en lång period, 
några hoppas på att få vara det ända till pensionen. Men flera, i synnerhet kvinnorna ser inre 
tjänst, på till exempel en utredningsrotel, som en ofrånkomlig framtid. Camilla visar också 
att ålder kan spela roll som kriterium för vilken myndighet man söker sig till. Ett viktigt skäl 
till att hon uppskattar sin myndighet är att personalen är ung.  

Att den utvecklingen ses som naturlig är en kontradiktion emot de flestas aversion emot 
kriminalutredning och administration. De flesta blir som sagt poliser för att det är ett rörligt 
utearbete. Ändå har man uppfattningen att det rörliga utearbetet rör sig om en kort period, 
därefter ser flera framför sig, att man är nödd och tvungen att ägna sig åt det som man 
betraktar som skrivbordsarbete. Frågan är om det drömarbete som man söker sig till, för 
några bara är tänkt att vara en dröm i några år, för att sedan gå över i något som man 
egentligen inte vill ägna sig åt, nämligen kontorsarbete och utredningstjänst. Erfarenheten på 
flera polismyndigheter bekräftar också bilden av yttre tjänst som något snart övergående. Få 
poliser arbetar mer än tio år i uniformerad yttre tjänst. Detta trots att ambitionen i början av 
karriären alltså för många verkar vara att finnas kvar i uniform så länge som möjligt.  

 



205 
 

 

figur 9 

Ungdomens diskurs, beskriven utifrån Utvecklad dynamisk identitetsmodell 

 

I den dynamiska identitetsmodellen kan ungdomsdiskursen beskrivas som i figur 9. I 
materialet finns framförallt berättelser som tyder på en stark kulturellt betingad föreställning 
om poliser som unga. I praktiken går den ut på att många nya poliser har en relativt kort tid 
framför sig i det rörliga, praktiska utearbete som man söker sig till när man blir polis och som 
några kallar för ”verkligheten”. För att platsa där krävs nämligen enligt föreställningen en 
ung och stark kropp och kanske i synnerhet ett ungt och hungrigt sinnelag. Diskursen talar 
för att många snart kommer att behöva lämna den yttre tjänsten. Flera har dock ambitionen 
att finnas kvar i yttre tjänst så länge som möjligt.  

Äldre blir som sagt, enligt diskursen, inte bara fysiskt mindre passande i yttre tjänst. Det 
finns också en tydlig föreställning om att man blir mindre engagerad och söker färre 
uppgifter på egen hand. Den föreställningen bekräftas i hög grad av Holgersson (2005) som 
menar att många poliser mycket snart i sin yrkespraktik går ifrån att med eget engagemang 
proaktivt söka arbetsuppgifter, till att mest bara vänta på att reaktivt bli beordrad till 
uppgifter. Inte bara åldern spelar roll utan även andra grupper av poliser beskrivs av flera 
informanter som mindre engagerade än unga poliser i yttre tjänst. Liksom kirurgerna i Pratt 
et al.s (2006) studie, se avsnittet "3.2.5 Erfarenheter och fängslande identiteter", verkar man 
se sig som den grupp inom professionen som arbetar och sliter mest.  

Den ungdomliga diskursen bygger i stor utsträckning på att man som polis ska ha en fysik 
som tillåter en att hantera situationer där andra är våldsamma eller behöver springas ifatt 
och en hunger på arbetet som gör att man vill göra dels det och dels själv söka upp andra 
uppgifter. En bild av poliser som hinner ikapp och som vill arbeta är en bild som man önskar 
att visa upp. Därför finns uppenbara ingångar till en beskrivning av en önskad image. Men 
samtalen har knappast någonstans behandlat hur andra ser på eller hur man vill att andra ser 
på polisers ålder. Därför kan modellen här inte utvecklas längre till höger än att man vill 
presentera bilden av poliser som pigga och hungriga. Alltså, enligt ungdomsdiskursen i 
synnerhet unga poliser.  



206 
 

Ungdomsdiskursen, som den beskrivs i materialet, går alltså i korthet ut på att de flesta har 
en relativt kort tid som polis i yttre tjänst även om det finns informanter som vill arbeta där 
hela yrkeslivet, någon tror sig också om att komma att göra det. Som äldre uppfattas man 
som mindre engagerad. Undantagen som lyfts fram, äldre med ett stort engagemang kvar, 
betraktas närmast med förvåning och blir lätt förebilder som man gärna vill efterlikna.  

6.4.6 Trygg 
Ett nyckelord i informanternas berättelser är trygghet. Poliser inte bara arbetar för att uppnå 
trygghet i samhället. Ett av kriterierna för en bra polis är också att både vara trygg i sig själv 
och att kunna förmedla en trygghet, menar de. Den förväntningen är ganska lätt att förstå 
eftersom informanterna förväntar sig att arbeta i de mest otrygga sammanhangen med 
utsatta människor i farliga situationer. Att då kunna känna en trygghet i sig själv som person 
är naturligtvis ingen nackdel. Därmed inte sagt att man inte som polis kan få känna sig både 
otrygg och rädd i enskilda situationer.  

I det senare trygghetsperspektivet ryms till att börja med många berättelser om poliser som 
informanter valt som sina förebilder. De förebilderna sägs ofta visa på en stor inneboende 
trygghet. Mest av alla betonar Jesper det när han talar om nallebjörnar, äldre poliser som 
utstrålar trygghet genom att vara lugna och förmedla ett lugn till sin omgivning. Ingen, 
menar han, vill bråka med dem, för att de är så trygga. Jesper är den som mest talar om 
trygghet, och han gör det också i flera perspektiv. Ett av perspektiven som han är ganska 
ensam om att nämna är hans bild av polisprofessionen som en trygg anställning med en trygg 
lön. I flera berättelser om sig själv i rollen som polis finns också trygghet med som ett 
självklart begrepp. Något som både Annika, Hans, och Greta berättar om är att de genom 
utbildningen byggt upp en inre trygghet som kommer sig av en större kunskap och att man 
fått tillfälle att lära känna sig själva genom de diskussioner, grupparbeten och övningar som 
erbjuds under utbildningen. Hans markerar det också genom att i samtal två och tre säga att 
han tidigare känt en otrygghet inför yrket som senare utvecklats till en stor trygghet. Detta 
genom att både ha erbjudits möjlighet till reflektion över sitt arbete och genom den 
färdighetsträning som han uppskattat under utbildningen. Att många studenter har en god 
möjlighet att bli trygga tjänstemän visas av Ghazinour et al. (Accepted 2008) i en 
undersökning av polisstudenters personlighetsutveckling. I studien visades tecken på att de 
polisstudenter som ingick i den kan antas ha högre kapacitet än en normal svensk population 
att hantera otrygga situationer.  

I Jespers med fleras resonemang finns en kontradiktion som är svår att bortse från. 
Samtidigt som man söker trygghet i sig själv och kollegor söker man sig också, genom sitt 
yrkesval, till de mest otrygga situationer, situationer som andra vill vara så långt ifrån som 
möjligt. Jesper vill till exempel slippa de farliga, otrygga situationerna. Men han medger 
samtidigt att om han visste att han skulle gå helskinnad ur situationerna så skulle han gärna 
vara med. Och senare i samtalen, när tanken på medverkan i någon slags insatsgrupp vuxit 
fram hos honom blir det hans lösning på dilemmat. Genom en sådan medverkan, i en väl 
samövad grupp, tror han att riskerna minskar så mycket att han kommer att kunna känna sig 
trygg även i sådana situationer.  

Camilla kanske allra tydligast sätter fingret på motsättningarna när hon berättar att hon både 
vill och inte vill vara med om att åka på ett postrån. Anledningen till att hon inte vill åka är 
förstås att det är farligt. Men anledningen till att hon vill åka är densamma – det är farligt. 
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Otryggheten blir således både något skrämmande och något spännande, lockande. Hon 
hamnar mellan hötapparna och både vill äta och vill inte äta.  

Den känslan, av att dras mellan att vilja och inte vilja visas i många berättelser genom hela 
samtalsserien. Men är som tydligast under utbildningen. Under processen verkar man också 
vara i stort behov av att få bekräftat att man själv som person är tillräckligt trygg. Annika 
visar det till exempel i det tredje samtalet då hon berättar om händelsen på en fältstudie, där 
en kvinnas sambo sagt sig vara på väg för att hämta ett vapen för att använda det mot poliser. 
Annika säger då att hon, trots sin utsatta position, kände att hon hade ett lugn som gjorde att 
hon kunde fungera på ett bra sätt och det berättar hon med stor tillfredsställelse.  

Ytterligare en aspekt av trygghet visar Tommy på. Han menar att det som han uppfattar som 
ständiga organisationsförändringar kan få honom att känna en otrygghet med sin 
organisation. Den otryggheten säger han till och med kan visa sig vara det som till slut får 
honom att lämna polisbanan.  

 

 

figur 10 

Trygghetens diskurs, beskriven utifrån Utvecklad dynamisk identitetsmodell 

 

En modell för trygghetsdiskursen kan på kultursidan starta från flera utgångspunkter. Den 
kan börja i en önskan om en egen, personlig trygghet. Eller att få omge sig med 
arbetskamrater som kan visa sådan mitt i den otrygga arbetsmiljö som polisarbete ibland är. 
Ett tredje perspektiv kunde vara Tommys berättelser om sin besvikelse över organisationens 
ständiga förändring som han menar sig ha upplevt redan efter ca nio månaders tjänst. Alla 
dessa perspektiv får istället samsas i den allomfattande rubriceringen (o)trygghet som i sig 
själv bär både strävan efter att få känna en slags trygghet i livet och arbetet och att också få 
den tryggheten lagom hotad ibland, av oförutsedda eller förutsedda risker. Risker som verkar 
upplevas både som ett hot och en lockelse. I förväntningspilen ligger tankar om relativt 
många och täta hot emot den personliga tryggheten. Dessa blir något färre i erfarenhetspilen 
som därför fått ett litet (o) som dessutom getts ett mindre typsnitt. Liksom några av 
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informanterna nämnt att konflikter med andra varit färre än förväntat så har några också 
visat berättelser ur erfarenheten som innehållande mindre faror än förväntat. På andra sidan, 
imagen, är bilden av en trygghetsgivare något som man vill presentera men också något som 
man tror att andra betraktar poliser som. Förväntningen på andra ur ett trygghetsperspektiv 
är att man ska önska polisers trygghetsskapande åtgärder. Den förväntningen är också något 
som bekräftas i erfarenheten. Människor visar, enligt flera berättelser, mycket stor 
tacksamhet över den hjälp som poliserna har gett dem.  

6.5 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har flera bilder av polisprofessionen målats. De flesta av dem är i hög grad 
sådana som informanterna beskrivit på likartade sätt. Åtminstone har beskrivningen börjat i 
för många informanter gemensamma berättelser. Alla är överens om att man fått en 
fantastisk chans till ett fantastiskt arbete. Alla uttrycker en stolthet över att ha fått det. När 
det gäller skälen till att man sökt till polisutbildningen delar alla tio uppfattningen att de två 
metaskälen har bidragit, alla vill alltså bli poliser för att hjälpa andra och för att man ser det 
som en spännande profession.  

Det gemensamma följer till stor del också med in i avsnittet om andras bilder av poliser. De 
flesta har på något sätt uttryckt hur man både känner sig utvald och misstrodd, alla uttrycker 
ett missnöje emot massmedias polisbevakning, om än de flesta också uttrycker en förståelse 
för massmedias viktiga granskande roll i ett demokratiskt samhälle.  

I det senaste avsnittet, polisdiskurser diskuterades också gemensamheter. Här tydligare än i 
kapitlets tidigare avsnitt visas dock hur de gemensamma etiketterna utmanas av 
motsättningar och känslor av otillräcklighet. Diskurserna belyser därigenom dels vilken 
komplex praktik som poliser har att arbeta inom, dels att även om det går att måla en bild av 
tydligt gemensamma uppfattningar om polisprofessionen så går det lika lätt att måla en där 
tydliga individuella skillnader växer fram. En sådan bild, och hur identitetsbegreppet måste 
förhålla sig till både gemensamheter och individuella faktorer kommer att diskuteras i nästa 
kapitel. 
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7 Professionell identitet 
Hittills i avhandlingen har en teoretisk grund för professionella identiteter diskuterats. 
Därefter presenterades en empiri med berättelser som ger en bild av en del av polisers 
identitetsskapande. Empirin har analyserats och strukturerats, företrädesvis på en 
gemensam etikettnivå, i det föregående kapitlet. Den utvecklade modell som använts i förra 
kapitlet för att beskriva några polisdiskurser har sin grund i Hatch och Schultz (2002) 
dynamiska identitetsmodell. Både teori och empiri har visat på vikten av att i en studie av 
framväxande identiteter också behandla individers förväntningar och erfarenheter på 
identiteten i beskrivningen av identiteten. Den empiriska beskrivningen visar på en komplex 
relation mellan kultur, image och profession. I detta kapitel kommer först individuellt 
särskiljande berättelser att diskuteras utifrån sociala identiteters etiketterande processer. 
Därefter introduceras en för avhandlingen slutlig modell för förståelse av professionella 
identiteter.  

7.1 Polisidentitet – inte bara uniform 
När informanterna i studien beskriver varför man valt polisprofessionen, hur man bör vara 
som polis och hur man tror att andra ser på polisen som grupp används flera gemensamma 
etiketter. Över tiden preciseras, justeras och definieras etiketterna i gemensamt och 
individuellt identitetsskapande. Det kan liknas vid det som Bengtsson et al. (2007) beskriver 
som en etiketteringsprocess. De diskuterar hur aktiviteter skapas och menar att det görs när 
den etiketteras och definieras av dem som deltar i aktiviteten. På samma sätt konstrueras 
professionsidentiteten, när det beskrivs vilka dimensioner som är viktiga, det vill säga när det 
som kännetecknar professionen etiketteras. När etiketter på en relativt hög 
generaliseringsnivå, beskrivs av informanterna kan tydligt gemensamma drag i identiteten 
ses. När etiketterna istället granskas utifrån hur de betonas och definieras av individer, 
märks att under etikettnivån visar de på skilda bilder. Här diskuteras samspelet mellan 
gemensam etikettnivå och individers skilda betoningar och definitioner av dem.  

På etikettnivå kan de spirande polisidentiteterna beskrivas som i figur 11. I den samlas ett 
antal etiketter som alla informanter i studien har gett uttryck för på något sätt. Där samsas 
gemensamheter från både det som ovan har kallats för skäl till yrkesval, polisen i andras 
ögon (image) och polisdiskurser i samma figur. Etiketterna har beskrivits betydligt mer 
ingående tidigare i sektionen. Skälen har markerats som kvadrater, image som pentagoner 
och polisdiskurser som cirklar. (Utvald och Misstrodd presenterades också som 
polisdiskurser men får här representera image som de två gemensamma image-uttrycken för 
alla tio informanterna) I figuren har bara sådana delar av den professionella identiteten som 
alla informanter på något sätt hanterat i sina berättelser infogats. Därmed kan sägas att den 
bara innehåller gruppgemensamma identitetskonstruktioner. En sådan beskrivning stämmer 
väl överens med den som Larsson et al. (2006) gjorde av norska polisstudenter där de menar 
att vad alla är överens om är att de kategorier som i deras undersökning motsvarar omsorg, 
spänning och att bekämpa kriminalitet, delas av alla studenter som deltog i deras 
undersökning, men de delas på olika grunder och är olika viktade studenter emellan.  
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figur 11 

Modell för en kollektiv spirande polisidentitet 

 

Etiketter kan ses som ett sätt att bygga en gemensam plattform för identiteten. I betoning och 
definition ryms istället de personliga perspektiven som har sitt ursprung i individernas skilda 
referensramar. Fortsättningen av kapitlet kommer att visa på och diskutera individuella 
skillnader på betoning och definitioner av några gemensamma etiketter. Beskrivningen tar 
sin utgångspunkt i de fyra individer som presenterats i kapitlet "5 Fyra bilder av polisarbete". 
De fyra diskuteras här med utgångspunkt från figur 11.  

7.1.1 Annika - omsorgsgivaren 
Annika blir polis för att rädda världen säger hon i det första samtalet. Hon vill göra en insats 
för samhället. Denna, närmast altruistiska bild, går för henne igen i alla samtalen. Ingen 
annan betonar det så tydligt. Hon skulle ha kunnat tänka sig att bli politiker, där hon skulle 
ha en större möjlighet att förändra samhället i stort. Det som istället får henne att söka 
polisprofessionen är att det också innehåller en spänning som hon inte hittar i någon annan 
aktuell sysselsättning.  

Annika talar i det första samtalet om att rapportera kriminella som ett sätt att hjälpa. Det 
skälet kan framstå som något av en omskrivning för andra skäl, att utöva myndighet, beivra 
brott, till exempel. Det justeras inför de kommande samtalen till att framförallt betona direkt, 
individuell omsorg. Annika återkommer också ofta till en vilja att göra något för hela sin 
omgivning, att förändra världen som hon säger i det första samtalet.  
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figur 12 

Tolkning av Annikas polisidentitet utifrån modellen en kollektiv spirande polisidentitet 
Att hjälpa och bira till en trygg värld är viktigt men det ska också vara spännande 

 

Att det hjälpande perspektivet för henne sträcker sig utöver individnivå vill hon själv visa 
bland annat genom en metaforisk jämförelse med hennes tid i militärtjänsten. I den 
berättelsen menar hon att i händelse av krig i landet skulle hon själv inte vilja gömma sig 
utan hon vill vara med i händelsernas centrum ”och försvara min familj och mina nära och 
kära”. En sådan metafor för tankarna nära dramatik och spänning vilket gör det lätt att tänka 
sig att Annika anpassar sig till rekryteringsdiskursen som alltså säger att det är att föredra att 
lyfta de hjälpande inslagen i polisprofessionen snarare än de dramatiska. Spänning är också 
ett viktigt skäl för Annika. Hon är dock, tillsammans med Tommy, den som trognast håller 
fast vid sin inställning till polisprofessionen som en hjälpande, trygghetsskapande profession 
och hon är också en av dem som i sina berättelser betonar situationer där hon fått fungera 
som stöd och omsorgsgivare.  

Bilden av poliser som omsorgsgivare kompletteras alltså mycket tydligt för Annika med den 
av poliser som spänningssökare. När hon i det första samtalet förklarar varför hon gärna 
skulle göra erfarenheter vid postrån säger hon bland annat att ”[d]et är lite coolt att vara 
polis och då är det att jaga rånare och biljakt och så.” Även för den som främst av alla 
betonar professionens inslag av hjälpande, stödjande verksamheter finns det alltså väsentliga 
spänningsinslag. När Annika exemplifierar hur hon vill hjälpa är det ofta genom att hon 
sätter in hjälpen i dramatiska situationer. Därför får hennes figur två betonade kvadrater som 
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i figur 12. Båda är metaskälen för yrkesvalet, omsorg och spänning. Det förra betonas 
betydligt mer för Annika. Hennes ständiga betoning på omsorg och vilja att vara med i bygget 
av ett tryggt och säkert samhälle för andra gör att också hennes trygghetscirkel förstoras.  

Annika uppskattar samhörigheten på sin nya arbetsplats. Hon gör dock inte någon stor affär 
av det. Det bara nämns mer eller mindre i förbifarten. Till exempel när hon berättar att hon 
uppskattar att arbeta med många olika människor eftersom det ger en möjlighet för henne att 
ta till sig av allas goda egenskaper. Trots att tillhörighet bara nämns flyktigt visar hon på ett 
starkt behov av att försvara sin polisidentitet redan tidigt i processen. Inte minst görs det 
genom hennes berättelse från den fest där hon träffade mannen som kritiserade de poliser 
som misshandlade en man på en bensinmack till synes oprovocerat. Även om Annika säger 
att hon bara försöker att visa på olika sätt att se på händelsen framstår det som klart att hon 
inte kan låta bli att försvara de två poliserna. Detta trots att hon samtidigt säger att hon 
tycker att deras agerande var obefogat. En liknande försvarsposition intar hon i 
medierapporteringen om de poliser som anklagades för att ha brukat våld i en trafikkontroll, 
något som poliserna förnekade. Det råder för Annika ingen tvekan om att det är polisernas 
utsaga som man ska lita på i det fallet. Annika var förstås inte närvarande, varken i fallet på 
macken eller i trafikkontrollen men tvekar, åtminstone inte i det senare fallet över vilken sida 
hon ställer sig på. Annika hör till dem som utan tvekan också är polis på sin fritid. Hon visade 
det mycket tydligt när hon planerade resan för att återse gamla vänner efter lång tid och tog 
med sållningsinstrumentet för rattfylleri. En av hennes vänner fick blåsa före avfärd och 
befanns vara för onykter för att köra.  

7.1.2 Hans - spänningssökaren 
Hans har ett annat fokus än Annika när metaskälen sätts i förhållande till varandra. Han är 
den som tydligast av alla blir polis för att det är ett spännande jobb med fart och dramatik. 
Ända sedan barnsben har han drömt om att få sitta med i polisbilar med blåljusen igång. Den 
drömmen, som för övrigt upprepas flera gånger som ett skäl till valet av utbildning, är nu 
uppfylld, och i samtalet under yrkespraktiken tycker han fortfarande att det är bland det 
roligaste i polisarbetet. Detta trots att han, liksom många andra, menar att han med åren har 
mognat (Hans är också en av de äldre informanterna) och ser på polisprofessionen på ett helt 
annat sätt än när han var barn. Första gången som han, under en fältstudie, fick chansen att 
åka med på en utryckning menar han själv att han satt på helspänn och med ögon som ”tefat” 
i baksätet. Inte heller när patrullen som han åkte med satte andras säkerhet i fara under ett 
förföljande av en motorcykel tror han själv att han hade kunnat avsluta efterföljandet om han 
hade suttit vid ratten. Som ordningspolis, menar han, rycks man så tydligt med i karusellen 
att man inte kommer att kunna göra det.  

Att Hans har en poäng i det antagandet bekräftas av en norsk studie om polisers efterföljande 
som landar i en slutsats att efterföljanden ofta leder till en känsla av att vara med i en 
jägare/byte relation, vilket kan leda till stora svårigheter att själv se och förmå sig att bryta 
efterföljandet och till en stor riskacceptans (Moe & Thomassen 2000). Även Holmberg och 
Petterson (2004) diskuterar efterföljanden i sin artikel och menar att det är ett av inslagen i 
polisprofessionen som innehåller det allra största stresspåslaget. Ibland kan stressen 
upplevas som positiv och ibland som negativ, menar de. I sin studie hänvisar de till en 
holländsk studie (Cnossen, Rothengatter & Mijman, 2000), som visar att en förare som har 
en bil att följa efter kör mycket fortare än när samma förare får uppdraget att köra så fort 
som möjligt från en plats till en annan. Ytterligare en studie som de hänvisar till (Homant, 
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Kennedy & Howton, 1994) noterar att individer med framträdande sensationssökande, 
risktagande personlighetsdrag är snarare att starta förföljanden än andra. 

Det andra metaskälet, omsorg, är något som Hans bara nämner mycket flyktigt, som något 
som bara bör sägas. ”Man skulle kunna säga en massa sådana här ord som empatisk och 
sådant”. Hans visar därigenom klart att han förhåller sig till rekryteringsdiskursen genom att 
nämna ordet empati, men visar också tydligt att han inte ser det som något särskilt viktigt 
skäl till valet av profession.  

När det gäller den sociala diskursen markerar Hans att han ser den interna 
sammanhållningen som mycket central. Alla poliser är bra utom några av de äldre som han 
menar mest bara går och väntar på pensionen. Hans erfarenhet verkar vara att ju fler 
tjänsteår en polis har, desto mindre effektiv och arbetsvillig blir han eller hon. Han talar om 
polisarbete som ett lagarbete och kollegorna inte bara som nära vänner utan också som de 
huvudsakliga, kanske enda nödvändiga kunskapskällorna. Som polis, menar han nämligen, 
har man ständigt med sig den ”spetskompetens” som behövs för att kunna lösa sina 
uppgifter.  
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figur 13 

Tolkning av Hans polisidentitet utifrån modellen en kollektiv spirande polisidentitet 
Spänning är det grundläggande skälet, professionen  

är en stor del av livet och skänker personlig trygghet. 
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Han är tydlig i sin uppfattning att de kunskaper han vann under polisutbildningen väger lätt i 
förhållande till den kunskap som han får i yrkespraktiken. Detta trots att han under 
utbildningen säger att han utvecklats till en betydligt tryggare person än han var innan. Det 
han framförallt noterat fram till den fjärde terminen, är att han inte känner någon osäkerhet 
inför om yrkesvalet varit det rätta. Och han känner sig inte orolig över att inte klara av 
dramatiska och riskabla arbetsuppgifter. Tvärtom vill han få pröva sådana. När han i sin 
yrkespraktik råkar ut för ett ganska otäckt dödsfall säger han också att han inte farit illa över 
det. I berättelserna visar han dock tecken på att erfarenheterna berört honom, som att han 
ibland tänker på det när han ska somna och att luktintryck kommer tillbaka när han känner 
dofter som påminner om den döda kroppens dofter. I det fjärde samtalet säger han också att 
han på ett annat sätt då än tidigare kan stå för sina egna åsikter istället för att bara lyssna på 
och hålla med om vad andra säger och tycker. Huruvida den tryggheten är en reellt utvecklad 
eller bara en önskad trygghet får vara osagt men att Hans ser polisprofessionen och 
erfarenheterna därifrån som en brygga till en ökad personlig trygghet görs klart på flera 
ställen i samtalsserien.  

Hans tycker att han blivit förvånansvärt bra bemött av andra, han hade till exempel förväntat 
sig att behöva använda betydligt mer våld än han gjort i sin yrkespraktik fram till samtal fyra. 
Det gör att hans förväntningar på misstroende från andra kan antas ha varit större än 
erfarenheterna visade. Detta är en relativt generell erfarenhet bland informanterna men 
Hans är den som uttrycker den allra tydligast.  

Båda hans alternativa yrken kan kallas andra mansdominerade uniformsyrken – brandman 
och tulltjänsteman. Han menar att något som förenar dem är det han kallar för 
myndighetsutövning och ett exempel på vad det kan stå för är polisens uppgift att ”jaga 
tjuvar". Även det, att arbeta med att rapportera brott är något som han känner att han 
utvecklat en stor trygghet med under utbildningen. Det var också ett område som han var 
osäker på innan, om han verkligen skulle kunna förmå sig till att ägna sig åt.  

Hans tycker snarast att det är roligt att han har sitt polisuppdrag hela dygnet. Han visade till 
exempel stor uppskattning över att ha fått kalla in en patrull som fick gripa en rattfyllerist 
som han uppmärksammat under sin lediga tid. Att arbetet är en stor och viktig del av hans liv 
visas också genom att han nästan bara umgås med poliser, eftersom han uppfattar att andra 
bara ställer jobbiga frågor om polisarbete.  

Att det är spänning som är den identitetsfaktor som Hans betonar mest råder det ingen 
tvekan om. Men hans sätt att beskriva hur polisprofessionen också påverkar hans fritid, både 
genom hans ständiga beredskap och hans vilja att gå i tjänst, liksom att han närmast bytt hela 
sin kamratkrets till poliser gör det svårt att inte också betona livsstilen som en viktig del av 
Hans polisidentitet. Hans många berättelser om äldre poliser som inte längre gör sitt jobb 
och hans betoning av att hans egen personliga, inneboende trygghet ökat genom 
polisutbildningen och yrkespraktiken gör att också ungdomsdiskursen och 
trygghetsdiskursen särskilt markerats. 

7.1.3 Greta – den sociala identitetssökaren 
Kanske är det symptomatiskt att Greta som en av de allra yngsta informanterna också är den 
som allra mest betonar sökandet efter en identitet som skäl för valet av utbildning och 
profession. Från att ha varit en mycket aktiv idrottskvinna och känt idrotten som det hon 
representerar, vill hon nu skifta till att representera polisprofessionen. Hon betonar genom 
samtalsserien, i synnerhet de tre första samtalen också den sociala tillhörigheten, 
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kamratstödet och, som hon säger några gånger, kårandan som viktiga skäl att bli polis. När 
Greta talar om trygghet är det framförallt sådan trygghet som kommer ur känslan av att 
finnas med i ett socialt sammanhang som ger stöd i svåra stunder. Hon berättar om ett par 
situationer som hon själv varit med om där stödet från andra poliser var mycket värdefullt för 
henne. Tillsammans leder de tankarna till en bild av Greta som en identitetssökare som i den 
önskade identiteten vill finna ett socialt sammanhang som skänker mening och trygghet.  

Den tillhörigheten ser dock inte ut att få henne att ge upp sin egen personliga autonomi. 
Tvärtom är Greta också en som visar prov på att ha opponerat sig emot äldre kollegors 
instruktioner. Det berättar hon om några gånger när hon genomfört brottsplatsutredningar 
och äldre kollegor bett henne att skynda på genom att utföra summariska utredningar som de 
kallat för ”målsägandepensling” som görs bara för att målsäganden ska tro att poliserna har 
gjort en undersökning.  
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figur 14 

Tolkning av Gretas polisidentitet utifrån modellen en kollektiv spirande polisidentitet 
Den utvalda identitetssökaren söker trygghet i gemenskapen 

 och föredrar en manlig jargong 

 

Greta är också en av de som gärna beskriver polisprofessionen som något som andra avundas 
och poliser som några andra ser upp till. Hennes berättelser om nya idrottskamrater som ser 
på henne med stora ögon för att hon ska bli polis talar ett tydligt språk om att hon ser sig som 
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den utvalda förebilden. Det gör att hon känner att hon måste tänka till beträffande hur hon 
uppträder inför andra, en konsekvens är att hon sällan eller nästan aldrig går ut på pubar 
sedan hon blivit polis. Andras ögon blir allt för granskande menar hon. Tvärtemot Hans 
umgås hon dock mest med icke poliser, och upplever det inte som besvärande med frågor i 
sådana sammanhang. Tvärtom uppskattar hon rollen som förebild genom polisidentiteten. 

Hennes sätt att se på sin person i den identiteten förändras ganska markant från 
utbildningstidens sökande som tar sig så tydliga uttryck som att hon säger att hon blir polis 
för att bli någon, att få representera någon. När hon betraktas av andra känner hon att de ser 
på henne med avund just för att hon ska bli polis. Det får henne att känna att hon måste bete 
sig som förebilden och sköta sig som hon tycker att en polis ska göra. När hon under 
yrkespraktiken ger uttryck för liknande bilder av att vara föredöme för andra så noterar hon 
det mer som ett konstaterande av att det är på det sättet. Hennes beskrivning av att hon är 
efterfrågad som ledare inom sin idrott, just för att hon är polis och att därför andra ser upp 
till henne kommenterar hon med att det var en större grej under utbildningen. 
Polisidentiteten verkar ha internaliserats så att hon inte längre tänker på att hon är någon 
speciellt. Eller som hon säger själv: ”Nu när man är polis så är det bara jaha, då är man 
det.”  

Vidare är Greta en av de som tydligt sätter manliga förtecken på polisprofessionen. När hon 
beskriver sin förebild i samtal 1 berättar hon att hon valt sin förebild bland annat för att han 
är man. Även i det tredje samtalet beskriver hon en man som sin förebild, av just skälet att 
han är man och uttrycker sig ”manligt systematiskt”. Hennes berättelser gör att bilden av 
hennes polisidentitet kan se ut som i figur 14. Där trängs etiketterna Social, Trygg, Manlig 
och Utvald som de mest markerade delarna. 

7.1.4 Jesper – den trygge, mogne spänningssökaren 
Jesper är en av de äldre informanterna och betonar det gärna, för att hans livserfarenhet, 
som han säger, har gett honom en annan mognad än många av hans studiekamrater. Hans 
”häftighetsfaktor” har ersatts av en trygghetsfaktor som får honom att vilja känna sig trygg 
och säker i polisarbetet. Men något av den förra faktorn finns kvar ändå för han återkommer 
flera gånger till att han visst skulle vilja vara med om de farliga, spännande situationerna, 
men bara om han visste att han skulle komma helskinnad ur dem. Med tiden formulerar han 
en lösning på dilemmat. Han kommer underfund om att han gärna skulle vilja vara med i en 
insatsgrupp där han både kan få uppdragen att delta i farliga händelser och få känna sig 
relativt trygg genom den samövning och utbildning i taktiskt tänkande som han förutsätter 
att sådana grupper får.  

Spänning och trygghet är alltså två begrepp som konkurerar tydligt i Jespers begreppsvärld. 
Visst vill han uppleva spänning, men än viktigare är för honom att kunna känna sig trygg för 
sin egen personliga säkerhet på arbetet.  

Ålder återkommer han också till många gånger. Dels framhäver han ofta den egna åldern 
som en garant för att han blir och är en mogen polis till skillnad från några av hans vänner 
som han menar, ännu inte nått sådan mognad. Också till skillnad från honom själv som ung 
sökande till polisutbildningen då även han var en omogen, spänningssökare. I våra samtal är 
han glad att han inte kom in på polisutbildningen då. Han lyfter också ålder när han talar om 
en förebild som han mötte bland annat under fältstudier på den myndighet där han senare 
skulle komma att arbeta. Den personen var, trots sin höga ålder, fortfarande intresserad och 
villig att arbeta. Ett sådant resonemang visar att Jesper, trots att han tycker att det är viktigt 
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att ha nått en mogen ålder, också har uppfattningen att äldre ofta blir mindra arbetssugna. 
Eftersom ung i detta sammanhang snarast betyder ung i tjänst, att man inte har så lång 
poliserfarenhet placerar Jespers åldersresonemang honom i den grupp som också tydligt 
lyfter ungdom som en viktig faktor. Jesper problematiserar ålder mer än någon annan 
eftersom han också så ofta ställer det emot den mognad som man också når genom både 
levnadsålder och arbetslivserfarenhet. Även om Jesper alltså framhåller ålderns positiva 
betydelser i form av mognad, kunskap och trygghet så bottnar också hans resonemang i en 
kluvenhet om hur ålder påverkar polisarbete. Förutom de positiva effekterna, tycks han 
mena, leder den också till ett mindre engagemang. Polisidentitet, för Jesper, kan mot 
bakgrund av det beskrivas som i figur 15. 
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figur 15 

Tolkning av Jespers polisidentitet utifrån modellen en kollektiv spirande polisidentitet 
Motpolerna spänning och trygghet konkurrerar  tydligt.  

Spänningen lockar men är det värt risken? 

 

Något vid sidan av de etiketter som alla gett uttryck för visar Jesper också en tydlig bild och 
önskan av att kunna fungera som problemlösaren som tar sig an uppgifter och med en stor 
portion sunt förnuft hittar lösningar. Han ser några hinder i vägen för den problemlösningen, 
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bland annat all avrapportering, men också att han så ofta behöver beslut från något befäl för 
att få en chans att ha den önskade problemlösande funktionen. Han ger också organisationen 
beröm för att de på andra sätt har uppmuntrat hans problemlösande, till exempel har han 
fått förtroende att utveckla datorstöd för timredovisning.  

När det gäller hans sätt att se på de sociala diskurserna markerar han till att börja med, att 
det är viktigt för honom att inte professionen tar för stor del av honom i anspråk. Den 
markeringen gör han för att han vet av tidigare erfarenhet att jobbet fort kan ta större plats i 
livet än han egentligen vill. Under sin yrkespraktik menar han att hans fritid inte påverkas 
särskilt mycket av jobbet. Ändå har han några berättelser som talar om att professionen och 
fritiden inte är opåverkade av varandra. Han tränar ofta på jobbet, han är sambo med en 
polis, han har utfört visst arbete på sin fritid, till exempel det tidsrapporteringssystem som 
han konstruerat. När han är på staden brukar han gå in på polisstationen för att gå på 
toaletten och ta en kopp fika, trots att han bor i närheten. Det talar för att han trots sin vilja 
att inte låta jobbet inkräkta på sin fritid har svårt at hålla dem ifrån varandra. Det talar för att 
hans lagkänsla med andra poliser är ganska stark.  

Men liksom Greta betyder inte det att han inte har en stark önskan om en personlig 
autonomi, eller att lagkänslan får honom att inte också vara mån om ett gott förhållandet till 
allmänheten. I bland annat berättelserna om de situationer då Jesper velat tänka till och 
reflektera över nödvändigheten av att frihetsberöva, visar han att han menar att förhållandet 
till tredje person är nog så viktig som relationer till andra poliser. Jesper, liksom Greta visar 
därigenom på synbarligen samma betoning för både sin lagtillhörighet och vikten av goda 
relationer till allmänheten. Vad gäller den personliga autonomin visar Jesper på en stark vilja 
till sådan genom sin kritik på det han kallar för tvåstegsprövningar, alltså i realiteten att han 
inte alltid själv får avgöra vilka åtgärder som är lämpliga i vilka situationer.  

7.2 Att bli och vara både lika och olika 
De fyras berättelser visar på en stor spännvidd mellan både skäl till yrkesval och hur man 
som individer relaterar sig till de olika diskurserna. Det handlar inte bara om hur man 
betonar eller viktar de olika skälen och diskurserna till varandra. Det handlar lika mycket om 
hur de definieras. Omsorg kan till exempel definieras som att rapportera fortkörning eller att 
låta någon gråta ut emot en axel. De sociala diskurserna kan stå för att man ser det som 
angeläget med goda relationer till de man arbetar med under arbetstid, till att knappt ha ett 
annat umgänge än det med poliser ens på sin fritid. Spänning kan vara något som man 
nästan inte vågar eller vill nämna därför att det inte hör till det man närmast inte får säga, 
eller det kan vara som för Hans, det alldeles självklart, uttalade skälet.  

För var och en av etiketterna från figur 11 kan liknande bilder och motbilder, liknande 
spänningar inom begreppen beskrivas. Ändå är etiketterna desamma. Aggregeringsnivåerna 
möjliggör för individen att både verka inom ramarna för den gemensamma, sociala 
identiteten och att verka med och ständigt aktualisera den egna personliga identiteten. Inom 
diskurserna kan man utåt sett verka mycket överens både om gemensamma skäl till valet av 
profession och av värderingar som följer med det valet. Samtidigt finns alla möjligheter att 
behålla sin autonomi i förhållande till gruppen.  

Denna studie visar mycket tydligt på möjligheter att växla mellan personlig och social 
identiteter. Dels ger de gemensamma etiketterna möjlighet att presentera sig som innehavare 
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av en gemensam professionell identitet. Dels skapar de olika sätt som individer betonar och 
definierar etiketterna stora möjligheter att också presentera sig som unika individer.  

7.2.1 Samspel mellan förväntningar och erfarenheter – en 
del i etiketteringsprocessen 
I det för polisstudenter och nya poliser gemensamma meningsskapandet, som är en del av en 
gemensam etiketteringsprocess, blir förväntningar och erfarenheter och dialogen mellan 
dessa viktiga. Erfarenheter som en viktig bas för meningsskapande noteras även av Hatch 
och Schultz (2002). De går dock inte närmare in på samspelet mellan förväntningar och 
erfarenheter i beskrivningen av sin dynamiska identitetsmodell. I denna avhandling har det 
visats att en fördjupad kunskap av individens väg in i en social identitet, förutsätter en sådan 
förståelse.  

Utifrån informanternas berättelser, kan det konstateras att det finns en relativt stor 
överensstämmelse mellan förväntningar på polisarbetet och senare erfarenheter. Det kan ha 
flera orsaker. En är att det faktiska utfallet, erfarenheten i yrkespraktiken, faktiskt är nära det 
som förväntats. En annan är att erfarenheter balanseras, eller etiketteras i relation till 
förväntningarna så att dissonanser däremellan inte upplevs. Ett sådant förhandlande mellan 
erfarenhet och förväntning diskuteras av Weick (2001a) som dels menar att vi redan innan 
en karriär tar fart har skapat förväntningar på densamma. När förväntningarna prövas i 
yrkespraktiken, används de till att skapa sammanhängande, heltäckande meningar med hjälp 
av ofta fragmentariska erfarenheter. Det visar att förväntningar spelar en viktig roll för det 
som i det som i detta arbete kallas etikettering och som i stora delar kan liknas vid det som 
Weick (2001a) kallade aktivt deltagande i professionsutövande (meningsskapande genom 
enactment). Genom meningsskapandet kopplas ord eller etiketter till förväntning och 
erfarenhet och bildar mening åt både det tänkta och det gjorda.  

Att etiketter som formulerats under förväntningsfasen kan definieras annorlunda efter viss 
erfarenhet kan metaskälet spänning vara ett exempel på. Spänning har då brutits i en 
etiketteringsprocess som börjar med förväntningen på ett både omväxlande och spännande, 
gärna dramatiskt och fartfyllt arbete. I yrkespraktiken blir definitionen närmast uteslutande 
omväxling, att göra olika saker. Genom att använda samma etikett som i de första samtalen 
kan uppfattningen om infriade förväntningar behållas, trots att meningen, definitionen av 
etiketten justerats. Detta överensstämmer med den kognitiva dissonansteorin i vilken menas 
att människan strävar efter en känsla av stabilitet i sina kognitiva processer (Petersen et al. 
2000). Genom att etiketten är densamma skapas uppfattningen av en mer stabil världsbild. 
Att polisprofessionen ända sedan barnsben varit en dröm för de flesta informanter kan också 
ha spelat roll i sammanhanget. Som Oen och Cooper (1988) påpekade finns det mycket som 
talar för att ju längre en förväntning funnits, desto svårare är det att ändra etiketten för den. 
Deras påpekande ligger väl i linje med Berger och Luckmans (1967) uppfattning att 
värderingar från primär socialisering står på betydligt stadigare grund än värderingar från 
socialiseringsprocesser senare i livet.  

7.2.2 Etikettering på olika nivåer 
Etiketter används på olika identitetsnivåer. När polisstudenter beskriver polisprofessionen 
som en barndomsdröm och en livsstil talar de huvudsakligen om sig själva och vilka de är. 
Därför kan de berättelserna kopplas till deras personliga identitetsskapande. Men 
professionen som barndomsdröm kan också ses som en del av skapandet av en professionell 
identitet. Biddle et al. (1985) diskuterar framförallt personliga identiteter, men utifrån sociala 
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perspektiv. De visar hur individer sätter etiketter för sina egna normer, attityder och 
värderingar. Redan det faktum att sådana satts, menar de, betyder att förväntningar på eget 
framtida beteende har skapats. Även de hänvisar till kognitiva dissonansteorin och menar att 
eftersom människor strävar efter konformitet mellan förväntning, beteende och erfarenhet så 
kommer individens sätt att agera att till delar påverkas av de etiketter med vilka man 
betraktar sig själv. De menar att om etiketterna också delas av andra i gruppen och den 
gruppen är en som värdesätts högt, så är deras individuella etikettering även ett sätt att 
bekräfta och befästa den tillhörighet som de känner för de människor som också agerar 
utifrån liknande gemensamma etiketter. Det visar hur personliga och professionella 
identiteter tydligt länkas till varandra.  

Det senare gör det lätt att relatera resonemanget till sociala identiteter. Corley (2003) gör det 
när han menar att sociala identiteter skapas genom att flera aktörer enas om gemensamma 
etiketter som kan svara på frågan ”who we are as an organization?”. Han studerade ett 
företag vars grundvalar förändrades radikalt när det blev ett självständigt företag efter att ha 
varit en del av en koncern. Den förändringen, menar han, ledde till sådan förvirring 
beträffande vad de gemensamma identitetsetiketterna stod för att det blev svårt att besvara 
frågan om vem de var. En av oklarheterna som upplevdes gällde hur man trodde att andra 
uppfattade företagets identitet. Företagets ledning tog imagen till hjälp för att försöka bringa 
klarhet i identitetsfrågan. Genom att öka insatserna på marknadsföring och göra klart hur 
företaget ville presentera sig för andra, blev det något tydligare för individerna i 
organisationen vilken gemensam identitet som de stod för och också hur de ville att andra 
skulle uppfatta dem. Det är ett exempel som visar på den iterativa process som Hatch och 
Schultz (2002) beskriver i den dynamiska identitetsmodellen där kultur och image utvecklas 
tillsammans och stödjer varandra. I Corleys (2003) studie hade dock den kultur som funnits 
satts i rörelse och skulle förändras. Förvirringen om vad kulturen stod för var stor och därför 
fick imagen en viktig roll i identitetsskapandet. Det kan på individbasis jämföras med den 
situation som polisstudenterna är i, vid utbildningens början. De finns då heller inte i ett 
organisatoriskt sammanhang med en stabil kultur och tydlig image utan ska inskolas i ett 
sådant. I denna studie har det också visats att bilden av hur andra uppfattar individen i en så 
turbulent period är central för identitetsutvecklingen. 

I nästa avsnitt diskuteras en ytterligare förädling av Hatch och Schultz modell (2002) som 
kan användas i beskrivningar av individers väg emot professionella identiteter. Modellen kan 
fungera som en grundstruktur för en gruppering av identitetsetiketter på professionsnivå.  

7.3 En ny modell för professionsidentitet 
Något som kan läsas ur figur 11 och inte minst studiens empiri, är att några av de etiketter 
som framhålls där behöver en tredje identitetsfaktor för att kunna förstås. Om de två första 
är imagen och kulturen så är den tredje professionen själv. Professionen som bär, för 
identiteten väsentliga delar som arbetsuppgifter, reglerande lagstiftning, 
socialiseringsprocess etc. Därför blir Hatch och Schultz (2002) modell för begränsad som 
beskrivning av professionell identitet. Den redan utvecklade dynamiska identitetsmodellen 
kompletteras därför i detta kapitel med ytterligare en utveckling av den, figur 16, som en följd 
av analysen hittills. I figuren vävs själva professionen in som en komponent i en ny modell 
som beskriver hur individer träder in i och formar sin professionella identitet genom att fästa 
förväntningar på hur professionen, imagen och kulturen ser ut och fungerar. Identiteten 
utvecklas i takt med att erfarenheter av professionen, kulturen och imagen skapar nya 
förväntningar. 
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Av de etiketter som bygger polisidentiteten som den beskrivits i figur 11, kan några relativt 
enkelt kategoriseras utifrån den dynamiska identitetsmodellen som den utvecklats tidigare i 
arbetet. Utvaldheten och misstroendet är enklast med sin självklara anknytning till andras 
sätt att se på poliser. De hör därigenom till det som i arbetet kallats för image. Övriga 
komponenter i figur 11, verkar på olika sätt närmast höra till kulturen enligt en sådan 
beskrivning av kulturbegreppet som gjorts ovan. Alltså i relativt vid mening, gemensamma 
ramar för hur man som medlem i en grupp, i det här fallet en profession, betraktar sin 
omvärld. Ramar som också styr hur man beter sig (Schein 1996), kommunicerar (Schein 
2003) och förhåller sig till andra (Ravasi & Schultz 2006). 

 

 

figur 16 

Modell för professionsidentiteter  
med etiketter från polisidentitet  

 

Kulturella förtecken utifrån en sådan definition kan sättas för skälen till yrkesvalet som ju 
definitivt kan kallas kulturella därför att de sätter en gemensam ram för hur man ser på sin 
profession. Att man blir polis för att det är spännande och ger en möjlighet att hjälpa 
människor verkar vara en ram som informanterna i denna studie betraktar som mer eller 
mindre given. I alla de diskurser som beskrivits i ”6.4 Polisdiskurser” finns kopplingar till 
både kultur och image genom identitetens reflekterande och speglande i dem.  
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Bland etiketterna i figur 11, finns också delar som byggs av annat än bara imagen eller den 
gemensamma kulturen. Delar som kommer av professionen själv, som också påverkar hur 
utövare av professionen identifierar sig med den. Professionen är naturligtvis central i ett 
arbete om professionella identiteter. Den behandlas dock inte explicit i den dynamiska 
identitetsmodellen (Hatch & Schultz 2002). Det är följdriktigt eftersom modellen exklusivt 
beskriver organisationsidentitet, som Ashforth och Johnson (2001) menar är en av flera 
sociala identiteter som man förhåller sig till i arbetslivet (se avsnitt "3.1.3 Multipla nivåer”). 
De senare diskuterar också kort den professionella identiteten. Den beskrivs som en 
gränsöverskridande identitet, en identitet som förenar individer från olika avdelningar, 
enheter och uppgifter inom organisationen. De gränsöverskridande identiteterna har 
egenskaper som mycket liknar dem på lägre hierarkisk nivå. De är sålunda exkluderande, 
konkreta och nära individen. Därför beskrivs den professionella identiteten som en som 
oftare än många andra identiteter aktualiseras i vardagen. Att professionsidentiteten ligger 
just så nära till hands, även för polisstudenter, visas i många berättelser. Vid angrepp på 
någon representant för professionen, reagerar man gärna med att gå i försvar, förnekanden 
av att en polis har något ansvar för det inträffade är vanligt, man presenterar också ofta skäl 
till att polisen inte hade något val, inte kunde agera på annat sätt.  

När professionen beskrivs i denna studies empiri görs det ibland på ett sätt som ställer den i 
en slags motsats till organisationen. När organisationen diskuteras beskrivs den som trög, 
ineffektiv och kontraproduktiv. Detta till skillnad från polisprofessionens företrädare som 
oftast beskrivs positivt i informanternas berättelser, som mestadels kompetenta, effektiva 
och arbetsvilliga. Det är en förståelse som är viktig att ha när polisidentitet diskuteras. 
Organisationsidentitet som i andra yrkesbundna identiteter kan ses som den samlande nivån, 
där olika yrkesgrupper och enheter inom organisationen når en gemensam plattform, verkar 
bland poliser ersättas av professionsidentiteten. Det är i professionen som de gemensamma 
banden med poliser i hela Sverige blir tydliga. De banden exkluderar andra, även andra 
polisanställda men icke poliser. Det diskuteras till exempel av Stenmark (2005) som fann 
tydliga markeringar av avstånd mellan poliser och andra anställda inom polisorganisationen.  

För att knyta tillbaka till Strömbergs (1994) definition av en profession så understryker flera 
berättelser i denna studie, att man betraktar polisprofessionen ur perspektiv som är just så 
exkluderande som hon beskrev professioner. Poliser beskrivs som innehavare av exklusiva 
kunskaper inom många områden, genom den specialiserade utbildningen och inte minst 
genom socialiseringsprocessen. Andra kan inte nå den kompetens som poliser antas ha, 
betonas ofta. Det motiverar argumenten från flera av studiens berättelser att andra inte 
förstår. Det som kan se ut som om polisen gör något fel är i själva verket motiverat av annat, 
sådant som bara poliser kan se, eftersom bara de har helhetsbilden klar för sig. Så här sa 
Greta redan i samtal 1. 

Jag kan ha sett A och då vet jag att B kan bli så här. och sen kan jag se ett steg 
längre, till C. Och allmänheten kanske stannar på B och då kan jag värdera mina 
åsikter utifrån det här samspelet.  

Att hon säger det redan i det första samtalet, visar att hennes förväntningar på kunskaper 
som följer med professionen skapar en bild av polisprofessionen som speciell. Som 
innehavare av insikter som andra saknar. När den insikten ifrågasätts, visas redan i de tidiga 
samtalen att man har lätt att gå i försvarsposition. Det vanliga försvaret är just att andra inte 
förstår eller, i synnerhet när ifrågasättande kommer från massmedia, att man vill smutskasta 
polisen.  
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Det som Strömberg (1994) kallar för den tydliga socialiseringsprocessen äger enligt henne 
rum i yrkespraktiken, genom att man där skolas till en tydlig lojalitet med professionen och 
arbetsplatsen. För denna studies informanter synes den lojaliteten vara inskolad redan vid 
utbildningens början.  

I socialiseringsprocessen växer också en stor del av den för professionen exklusiva kunskapen 
fram, kunskap som till stor del inte går att få på annat sätt än just genom poliserfarenhet och 
socialisering. Det handlar till en del om handfasta metodkunskaper, men också mer finstämd 
kunskap som bemötandetekniker. Polisprofessionen institutionaliseras annars i stor 
utsträckning genom lagstiftning. Polislagen anger vilka uppgifter som åligger polisen (SFS 
1984:387). Några av de skäl för yrkesvalet och diskurserna som diskuterats i förra kapitlet 
kan knytas till polisens profession. Genom polislagens uppgiftsparagraf (2§) kan de båda 
metaskälen beskrivas som professionsknutna på olika sätt. Omsorg som en del av 
polisprofessionen definieras genom uppgiftsparagrafen i polislagen, som bland annat säger 
att polisen ska ”lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant 
bistånd lämpligen kan ges av polisen”. Spänning som det beskrivs av informanterna i denna 
studie är också nära knuten till polisprofessionen genom att den, som den ofta definieras och 
kommer av självklara polisiära uppgifter som att spana på, utreda och beivra brott. En följd 
av de uppgifterna kan till exempel vara att ingripa i dramatiska situationer. Den omväxling 
som informanterna beskriver förväntningar på och senare upplever kommer också av att 
polisprofessionen ålagts vitt skilda uppgifter som dessutom ska utföras i vitt skilda miljöer. 
Att verka för andras trygghet är också en del av polisprofessionen som den beskrivs i 
polislagen. De delar av trygghetsbegreppet som hanterar en vilja att verka för ett tryggare 
samhälle är alltså inte bara kulturellt betingade utan också konstituerade av lagstiftaren, 
genom dennes formulering av syftet med och uppgifter för polisprofessionen.  

Det finns flera sådana, tydligt professionsknutna faktorer, insprängda i etiketterna. Till 
exempel den skyldighet att ingripa vid till exempel ordningsstörning som poliser har även på 
sin lediga tid enligt polisförordningen, 4 kap 10§ SFS 1998:1558. Inom ramen för diskursen 
polis som en livsstil har flera informanter nämnt den skyldigheten som ett exempel på hur 
polisprofessionen kommer att ta även en stor del av deras lediga tid i anspråk. I samma 
kapitels första paragraf står att ”Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt 
som inger förtroende och aktning”. Däri torde till en del ligga ett fördomsfritt förhållningsätt 
till andra, något som också i figur 11 presenteras som en del av polisidentiteten.  

Dessa och flera attribut som kan sägas vara professionsbundna kan, som sagt, vara svåra att 
skilja från kulturella attribut. En professions kunskapsbas och uppgift kan med gott fog antas 
också konstituera delar av en gemensam kulturell bas. Men mellan profession och kultur kan 
också finnas skiljaktigheter och ibland till och med motsättningar. Ett exempel på det senare 
är sådan lagstiftning som är central för polisprofessionen men i några delar inte är fullt 
accepterade av den kultur som bygger polisidentiteten. Det regelverk som styr 
polisprofessionen ger till exempel, som sagts tidigare i arbetet, inte någon möjlighet att 
lämna rapporteftergift till en annan polis, alltså att inte rapportera ett brott som en polis har 
begått. Ändå finns hos poliser, som till exempel Ekenvall (2008) beskriver, en närmast 
självklart tillåtande attityd till smärre lagöverträdelser av andra poliser.  

Därför blir professionen i sig viktig att markera i en modell för professionell identitet. I 
denna studie är också en vanlig utgångspunkt för berättelser just det professionsspecifika. 
Till exempel återkommer många i sina berättelser till situationer där man som polis kan 
behöva använda sin lagstadgade, professionella, rätt att utöva visst våld, sin rätt och 
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skyldighet att utfärda böter, att frihetsberöva etc. Dessa utgångspunkter leder i sin tur ofta 
vidare till kulturellt betingade identitetsfaktorer och/eller motsvarande uppfattningar om hur 
andra ser på professionen, image. Liksom den utvecklade dynamiska identitetsmodellen visar 
på kultur och image som ständiga speglingar och reflektioner av varandra samverkar också 
professionen i liknande processer med både image och kultur.  

I modellen, figur 16, har etiketter som diskuterats i detta avsnitt och tidigare i arbetet 
placerats intill var och en av de förväntnings-/erfarenhetscirklar som de närmast kan knytas 
till (kultur, image eller profession). Något som understryker komplexiteten i att studera och 
beskriva sociala identiteter är att alla etiketter har kopplingar till och speglas i alla cirklar. 
Några av etiketterna, till exempel "trygg", är också lika viktig i varje cirkel och har därför fått 
plats vid alla tre positionerna. Att skapa trygghet är enligt polislagen en av polisprofessionens 
huvuduppgifter. Berättelserna i denna studie visar också det är vad andra förväntas vilja få, 
till exempel genom att poliser visar sig i bostadsområden och utreder brott, därför behövs 
också trygghetsbegreppet vid imagen. Till sist uppfattas trygghet också som en inarbetad del 
av en poliskultur. Poliser ska vara trygga personer och polisers gemenskap förväntas skänka 
en trygghet för dem själva. Fördomsfrihet är också ett begrepp som finns nämnt i alla tre 
cirklarna. I kultur och image dock kompletterad med fördomsfull. På imagesidan eftersom 
flera berättelser målar bilden av andra som innehavare av uppfattningar om poliser som 
rasister och fördomsfulla. I den kulturella cirkeln visar berättelser hur fördomsfriheten 
utmanas i polisprofessionen, inte minst genom intern retorik. Detta närmast i motsats till 
professionen som redan enligt regeringsformen (SFS 1974:152) 2§, som representant för "det 
allmänna" ska verka för att ingen ska diskrimineras "på grund av kön, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung …". En sådan icke-diskriminering underlättas definitivt av en relativ 
fördomsfrihet även om det inte alltid finns självklara kopplingar mellan attityd och beteende. 
Socialisering är vidare en rubrik som hittas både som ett kulturellt och ett professionellt 
uttryck. Båda de cirklarna är involverade och beroende av socialiseringsprocesser. Kulturen 
socialiserar de normer, den retorik och diskurser som bärs genom den. Professionen är också 
beroende av en socialiseringsprocess för att föra vidare kunskap, färdigheter och meningar 
från den ena generationen till den andra (Strömberg 1994, s.11, 58). Övriga etiketter finns 
bara vid någon av cirklarna men står alltså i dialog med de andra begreppen genom det till 
förväntningar och erfarenheter knutna meningsskapande som till sist bygger den sociala 
identiteten. De flesta etiketterna är sprungna ur empirin och analysen som så här långt har 
beskrivits. Men flera etiketter för professionen kommer ur den professionsteori som 
diskuterats i detta avsnitt liksom beskrivningar som gjorts av polisprofessionens byggstenar. 

7.4 Identitetens dilemman 
I berättelserna växer spänningar mellan olika intressen som var och en av informanterna har 
att förhålla sig till fram. Spänningarna finns i vardagen och varje polisstudent måste själv 
hitta sin väg genom dem. I detta avsnitt diskuteras hur sådana spänningar kan beskrivas 
utifrån Modellen för professionsidentiteter som presenterades i förra avsnittet. 

När Lipsky (1980) diskuterar det han kallar för gräsrotsbyråkrater (street-level bureaucrats) 
menar han bland annat poliser, brandmän och socionomer. Det allmännas företrädare, som 
möter människor i vardagliga, problematiska situationer. Möten som sker långt från de 
sammanträdesrum och plenisalar där instruktioner och lagar som styr professionerna har 
beslutats. Han beskriver deras arbete som fyllt av konflikter mellan ambitioner, resurser, 
krav från klienter och instruktioner för den egna professionen. Mitt i dessa konflikter står 
alltså bland annat enskilda poliser med det som Lipsky kallade för dilemman, att lösa. I en 
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ideal värld, menar Lipsky, kan gräsrotsbyråkraten ge skräddarsydd, individuellt anpassad 
service till klienterna som efterfrågar den. I praktiken finns inte den möjligheten av olika 
skäl.  

The job, however, is in a sense impossible to do in ideal terms. How is the job to be 
accomplished with inadequate resources, few controls, indeterminate objectives, 
and discouraging circumstances? (s.82) 

Ett sätt att diskutera dilemman i polisers och andra gräsrotsbyråkraters vardag, är utifrån 
modellen för professionsidentitet, figur 16. Den erbjuder tre huvudsakliga positioner för 
dilemmana. De står mellan profession och kultur, mellan kultur och Image samt mellan 
image och profession, se figur 17.  

7.4.1 Profession – kultur 
Den första positionen för dilemman, den mellan profession och kultur är för poliser i många 
fall den där regler för polisutövande, oftast lagstiftning, möter de normer som kulturen bär. 
En som belyst dilemmat är Ekman (1999) som använder skriven text och småprat som 
metaforer. Texten står för något som i denna studie kan representera en del av professionen 
nämligen den lagreglerade delen. Småpratet står i hans avhandling för en kulturell motkraft 
emot texten. Även Granér (2004, s.141-142) kommer det nära i sin dikotomi mellan det 
legalistiska och det autonoma polisperspektivet där han belyser hur det förra perspektivet 
kräver av polisen att följa lagen och regler till punkt och pricka medan å andra sidan det 
autonoma perspektivet gränsar till det som poliser refererat till som praktiskt polisarbete. 
Med det menar de i korthet att situationer löses så snabbt och effektivt som möjligt med de 
medel som står till buds. Regelverket beaktas även i det praktiska polisarbetet, men där finns 
inget krav på millimeternoggrann följsamhet till det.  

Den kulturella autonomi som poliser synes eftersträva kan beskrivas i ljuset av den autonomi 
som individer i sociala identiteter generellt söker. Individen vill vara med och förhålla sig till 
kulturens gemensamma normer på ett acceptabelt sätt men vill också markera sin 
självständighet mot den, behålla sin egen personliga representation. På gruppnivå vill 
gruppen både visa sin autonomi i förhållande till auktoriteter, men är också beroende av 
goda relationer till dem. På samma sätt vill individer som går in i sociala identiteter med det, 
både uppnå den trygghet som gemenskapen skänker, men också behålla och kanske utveckla 
sin känsla av självständighet (Pickett et al. 2002). Liksom individen genom sin sociala 
identitet både är självständig och beroende, blir grupper av poliser dels självständiga genom 
det gruppinterna kulturella normsystem som bär attityder, värderingar och beteenden. På 
samma gång är man beroende av regler och diskurser på en samhällelig nivå och intresserad 
av att förhålla sig till dem på ett acceptabelt sätt. Inte minst är man det av överlevnadsskäl 
eftersom man utan den regleringen inte har någon grund för sin existens. En enskild polis 
som ständigt bryter mot lagen kommer inte att få fortsätta att utöva professionen. En 
poliskår som gör detsamma kommer också förr eller senare att förlora sina befogenheter och 
därmed sin exklusivitet som profession. På samma sätt som Bruner (2002) menar att 
individen balanserar mellan möjligheten att agera självständigt och vara en del av en 
gruppgemenskap, kan professionen ses som balanserande mellan den kulturella autonomi 
som identiteten eftersträvar och den samhälleliga acceptans som den faktiskt är beroende av.  

Konflikter mellan profession och kultur har synliggjorts i ett antal berättelser i materialet. Ett 
belysande exempel på en sådan är Hans berättelse om ett efterföljande av en stulen 
motorcykel på en av hans fältstudier under utbildningen. Enligt hans berättelse utsattes 
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omgivningen för stora faror vid händelsen. Det finns objektivt sett ingen rimlig proportion i 
den bedömning som polispatrullen gjorde. Intresset av att inte utsätta människor för livsfara 
överstiger med råge intresset av att gripa en motorcykeltjuv. Ändå genomfördes den, ända till 
dess att polisbilen kördes sönder och fick bärgas. Den jakten kan alltså inte förstås utifrån 
professionella förtecken som de beskrivits i modellen. För även om det ingår att beivra brott 
så är det professionella intresset av att inte utsätta andra för livsfara uppenbart mycket mer 
väsentligt. Utifrån kulturella förtecken, och intresse av en självständig profession går det 
dock att förstå. Då kan agerandet motiveras utifrån laget snarare än lagen. Om 
polisprofessionen blir ett lagspel (jfr Carlström 1999, s.81 ff), där tjuvar är en motpart så är 
det inte svårt att tänka sig att den "stövarhjärna" som Lina talade om i en tänkt, liknande 
situation, blir den vägledande. Berättelser som betraktar poliser som ett lag finns det gott om. 
Flera informanter har använt just den metaforen för att beskriva skälet att söka sig till 
polisutbildningen och målat en mycket tydlig bild av hur poliser arbetar i lag. Den stereotypa 
beteckningen "busar" kan mot den bakgrunden lätt formas till motspelarna. 

 

  

figur 17 

Modell för professionsidentitet med träffpunkter för dilemman 
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7.4.2 Kultur – Image 
Finstad (2000) beskriver hur en polispatrull låtsas gripa en gärningsman, sätter honom i 
bilen och kör runt kvarteret för att släppa honom fri, bara för att låta målsäganden tro att de 
agerar som han vill. Patrullen ger där ett exempel på hur imagen direkt påverkar ageranden. 
Viljan att skapa en uppfattning om poliser som de som uppfyller kraven från allmänheten 
fick polispatrullen att för ett ögonblick frångå regelverket "lagom mycket", tvinga in den 
misstänkte i polisbilen och ta med honom runt kvarteret. Berättelsen gör mycket klart hur 
polispatrullen genom sin spegling i andras uppfattning av dem, resonerar med sin egen 
normstruktur och finner en lösning som är acceptabel både utifrån interna och externa 
diskurser. Detta dilemma, mellan kulturen och imagen, är det som mest av alla diskuteras i 
Hatch och Schultz (2002) dynamiska identitetsmodell.  

I detta arbete har positionen för dilemmat diskuterats inte minst i diskursiva modeller under 
rubrikerna "6.4.1 Social" och "6.4.2 Utvald och misstrodd". Där har kulturella 
meningsskapande processer som hela tiden sker i en spegling mot informanters uppfattning 
om hur andra ser på poliser diskuterats. Reflektioner över hur sådana uppfattningar ska 
tolkas och bemötas har visats tydligt. Skärningspunkten mellan imagen av utvaldhet och den 
av misstroende kan i förstone kännas som väsensskilda. Men i den kulturella reflektionen 
finner de ändå uppenbara beröringspunkter, inte minst i lojaliteten till professionsidentiteten 
– den lagkänsla som så många informanter önskar uppleva, tar näring av båda diskurserna. 
Genom en idealisering av den egna gruppen å ena sidan och genom kulturellt betingade 
försvarspositioner emot angrepp, å den andra.  

Konkret i enskilda berättelser tar sig dilemmat tydligt uttryck i bemötandefrågor. Det egna 
laget eller familjen som Camilla kallade sitt turlag, och lojaliteten mot det, är centralt. Men 
lika centralt och avgörande för professionsutövningen är lojaliteten mot andra. Inte minst 
Kaspers och Jespers resonemang om tidseffektivitet respektive tid för reflektion och 
eftertanke visar tydligt hur dilemmat kan uppträda. De båda känner i sådana situationer, 
menar de, att deras äldre kollegor kräver av dem att agera, komma till skott, inte stå och 
fundera. De båda tycks känna en kulturellt grundad effektivitetsnorm som trycker på för att 
få något gjort. Polisidentiteten som den uttrycks i den normen karaktäriseras av en ambition 
att hinna många ingripanden på kort tid. För Jesper och Kasper känns istället deras 
lärprocess och ambition att fatta välgrundade beslut som viktigare. Dilemmats tydliga 
koppling mellan kultur och image visas i Jespers kommentar där han först har beskrivit hur 
några poliser fort som en fingerknäppning beslutar om huruvida individer ska omhändertas 
eller inte, och sedan fortsätter sin diskussion:  

Men då är ju frågan, skulle jag göra rätt då. Nej, här har vi en som druckit en öl 
och skrikit något. Han är lobbad. Är det bra, blir det bra poliser, plockar in folk för 
ingenting. Vad säger deras kompisar, vad tycker de? Vad blir det för rykte. Får vi 
bort folket från staden eller fortsätter de att dricka öl och tycker att polisen är 
idioter? Och hatar oss över allt annat och blir det en misshandel är det ingen som 
hjälper oss. Jävla polisen kan dra åt helvete. Så det är inte helt enkelt.  

Både effektivitetsnormen och Jespers vilja att reflektera speglas i hur omgivningen antas se 
på agerandet. Effektivitetsnormen kan finna sin motivering i att omgivningen vill se en 
polisverksamhet som inte ligger på latsidan utan jobbar så snabbt som det går för att hinna 
hjälpa så många som möjligt för så få skattekronor som möjligt. Den tid för eftertanke som 
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Kasper och Jesper vill ha kan å andra sidan motiveras utifrån andras önskan av rättsäkra, 
omdömesgilla beslut.  

7.4.3 Image - Profession  
I detta dilemma möts professionens uppgift, själva syftet med professionens existens, med 
omgivningens krav på och behov av den. Uppgiften för professionen regleras som sagt genom 
lagstiftning och andra skrivna texter som sätter ramar för verksamheten. Ramarna kan vara 
juridiska, ekonomiska eller fysiska (Karp & Stenmark 2007). De juridiska ramarna sätter dels 
gränser för vad poliser får göra, men påtalar också vad poliser ska göra. De fysiska ramarna 
anger vilka fysiska resurser som finns att tillgå för att fullgöra sina uppgifter och de 
ekonomiska är naturligtvis starkt kopplade till de fysiska eftersom det ofta är ekonomin som 
avgör vilka fysiska ramar som det finns medel till. Ekonomiska ramar sätter gränser för hur 
långt en brottsutredning kan drivas till exempel. De sätter också gränser för hur många 
poliser som kan arbeta i yttre tjänst en lördag natt eller hur många närpolisstationer som 
myndigheten har råd att ha öppna.  

Ofta är allmänhetens krav och kanske behov av service högre än vad de givna ramarna tillåter 
att man ger. Däremellan uppstår också ett dilemma. När resursen är knapp måste 
prioriteringar göras. Lipsky (1980) visar att den som konfronteras med det dilemmat är den 
enskilda tjänstemannen, polisen som möter avnämare som kräver resultat och kräver att tid 
och resurser läggs på just hennes behov.  

Begreppet "målsägandepensling" introducerades av Greta. Hon fick det i sin tur presenterat 
av äldre kollegor som föreslog henne att istället för att söka grundligt efter fingeravtryck, göra 
en snabb översiktlig pensling av ett par väl synliga platser så att målsäganden skulle tro att 
allt var gjort enligt konstens alla regler. Greta fann sig inte i det utan menar att hon vill göra 
ett så bra jobb som möjligt utifrån givna ramar. Hennes position mellan image och profession 
var alltså uppfattningen att målsäganden kräver av henne som polis att lösa sin uppgift på 
bästa sätt. Hon kände själv att tillgängliga ramar gav henne möjlighet att göra en grundlig 
undersökning något som därför ur hennes perspektiv var det mest professionella. Den äldre 
kollegan å andra sidan kan i sin argumentation för målsägandepenslingen ta sats i en 
kulturellt betingad syn på polisverksamhet som något som sker under tidspress. Om den 
synen har internaliserats in i hans uppfattning om vad polisidentitet står för, som något 
önskvärt att presentera är det också det som han vill visa målsäganden. En undersökning ska 
utifrån ett sådant resonemang gå så fort som möjligt.  

7.4.4 Sociala regler, individens ansvar 
De tre typerna av dilemman som beskrivits ovan är ett sätt att beskriva konflikter mellan 
intressen, lojaliteter och diskurser som varje individ som går in i polisprofessionen har att 
förhålla sig till. I skärningspunkterna ska individer bestämma sig för hur situationer ska 
hanteras. I vart och ett av de ovan beskrivna fallen har individer tagit ställning och avgjort 
hur situationerna ska lösas. Men besluten har fattats mot grundval av en mängd socialt 
konstruerade regler.  

Kulturen står för det polisinterna regelverk som sätter gränser för vilket beteende som poliser 
emellan anses som accepterat. I imagen finns en spegel i vilken en individ vill presentera en 
tilltalande bild av identiteten. I spegelbilden tolkas hur han eller hon uppfattas och vill 
uppfattas av andra. I professionen finns de ramar som andra har satt och begär att 
poliskollektivet ska hålla sig inom. I många situationer stämmer kraven från de olika sociala 
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konstruktionerna inte överens. I figur 17 syns hur det medierande navet, identiteten, är det 
som knyter samman sådana motstridiga intressen. Identiteten är uppbyggd av det socialt 
gemensamma men också av individer, som vill kunna betrakta sig som både självständiga 
individer och delar av en social gemenskap.  

Individens förhållningssätt till det socialt konstruerade bygger på de sex pilarna i modellen. 
Förväntningar och erfarenheter på professionen, kulturen och imagen formar de 
meningsstrukturer som positionerar individen i sin kontext. Utifrån de meningar som 
förväntningar och erfarenheter har byggt, ska individer fatta, ibland blixtsnabba beslut. 
Beslut som trots att kontexten är gemensam och meningsskapandet skett i en gemensam 
kontext, individen ändå själv ansvarar för.   
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8 Slutdiskussion 
Genom avhandlingen har en komplex bild av identitetsskapande i allmänhet och polisers 
professionella identitetsskapande i synnerhet målats. Komplexiteten i identitetsskapandet 
kräver en fingertoppskänsla hos individer. En känsla i att känna av aktuella situationer, 
vilken identitet som för tillfället är mest applicerbar och vilka värderingar, attityder och 
beteenden som därigenom är tillämpliga och centrala (Brewer & Gardner 1996). 
Komplexiteten i det studerade fältet, den spirande polisidentiteten bygger på den väv av 
sociala (både internt kulturella och externa, sprungna ur imagen) och professionella 
förväntningar som individerna har på sin blivande profession. Förväntningarna bryts i en 
ständig meningsskapandeprocess mot erfarenheter (Weick 1995). En del av den väven är 
diskuterad inte minst tidigare i denna sektion. Ambitionen med detta slutkapitel är att dra 
samman trådar från de tre sektionerna. Inklusive frågeställningar från den första sektionen, 
polisberättelser från den andra och den analyserande diskussionen från den tredje sektionen. 
För att göra det tar kapitlet sats i frågan om när en identitet kan sägas ha startat eller fötts. 
Därefter diskuteras den modell för speglingar och reflektioner mellan förväntning och 
erfarenheter av både image, kultur och själva professionen som ryms i modellen för 
professionsidentitet som presenterades i förra kapitlet.  

8.1 När föds polisidentiteten 
En viktig fråga är när en individ kan sägas ha tillägnat sig en social identitet, alltså när en 
människa uppfattar sig själv och uppfattas av andra som tillhörig en identitet. Ur ett strikt 
professionsperspektiv är frågan lätt att besvara. Inte förrän man har fått en anställning som 
polis och har de befogenheter m.m. som hör till professionen kan man sägas vara polis. Först 
då har man ju fått tillgång till den uppsättning av institutioner som tillåter 
professionsutövaren att tjäna sitt uppehälle genom sin profession. Det menar Freidsson 
(2001) är den allra enklaste definitionen på när en individ har inträtt i en profession. I denna 
studie är det alltså först i det fjärde samtalet. 

När det gäller hur andra uppfattar ens identitet är frågan något svårare. Men en förståelse för 
hur informanterna tror och känner att andra ser på dem, utifrån Dutton och Dukerich’s 
(1991) imagebegrepp, har studien bidragit med. När Greta talar om andras sätt att se upp till 
henne för att hon ska bli polis, visar hon i vart fall på en tydlig känsla av att uppfatta att 
andra ser på henne som innehavare av en ny identitet. För Greta var den känslan tydligare 
och starkare under utbildningstiden än den var under yrkespraktiken. Det som i de tidiga 
samtalen var stolthet och närmast glädjerus, ändrades senare till ett konstaterande - Jag bara 
är polis, och det är något som andra avundas. Även Annikas berättelse om hur hon går i 
försvar för poliserna vid en bensinmack som anmälts för misshandel är ett tecken på att hon 
känner en identifikation med sin nya blivande profession. Hennes beskrivna agerande tyder 
på att hon ser kritiken emot ett par för henne okända poliser som närmast en kritik emot 
henne själv, något som Elsbach et. al (1996) menar är typiskt för individer som tagit till sig en 
social identitet.  

Granskningen kommer därefter till när individerna själva beskriver sig som tillhöriga 
identiteten. Många visar redan i utbildningen på en tydlig känsla av att höra till 
polisidentiteten. I många berättelser talas om vi poliser, även under utbildningen. När tänkta 
scenarier målas upp av informanterna märks ofta en glöd i berättelserna och känslan av att 
man som berättare står mitt i situationen är tydlig. Inte minst visas hur man på fältstudierna 
brinner för att få bli färdig polis, vara i gemenskapen, uppleva kårandan som Greta och 



231 
 

andra säger. Denna bild av att redan tidigt i utbildningen vara en bland andra poliser, 
bekräftar Karp och Stenmarks (2007) uppfattning att en reproducering av professionsknutna 
mönster sker mycket tidigt. 

Genom berättelserna visas som sagt också på en stor samstämmighet, på etikettnivå, om vad 
identiteten står för. Många av de etiketterna står för det som Albert och Whetten (1985) 
skulle kalla för typiska och särskiljande för identiteten. Det var två av deras kännetecken för 
en organisationsidentitet. Det tredje kännetecknet var att egenskaperna skulle vara varaktiga. 
En sådan prövning kan inte göras av detta material på annat sätt än att berättelserna visar en 
stor samstämmighet från det första till det sista samtalet. På individnivå är de alltså relativt 
varaktiga.  

Å andra sidan finns berättelser som tyder på att man som student snarast betonar att 
identiteten som polis inte är fullbordad. Till exempel visar Hans, genom sin bestämda 
uppfattning att han under utbildningen ännu inte känner sig mogen att till exempel springa 
ifatt tjuvar och gripa dem, på en tydlig uppfattning att det finns mycket som saknas innan 
den professionella identiteten har internaliserats. Flera visar också, i synnerhet i det tredje 
samtalet på en oro inför yrkespraktiken som visar på en tidsmässig distans till 
professionsidentiteten. 

En metaforisk beskrivning kan vara att man som polisstudent ligger i startblocken emot den 
professionella identiteten. Beskrivningarna om professionen som barndomsdrömmar som 
uppfyllts och det starka engagemang som visas för polisprofessionen på många sätt, 
korrelerar också väldigt bra med den känslighet med vilken man under utbildningen söker 
efter möjligheter att få känna tillhörigheten som ligger till exempel i kåranda och 
polisgemenskap, men också en längtan efter konkreta polisiära arbetsuppgifter. Det målar en 
bild av informanter som inte bara ligger i, utan snarast står på tå i startblocken och som 
längtar efter att få ge sig ut på vägen mot den ”verklighet” som de så starkt eftersträvar. Den 
längtan gör det lätt för dem att senare gå in i sin professionella identitet, att identifiera sig 
med uppdrag, kultur och relation till människor utanför professionen. Det blir så lätt att 
tjuvstarter är relativt frekventa. I sådana tjuvstarter försvaras polisidentiteten på ett 
självklart sätt och känslan av att vara ett med den är lätt att framkalla.  

8.2 Identitet som reflektioner och speglingar  
Empirin i studien visar att förväntningarna på polisprofessionen är mycket starka. Vad gäller 
de flesta förväntningar säger också alla informanter att de infrias i praktiken. Man känner 
fortfarande efter nio månader som färdiga poliser att det är världens bästa jobb och att man 
inte vill göra något annat. Några uppfattar lyhördhet i organisationen som mer bristfällig än 
man trott, flera tycker att avrapportering och administration tar allt för mycket tid i anspråk. 
Några visar underförstått att man förväntat sig fler och större konflikter med andra än vad 
erfarenheten gett vid handen. Eftersom det är en komplex verklighet man gett sig in i, en 
verklighet som ingen fullt ut har kunnat överblicka innan inträdet i professionen visar man 
trots dessa skillnader upp en påfallande stor överensstämmelse mellan förväntning och 
erfarenhet. Det gäller förväntningar och erfarenheter på såväl kultur, image som på själva 
professionen.  

Ett fält som man väntar sig mycket av är det polisinterna sociala fältet. Man förväntar sig en 
stark sammanhållning och en frisk dynamik i de polisinterna relationerna. Detta är också 
något som alla tycker sig ha funnit när de verkat i professionen några månader. En sådan 
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överensstämmelse mellan förväntning och erfarenhet kan ha flera orsaker. Den enklast 
tänkbara är förstås att alla informanter haft tur och hamnat på arbetsplatser där den sociala 
arbetsmiljön är god. En annan är att deras förväntningar på en god social arbetsmiljö också 
fått dem att se sådana signaler som bekräftar den tron. Förväntningarna som ett filter för hur 
erfarenheter kommer att tolkas diskuterades av Weick (1995, s.145-155) som talade om hur 
erfarenheter assimileras till förväntningar för att den önskade stabiliteten i individens 
världsbild inte ska hotas. Dessa de sociala förväntningarna har i andra studier visat sig vara 
viktigare att få uppfyllda, än andra förväntningar (Meyer et al. 1991). Lester et al. (2001) 
menar dock att förväntningarna ofta är större än vad den nya identiteten kan leva upp till. 
För informanterna i denna studie uppges träffsäkerheten tvärtom ha varit mycket god, endast 
få berättelser om undantag finns.  

Inom ramen för professionen finns många nivåer att identifiera sig med (Ashforth & Johnson 
2001). För informanterna i denna studie är det ofta relativt tydligt vilket fokus som 
identifikationen har. Polisprofessionen är lätt både för polisstudenterna och för de nya 
poliserna att identifiera sig med. Den identiteten synes för de flesta vara lätt att applicera till 
många vardagssituationer. När den ställs emot andra yrkesrelaterade polisidentiteter 
framstår den, tillsammans med den egna arbetsgruppen, som den enklaste att identifiera sig 
med och definitivt den viktigaste. I kontrast till den professionella identiteten, framstår 
organisationen som något man mer sällan känner sig som ett med. Det är ett viktigt 
argument för att sociala identiteter bör studeras med förståelse för nivåer och typ av 
identifiering.  

Organisation blir ett något flytande begrepp om det inte definieras och i berättelserna har det 
fått stå för allt mellan rikspolisstyrelsen, chefsstruktur på olika nivåer och administration i 
mycket allmänna termer. Oavsett vilket perspektiv på organisation, som varit på tal synes det 
inte ligga långt ifrån ett uttalat ogillande. Den framhålls som ineffektiv, svårföränderlig och 
kantig. Den bilden verkar traderas på ett självklart sätt mellan äldre och yngre poliser. Greta 
var till exempel redan efter första fältstudien förvissad om att de som hon kallar ”de högre 
nissarna” var fjärmade från polisvardagen och bara hade statistik för ögonen, en bild som 
hon fått av poliser som hon träffade under den veckan. Där verkar hon ha kommit nära det 
som Ekman (1999, s.203-205) benämnde småpratet i fikarummet och menade fungerar som 
en motvikt till de skrivna reglerna. I småpratet byggs och reproduceras normer som är minst 
lika viktiga för yrkespraktiken som lagar och förordningar. Skrivna texter konkretiseras, 
tolkas och några diskvalificeras i det vardagliga småpratet. Ekmans beskrivning av en 
kulturellt betingad misstro emot polisledningar lyser igenom i Gretas berättelse. Polisers 
misstro emot polisledningen noterade också Carlström (1999, s.110-113) i sin studie.  

Även poliser inom andra grupper ses i mindre positivt ljus. I analyskapitlet har äldre poliser 
särskilt lyfts i den ungdomsdiskurs som diskuterats och som innebär att yngre är hungriga 
och arbetsvilliga medan många äldre gjort "patron ur", se avsnitt "6.4.5 Ung". Det stämmer 
väl överens med teorin om självförstärkning som är en av grundstenarna i Social Identity 
Theory (Hogg et al. 1995) och som går ut på att den grupp som man identifierar sig med ses 
som bärande på positivare kännetecken än andra grupper. Även i förhållande till närstående 
grupper.  

Liknande diskussioner går att föra beträffande varje diskurs och varje skäl. Tolkningar och 
reflektioner görs utifrån de förväntningar och värderingar som man går in i professionen 
med. Förväntningar och värderingar som vi sett både har tydliga gemensamheter men också, 
på en lägre aggregeringsnivå stora skiljaktigheter. De lägre aggregeringsnivåerna bygger på 



233 
 

individens historia, förväntningar och senare erfarenheter snarare än gemensamt 
meningsskapande.  

Förväntningarna och erfarenheterna föder reflektioner som sker inom ramen för det nätverk 
av diskurser som varje individ förhåller sig till. Diskurserna kan accepteras eller motverkas, 
man kan försöka ignorera dem eller man kan relatera till dem på andra sätt. Men diskurserna 
finns där och utmanas, reproduceras och utvecklas av och genom individer. Diskurserna 
konstituerar och konstitueras, det vill säga att de påverkar och styr sociala relationer men de 
är också beroende av de sociala strukturerna, de sociala strukturerna bygger och utvecklar 
diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.67-68). Människor i diskurserna är de 
som till sist avgör hur diskurserna ska tillåtas att konstituera och konstitueras. I de dilemman 
som beskrevs i avsnittet "7.4 Identitetens dilemman" åskådliggörs tydligt hur diskursiva 
normer och värderingar ibland konfronteras. Som polis hamnar man ofta i sådana 
konfrontationer och man står ofta relativt ensam som ansvarig för att hantera dem.  

Hur man som individ hittar sin position i alla nätverk är inte en fråga som lätt låter sig 
besvaras. Till en del har det att göra med hur individen värderar social respektive personlig 
identitet (Onorato & Turner 2004). Alltså i vilken grad som det gemensamma respektive det 
personliga prioriteras. Bland de fyra informanter som särskilt diskuterats i förra kapitlet, 
avsnitt "7.1 Polisidentitet - inte bara uniform " kan man läsa tydliga skillnader i det 
perspektivet. Hans som ger upp övrigt umgänge och i hög grad går upp i gemenskapen i 
polisområdet, visar tecken på att värdera de polisinterna sociala identiteterna mycket högt. 
Annika å andra sidan visar en helt annan önskan att själv vara den som styr både sin 
professionella vardag och sin fritid själv synes göra en annan prioritering. Greta finns i båda 
ändarna, hon både söker sig till professionen i hög grad för att kunna skapa sig en identitet, 
att bli någon och få känna tillhörighet i kollektivet. Å andra sidan visar hon på en hög 
personlig integritet i flera berättelser från yrkespraktiken, då hon med tydlighet visar att hon 
står upp emot vad som kan betecknas som diskursiva regler. Till exempel tar hon sig tid med 
både brottsoffer och brottslingar, trots att äldre poliser menar att hon måste raska på.  

Hur individers olika sociala identiteter förhåller sig till varandra diskuteras av Lindgren et al. 
(2001). De fann i sin studie två sätt att betrakta identitetsskapande. Det ena sättet kallade de 
sammansatt identitetsskapande och det andra för multi-identitetsskapande. De individer 
som representerar det förra förhållningssättet ser på sina roller som tydligt integrerade i 
varandra, den ena rollen följer av den andra och tillsammans bildar identiteterna en 
sammanhängande väv. I den senare menas individen istället gå från den ena till den andra 
identiteten eller rollen utan att de länkas i varandra särskilt tydligt, snarare vill individen 
skilja dem åt. Ingen av extremerna fanns i deras studie utan man menar att alla finns på en 
linje däremellan. I denna studie kan motsvarande beskrivningar göras. Hans kan 
representera den som ligger nära det sammansatta identitetsskapandet i sin ovilja att umgås 
med andra än poliser och sin glädje över känslan att kunna få vara polis även på sin fritid, 
medan Tommy är en av de som tydligt markerar hur han vill skilja sina roller som privat och 
professionell mycket tydligt.  

I studien har relationer mellan poliser och andra getts en framträdande plats som en av de 
mötespunkter där identiteten uppstår och utvecklas (Hatch & Schultz 2002). Informanternas 
egna bilder av poliser är till största delen positiv. Man ser sig som de som kämpat sig genom 
en svår urvalsprocess, som en grupp som kan mycket och kommer att lära sig än mer om 
människor och människors miljöer, man ser sig också som en grupp av föredömen i egenskap 
av särskilt hederliga och moraliskt rättrogna. En uppfattning finns också om att andra ser på 
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dem som värda att se upp till i olika avseenden. Men en motsatt bild av misstro och avoghet 
har också beskrivits både från massmedias sida och från enskildas. 

De båda motbilder som ryms inom imagebegreppet gör att det knappast går att teckna en 
enkel bild av hur imagen påverkar identiteten som polis. När de båda betraktas sida vid sida, 
länkade till varandra märks hur de trots sina motsatta förtecken ändå kan ha gemensamma 
ändpunkter. Båda kan leda till en förstärkt vi-känsla. Utvaldheten genom känslan av 
gruppfavorisering (Lindeman 1997) och misstroendet genom en vilja att sluta leden när man 
själv angrips (Gordon Montagnon 2005). De dubbla men likriktade processerna är ett tydligt 
exempel på hur interna och externa processer, kultur och image speglar och reflekterar sig i 
varandra i det eviga identitetsskapandet. Både upphöjdheten i förhållande till och angreppen 
från andra gör gruppen dels mer värd att tillhöra, men också viktigare att försvara.  

När ett sammanbindande avsnitt som detta summeras kan det göras genom att konstatera att 
man som individ inte har ett enda nätverk att förhålla sig till i sitt identitetsskapande. Det är 
snarare ett nätverk av nätverk som bildar den verklighet i vilken individen hittar sin position 
och identitet. Nätverken består av sociala relationer som i sin tur bygger och förhåller sig till 
nätverk av diskurser. Nätverken finns också i och mellan individer i egenskap av meningar 
som skapas inom och utom diskurserna. Meningar som byggs genom förväntningar och 
erfarenheter. De förhåller sig till kultur, image och professionen som ett evigt reflekterande 
ekorrhjul. Genom sådana meningsskapanden finner individen sitt sätt att handskas med 
dilemman som uppstår när motstående intressen måste hanteras.  

8.3 Slutord 
För mig som författare känns det både lite vemodigt och ofantligt befriande att den fem år 
långa studien snart kan läggas till handlingarna. Vad jag önskade när jag började studien 
minns jag inte riktigt. Och det är ju bra. Med tiden har den gamla förståelsen ersatts av ny. 
Ny nyfikenhet har tagit den gamla nyfikenhetens plats. På den vägen har det varit och jag 
hoppas att det kan fortsätta att vara så. Den här avhandlingen är inte slutet på vägen mot en 
förståelse av professionella identiteter. Inte heller är det slutet på vägen emot en förståelse 
för Spirande polisidentiteter.  

Tvärtom är det nu det börjar. För mig ligger vägen öppen att fortsätta att stilla min gamla 
nyfikenhet i samma takt som jag öppnar för ny. Men just nu ligger också planen öppen för 
andra forskare med intresse för det polisiära fältet. Avhandlingar och andra vetenskapliga 
studier med poliser i fokus var lätt räknade under decennierna som föregick senaste 
sekelskiftet. Under åren därefter har istället en mängd publicerats. Det verkar som om en 
kork har öppnats och möjligheterna ligger på rad framför den som vill ta sig an dem.  

Efter att ha kämpat med en bok så länge som jag gjort med denna finns en fråga malande i 
huvudet. Kommer det som jag gjort att vara till någon nytta? Ur ett teoretiskt perspektiv 
hoppas jag att mina tankar och försöken att tydliggöra individens relation till de 
gemensamma, sociala identiteterna ska kunna ge en ytterligare förståelse även för andra 
forskare. De modeller som jag skapat, tror jag själv, kan tillämpas i andra identitetsstudier.  

I ett praktiskt perspektiv, för utbildning och socialisering av poliser, hoppas jag att den nya 
förståelse som jag själv tycker mig ha fått för den komplexa verkligheten ska kunna spilla 
över till andra som finns engagerade i den. Att studiens berättelser och mina analyser och 
diskussioner om dem ska kunna bidra till utbildnings- och socialiseringsprocesser som än 
bättre förbereder nya poliser för sin viktiga, svåra och intressanta profession. Avhandlingen 
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kan också användas som diskussionsunderlag i den högaktuella diskussionen om huruvida 
polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning. 

Många avhandlingar avslutas med en lista på möjliga framtida studier inom det studerade 
området. Jag värjer mig något emot att presentera en sådan lista eftersom den riskerar att 
skapa lika många besvikelser som möjligheter. Men en öppning som jag redan hotat mina tio 
informanter i denna studie med, kan jag inte låta bli att berätta om. Det är att få återkomma 
till dem om ett par eller några år för att fråga vad som hänt. Hur ser de då på sina 
erfarenheter som poliser, hur ser de då på andras bild av dem, vad förväntar de sig då av 
framtiden och vilka diskurser är gemensamma för dem då? 
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English summary 

Introduction 
Who am I? Who are we? And how are the two entities connected? These are the key issues of 
this study. Children are socialized into life through socialization processes in family contexts. 
Later in life, people engage in multiple secondary socialization processes in school, in 
workplaces, in leisure activities, associations etc (Berger & Luckmann 1967). All these 
processes include intensive sense making activities, where expectations and experiences of 
new and well-known environments, relations and assignments create new social identities 
(Weick 1995). One possible identity is a professional one. The professional identity of 
Swedish police officers is focused in this theses. Social identities are fundamentally described 
as both a social and individual reflection of professional culture and its correspondent 
mirroring (Hatch & Schultz 2002) in construed images (Dutton & Dukerich 1994). The latter 
concept refers to the way that the professionals believe that others see them.  

The purpose of the study is to extend the comprehension of how police students and 
relatively recently graduated police officers, describe their professional identity in different 
stages of the beginning of their career, and to study their navigation through the complex 
network of images and contrasting pictures that meet them in that process. 

Except for the initial, rhetorical questions, mentioned in the first sentence above, the 
research questions are what expectations do police students have on their future professional 
identity, and what is their view of it with a relatively short professional experience. How can 
police officers identity construction be understood with regard to the mirroring and reflecting 
between culture and image? 

Method 
The comprehension is sought with a social constructionist, hermeneutical perspective. The 
empirical material is obtained through recurring in-depth interviews with ten police 
students, who during the period became new police officers. They are selected from the same 
batch of students on the basis of background criteria's as sex, age and preferences to work on 
the countryside or bigger cities. As the researcher himself is a former police officer, now 
being a teacher of the police education, one part of the chapter deals with the apparent risk of 
both biased relations to the interviewees and biased analysis (Miyazaki & Taylor 2008), but 
also the advantages of the unique pre-understanding that a researcher who share parts of the 
studied process with the informants (Norum 2000). Three interview series were 
accomplished during the education period and a fourth was held approximately nine months 
after completing the education.  

An initial structuring of the empirical material was accomplished using elements of coding 
and categorization from grounded theory (Glaser & Strauss 1971). That structure then was 
used as a basis of completing a narrative analysis where the informants stories where 
analyzed as coherent plots (Riessman 2001). The narratives are also used in a discourse 
analysis in which commonalities and disparities between individuals are highlighted. The 
discourses are mainly interpreted using a model developed in this study from Hatch and 
Shultz (2002), the dynamic identity model.  
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Identity 
The identity conception is understood as a socially constructed and connected framework. It 
is built by cultural valuations, norms and behaviours, (Alvesson 2001), construed images 
(Dutton & Dukerich 1994) and discourses, that construct and are constructed by rules for 
social relations (Foucault 2002). Identity can be regarded and described from a personal or a 
social, mutual level. Even when the social identity is in focus the personal identity is 
essential. The social level helps the individual to obtain - on one hand - the safety and 
common sense making that belongingness brings, but it also serves as a source of uniqueness 
by providing categorization processes dividing the world into us and them. Individuals are in 
need of both sides - uniqueness as well as belongingness - in different proportions (Bruner 
2002).  

The object of identification varies a lot, as described by Ashforth and Johnson (2001). In the 
work area, on different occasions an individual can identify with multiple hierarchical and 
cross sectional levels. The hierarchical identity can be e.g. work group, department or 
organization, while the cross sectional can be gender, interests, project groups or 
professionals. In a professional career, all or many identities are used interchangeable, 
depending on conditions of actual situation and personal preferences. The lower hierarchical 
identities are more exclusive, as it categorizes the actual group from other groups and 
concrete because it often deals with everyday work, rather than more strategic business. It is 
also proximal in the sense of closeness to the individual. The same pattern can be seen for the 
cross sectional identities. The conditions make cross sectional and identities lower in 
hierarchy, more frequently applicable for most individuals. The studied professional identity 
can therefore be regarded as one often salient for the informants.  

The culture is regarded as common patterns of valuations, attitudes that form the basis of the 
group's mutual sense making. The culture is embedded in common language (Loseke 2007) 
and common behaviour . The cultural aspect steers the way that social relations with out-
group's as well as with in-group´s are managed (Christopher & Bickhard 2007). Image as a 
counterpart of culture, is in this study defined as the groups perception of, how others regard 
the group. The two concepts are metaphorically translated from the individual corresponding 
notion of "I" and "me" as discussed by Mead (1934). The "I" regarded as the innerself, the 
actor that enacts the environment, the "me" being the person that other can observe, judge, 
confront, unite etc. Following Hatch and Schultz (2002) the individual "I" is viewed as 
corresponding to the group-mutual culture, whilst the "me" is regarded a parallel notion of 
others images of the group. The connection between culture and image is viewed as a spot for 
searching the response for the "Who are we?-question". In that spot the social identity is 
reflecting the cultural base of the identity and mirroring the image base of it. Meaning that 
culture is the information source where individuals find answers on questions of how to 
respond on external and internal signals. Image on the other hand; transmit external signals 
to the identity that mirrors itself in it, adjusts its perception of the self and embeds the view 
to the culture. The social identity is constructed through an eternal dialogue between these 
two concepts.  

When social identities have been studied, the individual is often overlooked (Jack & Lorbiecki 
2007) despite its unchallenged importance. This study tries to reduce that lopsidedness by 
accentuating the role of individuals, both their way in to the existing social identity and their 
role in constructing and reforming it. This is done by regarding expectations and experiences 
on individual basis as important cornerstones for identity construction. Expectations being 
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the mediator of pre-existing ideas of what the future will bring, what consequences that will 
imply and how to enact in such occasion. Experiences on the other hand build new 
expectations. Hardly any situation is met as carte blanche, without a map from earlier 
experiences, that guides how to act (Weick 1995). Individuals, with their expectations and 
experiences, participate in a dialogue with their social context. That dialogue constructs the 
social, mutual identity.  

Empirical summary 
The narratives of the study reflect a broad scope of expectations and experiences. To facilitate 
an understanding and a description of the concepts, the expectations are regarded as 
meanings held by the informants of the profession before entering it, i.e. during the 
education. Experiences are consequently mainly considered as a result of professional 
practice. The findings from the interviews are summarized and sketched below.  

Dreams from the childhood 
The police profession is by many informants described as a dream from childhood. Their 
origins differ from a concrete will to heroically combat injustices or a dream of being in 
dramas and participate in turnouts. The dreams seem to carry a notion of the police 
profession as one that employs the whole life, both in the everyday sense of being police both 
day and night, and in the sense of the informants bearing a conviction that they will be police 
officers through their whole career, until retirement.  

Motives for choosing the career 
The motives to become police officers have been discussed in all interviews, though of course 
in the last one amended to why they want to continue as polices. There are two reasons that 
all informants mention. The first is to care for others and for the society. In the first 
interviews this motive is emphasized as the absolute most important motive for choosing the 
profession. In the fourth interviews it is defused and not even mentioned by a majority of the 
informants. The second motive that every informant expresses is excitement. This motive is 
on the other hand expressed clearer and with more ease and emphasize in the latter 
interviews.  

Other mentioned motives are that the police profession is regarded as teamwork with a high 
community spirit. It is expected to give good opportunities to develop as individuals. It is 
thought to be practical, in the sense of handy and flexible profession, which is to a high extent 
conducted in the open, outdoors. Some motives also applies for the notion that the profession 
gives a good opportunity to work in or near their home town. A few informants talk about a 
relatively good salary and a secure employment. Irregular working hours are mentioned by 
some as desirable. Others (two women) mention what can be judged a masculine jargon as a 
motive. A wish to execute authority is also mentioned by a couple.  

Construed image 
There are two evidently conflicting, but simultaneously complementing, ways of presenting 
the construed image. In one way, the police student and police officer, is described as the 
selected model. In that version they present themselves as being selected in a tough 
recruitment process. In that process they have shown to have qualities that others do not 
have. The feeling of qualification also leads to the sense of being someone others regards as 
worthy of imitation. That presentation has its conflicting version in the image of being a 
profession that other resists. That side includes a perception that groups of others do not 
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want to see them, do not want their help, view polices with distrust and lack of confidence. In 
the second image, police officers are regarded as prejudiced and hostile.  

The mass media is regarded the main intermediary of the second image. The general opinion 
of media is definitely negative as mediator of news concerning police subjects. The epithets 
range, from "not always in accordance with the truth" to "the abscess of society". The relation 
to mass media only has one positive objection; the informants own experience. When that is 
compared to the expectations, the reports from their own everyday experience are only 
positive.  

Tightly connected to others construed image of polices, are informants image of others. In 
the interview series, a clear development in jargon can be observed. The development is 
tightly connected with social categorization of others. In the sequence of interviews, 
expressions that categorize others are made more and more obvious. (The Swedish word 
"buse" (appr hooligan) and "svensson" (as ordinary people) are the most commonly used 
labels.)  

Prototypes 
To visualize a model that is wished to achieve, people construct prototypes that function as 
pictures of an ideal type of member in the actual group. Therefore, one issue for the 
interviews has been how a good police officer is characterized, and whether the informant has 
met anyone that can represent the notion of that. Qualities that seem appreciated are social 
competencies; both connected to the image of a profession characterized by team work, and 
socially competent with regards to meetings with others. A good police is also one without 
prejudices and a self-confident person. According to the presented image a police officer is a 
male. He is introduced as him or he. Strength of a man is one of the wished qualities, though 
the strength can preferably be combined with female softness. It also becomes obvious that a 
police prototype is young. The categorization of polices includes to view older police officers 
as generally less keen on making efforts in work, and also less likely to have the mentioned 
male strength.  

Analysis 
Due to the dream of a police career that informants have had from childhood, the conclusion 
from Berger and Luckman (1967) that primary socialization impressions is more stable than 
secondary equivalents, becomes important. That insight signifies that the childhood dream 
can be regarded difficult to change. Therefore it is important to keep the impact from the 
childhood dream, in mind when creating an understanding of the professional police identity. 
The image of the profession as a full time engagement, that also intrudes leisure time, also 
indicates that the profession is one of high importance for the practitioners.  

Gaps between expectations and experiences 
Observations worth to mention are some differences between expectations and experiences. 
The first concerns the two main reasons, care-giving and excitement. As already mentioned, 
the care-giving motive is highly accentuated as the most important motive in the first 
interviews, but defused in later interviews. Excitement is on the contrary, more easily 
pronounced later. That is interpreted as a "recruitment discourse"; directing new police 
students to express the humane will to help others in order to be accepted in the recruitment 
process. The excitement as motive in the first interviews can, on the other hand, be 
pronounced, but preferably only as a complement to the care-giving. The development of 
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excitement as motive also makes an interesting process from expressing contributions in 
dramatic scenes as expectation narratives, to rather expressing everyday variety in experience 
narratives. The shift indicates that the label "excitement" is still kept as a means of presenting 
an image of a stable identity. By defining the label in an alternate way however, as 
experience, a gap is expressed between expectation and experience.  

Concerning personal development, there is a consensus among the informants that the police 
profession gives good opportunities to learn more about humans, their own person and the 
environments that they work in. Some narratives though, indicate a frustration with a feeling 
of not having time to reflect on everyday episodes at work. This probably is a frustration that 
diminishes with work experience. New experiences need time to be reflected. Events that a 
new police officer regards as difficult, dramatic or emotionally delicate, may for the older 
colleague be regarded as routine. The narratives in this sense may indicate a collision 
between an expectation of an identity with high reflective potential, and an identity where 
ability to take action is in scope. In socialization perspective the frustration created, is well 
worth to pay attention.  

"I could never imagine that so much of my time would be administration" is a common 
reaction from new police officers. Many spontaneously burst out that this is the biggest gap 
between expectation and experience are expressed. Despite admitted, earlier warning signals 
from teachers and police officers, they had not understood that the amount of time to fulfil 
reports and other forms could be so extensive. That experience definitely intrudes on the 
notion of police identity as one with a practical accent.  

Discourses 
In this theses a developed dynamic identity model (developed from Hatch & Schultz 2002) is 
used to set the social identity construction scene as a dialogue between image and culture.  

The first three discourses have common connections in the police identity as practiced in 
team. Number one is the social discourse where police identity is presented as a united social 
harmony, where other team members sometimes are regarded as family. The social identity 
element is mirrored in an image where others regard polices as being socially competent. 
Depending on situation and client, that quality is sometimes expected to express harshness, 
and sometimes softness. Next presented discourse can in one sense be regarded as a tool for 
self-enhancement. It is the recruitment discourse in which police identity is regarded one 
exclusively selected and consequently can be held as an idealized group that others, on the 
image-side, regard as model; someone worth admiring. The last of the three "team-
discourses" is the distrust discourse, where the image is believed to be negative. When 
confronted with that opinion, the informants generally goes to defence - a reaction that also 
augment the team-spirit through an obvious categorization- making the "we" and "them" 
salient. This makes three at the same time disparate and connected discourses, all with a 
possible increase of team-spirit as a result.  

The police identity also is presented as unprejudiced. In the experience phase, there are 
though, some indications that the ideal is challenged. A few stories express own clear 
prejudices against ethnical groups. Some of the prejudices are explicitly regretted; a few are 
embedded but clearly stated. Other discussed discourses are the male discourse, exhibiting 
police identity as basically building upon male jargon and other male qualities, as strength 
and straightforwardness. Especially female informants introduce identity descriptions with 
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clearly stated male signatures, creating a picture of females as more of a supplement to the 
male norm, than an equivalent colleague.  

Police identity as uniform and disparate 
When regarded on a highly generalized level the police identity as described in the present 
study can be positioned as one with a high degree of community. When the stories are 
scrutinized clearly disparate patterns between individuals however appear. The differences 
are expressed mainly in two ways, either in accentuation or definition of the common labels.  

In the end of the theses, four individuals and their narratives are introduced in-depth. When 
they are examined at levels beneath what can be called label level, the individuals reveals 
clearly different patterns. Even though they share many labels, when scrutinized, their 
narratives are obviously separated in both described ways. One of them accentuates 
excitement to an extent that almost all other motives, prototypical components or discourses, 
seem to be of mini-sized significance. Another expresses care-giving as an equivalent major 
motive. A third introduces the will to become someone, to develop a complete identity in 
which she hopes that the profession can be of high importance as her central motive. The 
fourth accentuates down-to-earth motives as problem solving and relatively good salary as 
his reason to apply for the police career.  

When care-giving is described, the definitions differ from being a nursing aid, to give help by 
reporting people and in that way guide them into a correct, faultless way of living. Social 
competence can be defined in a range from being a loyal member of police identity – a good 
team member, to presenting police identity as an image of a profession worth confidence 
from others.  

Final professional identity model 
After analysing the empirical findings, the study reveals some apparent shortages in the 
dynamic identity model (Hatch & Schultz 2002). One is that it does not take the individual 
perspective into consideration. This is remedied by introducing individual expectations and 
experience as mediator between the social identity and the individual. Another shortage is 
that the pure locus of the described identity, in their study organization, in this study 
professional, is not clearly at hand. That is why the finally presented alternate model for 
describing professional identity must contain not only the mirroring culture and image, but 
also the profession itself.  

The model is presented in figure 18. It views the expectation and experience arrows as the 
individual's position in relation to the common identity. The individual have three headlines 
to which he or she must relate. Those are the culture, the image and the profession. The latter 
principally with contents like the mission for the profession, regulations that steer the 
mission and sets limits for it, but also important processes of socializations. The socialization 
process is dealt with in a shared response with culture. The individual always need to relate 
the three entities in conjunction. The relation between the headlines is not always 
unproblematic. In the empirical material from this study there is a big amount of stories 
revealing dilemmas for the individual. These dilemmas often can be positioned between the 
headlines of the model. When the professional mission of priority reason demands quick 
solutions, the image part of the dilemma may pledge for time-demanding care. When cultural 
rhetoric supports prejudices the image demands unbiased views from the servants. Finally, 
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culture may demand some acceptance of police actions that not completely are in compliance 
with regulations, while the professional perspective demands such compliance.  

figure 18 

Professional identity model,  
developed from dynamic identity model, (Hatch & Schultz 2002) 

 

The theses finally discuss the question of when a professional identity can be regarded as 
being born. Its interpretation of the empirical findings show an absolute will to identify with 
the profession already in the beginning of the education. There is also a worry, not to 
sufficiently being able to comply with the demands that in a way hold the identification back. 
Probably due to the dream from the childhood, the police identity seems easy to incorporate 
for the individuals.  



 
 

Bilaga 1 
 
Den information om villkoren för deltagande som delgavs hela kursomgången och som 
studiens informanter hade att ta ställning till var att:  

 deltagande i undersökningen är helt frivilligt och kommer inte på något sätt att 
påverka studentens ställning på utbildningen.  

 varje intervju kommer att ta 2 – 3 timmar.  
 forskaren kommer inte att vara din lärare under någon del av din utbildning.  
 ingen annan än forskaren kommer att få ta del av intervjusvaren eller övriga 

forskningsresultat på ett sätt som gör att de kan knytas till den enskilda informanten. 
 inte på något sätt kommer andra lärare att få informationer så att den kan knytas till 

den enskilda informanten. 
 svaren kommer att anonymiseras i rapporten/avhandlingen.  
 den som deltar erbjuds att läsa en utskrift av sina egna samtal.  

 
  

 



 
 

Bilaga 2 
Samtalsmall 

Påminnelse till samtalspartnern före samtalet:  

 Kort info om forskningsprojektet.  
 Beskrivningen av svaren kommer att anonymiseras.  
 Ingen annan kommer att få ta del av svaren på ett sätt som gör att de 

kan kopplas samman med dig.  
 Inte på något sätt kommer andra lärare att få informationen så att de 

förstår vem som samtalat.  
 Jag kommer inte att vara din lärare under någon del av din utbildning.  
 Svara så öppet, ärligt och uttömmande som möjligt.  
 Samtalet kommer att följas av ett gruppsamtal. 
 Berätta inte för dina kamrater om intervjun förrän alla hållits  

Fråga 

Inledning 
Hur har tiden sen sist varit?  

Utbildningen 
Hur har den varit? 
Intressant, spännande, jobbigt, lätt, stressigt, ej stressigt? 
Vad har gjort det Intressant, spännande etc.  
Vad har du lärt dig mest av? 
Vad har du lärt dig minst av? 
Hur har du uppfattat fältstudierna? 
Vilka delar ser du mest fram emot i resten av utbildningen? 
 

Vad är en bra polis??? 
Attityder? 
Kunskaper?  
Beteenden? 
Är du det? 
Dina kompisar? 

Därför vill jag bli polis 
Varför och när bestämde du dig för att bli polis? 
viktigaste enskilda händelse, person, skälGäller de skälen 
fortfarande idag? 
Har du tvekat om det är rätt val?  
Har du funnit något skäl att ej bli polis?  

Polisroll 
Vilken roll vill polisen spela i samhället? 
Vilken roll tycker du att polisorganisationen ska spela? 

Vad tycker dina kompisar på polisutbildningen? 
Vad tycker dina närmaste, utanför polisutbildningen? 
Vad tycker andra människor? 
Vilken bild ges i media: tidningar, TV, film, böcker?  
Hur känns det att läsa kvalitetsindex? 

Vem är din förebild som polis? Försök att beskriva en person.  
Hur ser du på dig själv i jämförelse med den bilden? Andra polisstudenter?? 
Vad tycker dina andra vänner om att du går polisutbildningen? 
Reflektera över våldsanvändning 
Meningar 
Bör man ha speciella åsikter som polis?  

Finns det speciella gränser för vad en polis får göra jämfört med 



 
 

andra? 
Hur bestämmer en polis vilka brott som ska anmälas? 

Andras? 
Polisers? 

Beskriv det du tror kommer att vara en vanlig arbetsdag för dig när du är färdig polis.  
Kön 
Finns det för/nackdelar med att arbeta/studera med en person av motsatt kön? 
Kommer du att vara polis i hela yrkeslivet? 
Vad kan få dig att byta jobb/avbryta utbildningen? 
Borde vi har talat om något ytterligare, var något överflödigt? 
Scenarier:  
Scenarierna på nästa sida presenteras på små lappar. De innehåller scenarier som 
åskådliggör olika sidor av polisens arbete, utgångspunkt för uppgifterna har varit 
min poliserfarenhet och polislagens 2 §, polisens uppgifter. När ett scenario lästs 
sorteras de utifrån följande frågor:  
Hur gärna vill du hålla på med liknande arbetsuppgifter? 
Hur mycket tror du att du kommer att hålla på med det? 
Hur mycket tror du att din arbetsgivare tycker att du ska göra det? 
Hur stor del av polisarbetet tror dina vänner utanför polisen att det är?  
Hur stor del av polisarbetet tror dina vänner inom  polisen att det är? 

 

Scenarier 

I dag ska jag träffa brottsförebyggande gruppen från kvarteret Kusken och utvärdera 
projektet från i fjol då vi informerade boende i området om vikten av att tömma bilen själv, 
och andra åtgärder för att undvika bilinbrott. 

Idag har jag patrullerat både i bil och till fots. Någon uppgift fick vi från ledningscentralen 
men i övrigt rådde vi oss själva och stannade där vi tyckte att det var lämpligast och gjorde 
det som vi bedömde som mest angeläget. 

Igår fick jag och en kvinnlig kollega åka på ett postrån. Vi fick veta att en gärningsman gått in 
på posten med huva över ansiktet och ett gevär i handen. Vi åkte från andra sidan staden så 
vi var ju tvungna att trycka ordentligt på gasen. Vi såg bilen med gärningsmannen i och följde 
efter den… 

Idag har jag handlagt ett par ansökningar om demonstrations-tillstånd och användning av 
offentlig plats. Det var en organisation som vill visa vad de står för och dela ut lite material 
till allmänheten. 

Idag har jag kallat en man till förhör som har stulit datorer på en skola. Förhöret tar väl en 
timme eller så, sen ska jag skriva förhörsprotokollet. Strax därefter har jag ett förhör till. Det 
gäller upprepade cykelstölder.  

Ikväll kallades jag och en kvinnlig kollega till en lägenhet där en kvinna fått stryk av sin man. 
Hon sa att hon fått en rak höger mot ansiktet. Av skadorna att döma kan det nog stämma. 
När vi kom dit var det ganska lugnt även om mannen talade ganska högt. Kvinnan ville inte 
att vi skulle skriva någon anmälan.  

Idag hjälpte jag en dam som hade ramlat i hallen. Hon kunde inte ta sig upp och ringde 112. 
De kallade på socialtjänsten som åkte dit. Dörren var låst och de hade inte någon nyckel så de 
ringde polisen och vi fick åka och se till att en låssmed öppnade dörren. 



 
 

REFERENSER 
 

Albert, S., & Whetten, D.A. ed. 1985. Organisational Identity. 2004 Edition. Oxford: OUP. 
 
Alver, B. G., Øyen, Ø. & Torhell, S.-E. 1998. Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Alvesson, M. 2001. Organisationskultur och ledning. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Alvesson, M., Billing, Y. D. & Torhell, S.-E. 1999. Kön och organisation. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersson, S. 2003. Ordnande praktiker: en studie av status, homosocialitet och 
maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer. Stockholm: Stockholms universitet, 
pedagogiska institutionen. 
 
Argyris, C. 1999. On organizational learning. 2. Edition. Oxford ; Malden, Mass.: Blackwell. 
 
Ashforth, B. E. & Johnson, S. A. 2001. "Which hat to wear? The relative salience of multiple 
identities in organizational contexts." I Social identity processes in organizational contexts, 
ed. Hogg, M. A., Terry, D. J. Philadelphia: Psychology press. 
 
Ashforth, B. E. & Mael, F. 1989. "Social Identity Theory and the Organization." Academy of 
Management Review 14(1):20. 
 
Bamber, E. M. & Iyer, V. M. 2002. "Big 5 Auditors' Professional and Organizational 
Identification: Consistency or Conflict?" Auditing 21(2):21. 
 
Baumeister, R. F. & Leary, M. R. 1995. "The need to belong: Desire for interpersonal 
attachments as a fundamental human motivation." Psychological Bulletin 117(3):497. 
 
Beauvoir, S. 1986. Det andra könet. 4. uppl. Edition. Stockholm: AWE/Geber. 
 
Behar, R. 1996. The vulnerable observer: anthropology that breaks your heart. Boston: 
Beacon Press. 
 
Bengtsson, M., Müllern, T., Söderholm, A. & Wåhlin, N. 2007. A grammar of organizing. 
Cheltenham: Elgar. 
 
Berger, P. L. & Luckmann, T. 1967. The social construction of reality: a treatise in the 
sociology of knowledge. New York: Anchor books. 
 

 



 
 

Bergman, B. 2008. "Att omskapa sin professionella identitet, Från polis till polislärare via 
intersubjektiva möten." Stockholm: Stockholms universitet. Institutionen för didaktik och 
pedagogiskt arbete. 
 
Biddle, B. J., Bank, B. J., Anderson, D. S., Hauge, R., Keats, D. M., Keats, J. A., Marlin, M. M. 
& Valantin, S. 1985. "Social influence, self-referent identity labels and behavior." Sociological 
Quarterly 26:159-185. 
 
Blomqvist, H. & Swedenborg, L. 1999. Ord för ord. 4. uppl. Stockholm: Norstedts ordbok. 
 
Brewer, M. B. & Gardner, W. 1996. "Who is This "We"? Levels of Collective Identity and Self 
Representations." Journal of Personality & Social Psychology 71(1):83-93. 
 
Brown, A. D. & Starkey, K. 2000. "Organizational identity and learning: a psychodynamic 
perspective." Academy of Management Review 25(1):102-120. 
 
Bruner, J. S. 2002. Making stories : law, literature, life. 1. ed Edition. Cambridge: Harvard 
University press.  
 
Carlström, A. K. 1999. "På spaning i Stockholm : en etnologisk studie av polisarbete." 
Stockholm: Stockholm Universitet. 
 
Cedermark Hedberg, G. 1985. Kvinnor och män i polisutbildning: polissystemets reaktioner 
på en ökad andel kvinnor i polisyrket Lidingö: Science and art. 
 
Chao, G. T., O'Leary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J. & Gardner, P. D. 1994. "Organizational 
Socialization: Its Content and Consequences." Journal of Applied Psychology 79(5):730-743. 
 
Chase, S. E. 2005. "Narrative inquiry, multiple lenses, approaches, voices." I The Sage 
handbook of qualitative research, eds. Denzin, N. K.&  Lincoln, Y. S. 3. Edition. Thousand 
Oaks, Calif.: Sage. 
 
Christopher, J. C. & Bickhard, M. H. 2007. "Culture, Self and Identity: Interactivist 
Contributions to a Metatheory for Cultural Psychology." Culture Psychology 13(3):259-295. 
 
Cohen, A. & Freund, A. 2005. "A longitudinal analysis of the relationship between multiple 
commitments and withdrawal cognitions." Scandinavian Journal of Management 21(3):329-
351. 
 
Corley, K. G. 2003. "Breaking away: an empirical examination of how organizational identity 
changes during a spin-off." I Academy of Management Proceedings: Academy of 
Management. D1-D6. 
 
Corley, K. G. 2004. "Defined by our strategy or our culture? Hierarchical differences in 
perceptions of organizational identity and change." Human Relations 57(9):1145-1177. 
 



 
 

Cornelissen, J. P., Haslam, S. A. & Balmer, J. M. T. 2007. "Social identity, organizational 
identity and corporate identity: Towards an integrated understanding of processes, 
patternings and products." British Journal of management 18(S1):S1-S16. 
 
Czarniawska, B. 1999. Writing management : organization theory as a literary genre. Oxford: 
Oxford University Press. 
 
Czarniawska, B. 2004. "Turning to discourse." I The SAGE handbook of organizational 
discourse, eds. Grant, D., Hardy, C., Oswick, C. &  Putnam, L. London: SAGE. 
 
Czarniawska, B. 2005. En teori om organisering: Lund: Studentlitteratur. 
 
Darley, J. M. & Fazio, R. H. 1980. "Expectancy confirmation processes arising in the social 
interaction sequence." American Psychologist 35(10):867-881. 
 
Dick, P. 2000. "The social construction of the meaning of acute stressors: a qualitative study 
of the personal accounts of police officers using a stress counselling service." Work & Stress 
14(3):226-244. 
 
Dixon, N. M. 1999. The organizational learning cycle, how we can learn collectively. 2nd 
Edition. Brookfield, Vt.: Gower. 
 
Dodgson, M. 1993. "Organizational Learning: A Review of Some Literatures." Organization 
Studies 14(3):375-394. 
 
Dukerich, J. M., Golden, B. R. & Shortell, S. M. 2002. "Beauty Is in the Eye of the Beholder: 
The Impact of Organizational Identification, Identity, and Image on the Cooperative 
Behaviors of Physicians." Administrative Science Quarterly 47(3):507-533. 
 
Dutton, J. E. & Dukerich, J. M. 1991. "Keeping an eye on the mirror: Image and identity in 
organizational adaptation." Academy of Management Journal 34(3):517-554. 
 
Dutton, J. E. & Dukerich, J. M. 1994. "Organizational images and member identification." 
Administrative Science Quarterly 39(2):239-263. 
 
Ekenvall, B. 2008. "En oförvitlig polis? studier i polisetik." Stockholm: Kriminologiska 
institutionen, Stockholms universitet. 
 
Ekholm, M., Fransson, A. & Sandström, B. 1992. Praktisk intervjuteknik. 4., omarb. uppl. 
Edition. Stockholm: Norstedt. 
 
Ekman, G. 1999. Från text till batong : om poliser, busar och svennar. Stockholm: 
Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan. 
 
Elsbach, K. D. & Kramer, R. M. 1996. "Members' Responses to Organizational Identity 
Threats: Encountering and Countering the Business Week Rankings." Administrative Science 
Quarterly. 39(3): 442-476. 
 



 
 

Feldman, D. C. 1981. "The Multiple Socialization of Organization Members: A Longitudinal 
Study." Academy of Management Proceedings: 380. 
 
Fielding, N. 1984. "Police socialization and police competence." British Journal of Sociology 
35(4):568. 
 
Fielding, N. 1988. Joining forces : police training, socialization, and occupational 
competence. London; New York: Routledge. 
 
Finstad, L. 2000. Politiblikket. Oslo: Pax. 
 
Forsman, B. 2004. Forskares frihet : om makt och moral. Lund: Studentlitteratur. 
 
Foucault, M. 1984. "The ethics of the concern for the self as a practice of freedom." I Essential 
works of Foucault 1954-1884, ed. Rabinow, P. New York: New Press. 
 
Foucault, M. 1993. Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 
december 1970. Stockholm; Stehag: B. Östlings bokförl. 
 
Foucault, M. 1994. "Diskurserna ska inte uppfattas som ... ." I Diskursernas kamp, eds. 
Götselius, T.  &  Olsson, U. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 
 
Foucault, M. 2000. "The subject and power." I Essential works of Foucault, 1954-1984. Vol. 
3, Power, ed. Faubion, J. D. New York: The New Press. 
 
Foucault, M. 2002. Vetandets arkeologi. Översättare Torhell Lund: Arkiv. 
 
Freidson, E. 2001. Professionalism : the third logic. Cambridge: Polity Press. 
 
Garavan, T. N. & Morley, M. 1997. "The socialization of high-potential graduates into the 
organization." Journal of Managerial Psychology 12(1/2):118. 
 
Garcia, S. M., Tor, A., Bazerman, M. H. & Miller, D. T. 2005. "Profit maximization versus 
disadvantageous inequality: the impact of self-categorization." Journal of Behavioral 
Decision Making 18(3):187-198. 
 
Ghazinour, M., Lauritz, L. E., DuPreez, E., Cassimjee, N. & Richter, J. Accepted 2008. 
"Personality and mental health in Swedish police trainees." Journal of Police and Criminal 
Psychology. 
 
Gherardi, S. & Nicolini, D. 2002. "Learning in a constellation of interconnected practices: 
Canon or dissonance." Journal of Management Studies 39(4):419-436. 
 
Giddens, A. 1991. Modernity and self-identity. Cambridge: Blackwell publishing Ltd. 
 
Gioia, D. A., Schultz, M. & Corley, K. G. 2004. "Organisational identity, image, and adaptive 
instability." I Organizational identity, eds. Hatch, M. J. &  Schultz, M. New York: Oxford 
University press. 



 
 

 
Gioia, D. A. & Thomas, J. B. 1996. "Identity, image and issue interpretation: Sensemaking 
during strategic change in academia." Administrative Science Quarterly 41:370-403. 
 
Glaser, B. G. & Strauss, A. L. 1971. Status passage. Mill Valley, CA: Sociology Press. 
 
Goffman, E. 2004. Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. 4. uppl., Edition. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 
 
Gordon Montagnon, R. 2005. "Do be my enemy for friendship's sake." Journal of Analytical 
Psychology 50(1):27-34. 
 
Granér, R. 2004. Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund: Lunds universitet. 
Socialhögskolan,. 
 
Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petersson, B. 2005. "Vad är god forskningssed? Synpunkter, 
riktlinjer och exempel." I Vetenskapsrådets rapportserie. Stockholm Vetenskapsrådet. 
 
Hacking, I. 1999. The social construction of what? Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. 
 
Hall, S. 1992. "The question of cultural identity." I Modernity and its futures, eds. Hall, S., 
Held, D. &  Mcgrew, T. Oxford: Polity in association with the Open University. 
 
Hartman, J. 2001. Grundad teori : teorigenerering på empirisk grund. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Haslam, S. A., Powell, C. & Turner, J. C. 2000. "Social Identity, Self-categorization, and Work 
Motivation: Rethinking the Contribution of the Group to Positive and Sustainable 
Organisational Outcomes." Applied Psychology:  An International Review 49(3):319. 
 
Hatch, M. & Schultz, M. 2002. "The dynamics of organizational identity." Human Relations 
55(8):989-1018. 
 
Hazer, J. T. & Alvares, K. M. 1981. "Police Work Values During Organizational Entry and 
Assimilation." Journal of Applied Psychology 66(1):12. 
 
Heinsler, J. M., Kleinman, S. & Stenross, B. 1990. "Making Work Matter: Satisfied Detectives 
and Dissatisfied Campus Police." Qualitative Sociology 13(3):235. 
 
Hellberg, I. 1978. Studier i professionell organisation : en professionsteori med tillämpning 
på veterinäryrket. Göteborg: Sociologiska inst., Göteborgs universitet. 
 
Heritage, J. 2001. "Goffman, Garfinkel and conversation analysis." I Discourse theory and 
practice : a reader, eds. Wetherell, M., Taylor, S. &  Yates, S. J. London: Sage, Open, 
University. 
 
Hodgkinson, G. P. 2003. "The interface of cognitive and industrial, work and organizational 
psychology." Journal of Occupational & Organizational Psychology 76(1):1. 



 
 

 
Hogg, M. A. & Hains, S. C. 1996. "Intergroup Relations and Group Solidarity: Effects of 
Group Identification and Social Beliefs on Depersonalized Attraction." Journal of Personality 
& Social Psychology 70(2):295-309. 
 
Hogg, M. A., Hardie, E. A. & Reynolds, K. J. 1995. "Prototypical similarity, self-
categorization, and depersonalized attraction: a perspective on group cohesiveness." 
European Journal of Social Psychology 25(2):159-177. 
 
Hogg, M. A. & Terry, D. J. 2000. "Social Identity and Self-Categorization Processes In 
Organizational Contexts." Academy of Management Review 25(1):121. 
 
Hogg, M. A. & Terry, D. J. 2001. "Social identity theory and organizational processes." I 
Social identity theory and organizational processes, eds. Hogg, M. A. &  Terry, D. J. 
Philadelphia: Psychology press. 
 
Holgersson, S. 2005. Yrke: Polis : yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra 
förutsättningar för polisarbete. Linköping: Univ. Institutionen för datavetenskap. 
 
Holgersson, S. & Knutsson, J. 2008. "Individuella arbetsprestationer i uniformerat 
polisarbete." Växjö Universitet. 
 
Hollway, W. & Jefferson, T. 2000. Doing qualitative research differently : free association, 
narrative and the interview method. London: SAGE. 
 
Holmberg, C. 2006. "Bilder av polisarbete: samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav." I 
Acta Wexionensia, eds. Agevall, L. &  Jenner, H. Växjö: Växjö University Press. 
 
Holmberg, U. & Pettersson, B. 2004. "Dom ska minsann inte komma undan - om biljakter." I 
Polispsykologi, eds. Christianson, S.-Å. & Granhag, P. A. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Holme, I. M., Solvang, B. K. & Nilsson, B. 1997. Forskningsmetodik : om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 2.uppl. Edition. Lund: Studentlitteratur. 
 
Howarth, D. 2007. Diskurs. 1. uppl. Edition. Malmö: Liber. 
 
Hydén, S. 2006. "Samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav." I Bilder av polisarbete, 
eds. Agevall, L. & Jenner, H. Växjö: Växjö University Press. 
 
Ivarsson Westerberg, A. 2004. Papperspolisen : den ökande administrationen i moderna 
organisationer. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 
Stockholm (EFI). 
 
Jack, G. & Lorbiecki, A. 2007. "National Identity, Globalization and the Discursive 
Construction of Organizational Identity." British Journal of management: 18(S1):S79-S94 
 
Jackson, J. W. 2002. "Intergroup Attitudes as a Function of Different Dimensions of Group 
Identification and Perceived Intergroup Conflict." Self And Identity 1(1):11-33. 



 
 

 
Jarnéus, M. & Öst, M. 2007. "Det var en gang en norm(al) polis" I Tankelyft och bärkraft : 
strategisk utveckling inom Polisen. Acta Wexionensia,, eds. Ericsson, D., Nilsson, P. & Soila-
Wadman, M. Växjö: Växjö University Press. 
 
Johansson-Lindfors, M.-B. 1993. Att utveckla kunskap : om metodologiska och andra vägval 
vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johnson, M. & Morgeson, F. 2005. "Cognitive and affective identification in organizational 
settings." I Academy of Management: Academy of Management Best Conference Paper. S1-S6 
 
Kaiser, C. R., Brooke Vick, S. & Major, B. 2006. "Prejudice Expectations Moderate 
Preconscious Attention to Cues That Are Threatening to Social Identity." Psychological 
Science 17(4):332-338. 
 
Karp, S. & Stenmark, H. 2007. "Att lära tilll polis - traditioner och förnyelse inom utbildning 
och yrkesliv." I Proceedings from the conference on Police Research, eds. Granér, R. & 
Larsson, P. Växjö: Policing in Scandinavia. 
 
Kolb, D. A. 1984. Experiential learning : experience as the source of learning and 
development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 
 
Korte, R. F. 2007. "A review of social identity theory with implications for training and 
development." Journal of European Industrial Training 31(3):166-180. 
 
Kotter, J. P. 1990. A force for change : how leadership differs from management. New York: 
Free Press. 
 
Kukla, A. 2000. Social constructivism and the philosophy of science. London: Routledge. 
 
Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kärreman, D. & Rehn, A. 2007. Organisation : teorier om ordning och oordning. Malmö: 
Liber. 
 
Larsson, J. 2005. "I lagens namn, en utvärdering av Växjö polisutbildning." Växjö: Växjö 
Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap. 
 
Larsson, P., Strype, J. & Thomassen, G. 2006. "Hvem er politistudentene?" I 
Kunksapsutvikling i politiet, eds. Thomassen, G. & Bjørgö, T. Oslo: Politihøgskolen. 
 
Lebeda, C. 2007. "Policing in Scandinavia." I Conference on police research, eds. Granér, R. 
&  Larsson, P. Växjö: Växjö universitet. 
 
Lee, T. W., Ashford, S. J., Walsh, J. P. & Mowday, R. T. 1992. "Commitment Propensity, 
Organizational Commitment, and Voluntary Turnover: A Longitudinal Study of 
Organizational Entry Processes." Journal of Management 18(1):15. 
 



 
 

Lester, S. W., Claire, E. & Kickul, J. 2001. "Psychological Contracts in the 21st Century: What 
Employees Value Most and How Well Organizations Are Responding to These Expectations." 
Human Resource Planning 24(1):10-21. 
 
Lilie, E. & Rosmark, B. 2002. "Att bli polis, de första två åren." I Pliktverkets 
polisuppföljningsprojekt. Karlstad: Pliktverket. 
 
Lilie, E. & Rosmark, B. 2003 a. "Att inte bli polis! en undersökning av orsaker till att elever 
väljer att lämna polisutbildningen." I Pliktverkets polisuppföljningsprojekt. Karlstad: 
Pliktverket. 
 
Lilie, E. & Rosmark, B. 2003 b. "Att vara polis! den första tiden." I Pliktverkets 
polisuppföljningsprojekt. Karlstad: Pliktverket. 
 
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. 1985. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage. 
 
Lindeman, M. 1997. "Ingroup bias, self-enhancement and group identification." European 
Journal of Social Psychology 27(3):337-355. 
 
Lindgren, A. & Vang Nyman, I. 1992. Pippi flyttar in. 2. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Lindgren, M., Packendorff, J. & Wåhlin, N. 2001. Resa genom arbetslivet : om människors 
organisationsbyten och identitetsskapande. 1. uppl. Edition. Lund: Academia adacta. 
 
Lindgren, M. & Wåhlin, N. 1998. Den gränsöverskridande nutidsmänniskan. Umeå: 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 
 
Lipsky, M. 1980. Street-level bureaucracy : dilemmas of the individual in public services. 
New York: Russell Sage Foundation. 
 
Loseke, D. R. 2007. "The study of identity as cultural, institutional, organizational, and 
personal narratives: Theoretical and empirical integrations." Sociological Quarterly 
48(4):661-688. 
 
Louis, M. R. 1980. "Surprise and Sense Making: What Newcomers Experience in Entering 
Unfamiliar Organizational Settings." Administrative Science Quarterly 25(2):226. 
 
Lundgren, K.-E. 1990. Ur tystnaden : om den moraliska karriären i det sociala arbetet. 2. 
uppl. Edition. Stockholm: Allmänna förl. 
 
Lönn, I., Lönn, P. & Rosendal Hansen, A. 2007. "Vi tar pulsen på polisen." I Policing in 
Scandinavia, eds. Granér, R. &  Larsson, P. Växjö: Växjö universitet. 
 
Markus, H. 1977. "Self-schemata and processing information about the self. [Article]." 
Journal of Personality & Social Psychology 35(2):63-78. 
 
Markus, H. & Wurf, E. 1987. "The dynamic self-concept: A social psychological perspective." 
Annual Review of Psychology 38:299-337. 



 
 

 
Maslow, A. H. 1968. Toward a psychology of being. 2d Edition. Princeton, N.J.,: Van 
Nostrand. 
 
Mead, G. H. & Morris, C. W. 1934. Mind, self & society from the standpoint of a social 
behaviorist. Chicago,: The University of Chicago press. 
 
Meyer, J. P., Allen, N. J. & Smith, C. A. 1993. "Commitment to Organizations and 
Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization." Journal of 
Applied Psychology 78(4):538-551. 
 
Meyer, J. P., Becker, T. E. & Vandenberghe, C. 2004. "Employee Commitment and 
Motivation: A Conceptual Analysis and Integrative Model." Journal of Applied Psychology 
89(6):991-1007. 
 
Meyer, J. P., Bobocel, D. R. & Allen, N. J. 1991. "Development of Organizational Commitment 
During the First Year of Employment: A Longitudinal Study of Pre- and Post-Entry 
Influences." Journal of Management 17(4):716. 
 
Miyazaki, A. & Taylor, K. 2008. "Researcher Interaction Biases and Business Ethics 
Research: Respondent Reactions to Researcher Characteristics." Journal of Business Ethics 
81(4):779-795. 
 
Moe, D. & Thomassen, G. 2000. "En analyse av politiets forfØlgelsekjØrning." I 
Justitiedepartementets forskningskonferanse. Oslo: PHS Forskning. 
 
Moreland, R. L., Levine, J. M. & McMinn, J. G. 2001. "Self-Categorization and work-Group 
Socialization." I Social identity processes in organizational contexts, eds. Hogg, M. A. &  
Terry, D. J. Philadelphia: Psychology press. 
 
Norlin, A. & Burman, J. 1995. Här kommer polisbilen. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Norum, K. E. 2000. "Black (w)Holes: A Researcher's Place in Her Research." I Qualitative 
Sociology: Springer Science & Business Media B.V. 
 
Oen, C. & Cooper, M. 1988. "Professional Identity and the Information Professional." Journal 
of the American Society for Information Science. 39(5) 345-357 
 
Onorato, R. S. & Turner, J. C. 2004. "Fluidity in the self-concept: the shift from personal to 
social identity." European Journal of Social Psychology 34(3):257-278. 
 
Palm, G. & Skogersson, R. 2008. "Hjältar, blåljus och säkerhet: konstruktionen av polisen i 
nyhetsmedierna." I Växjö University studies in policing. Växjö: Polisutbildningen, Växjö 
universitet. 
 
Pedersen, J. S. & Dobbin, F. 2006. "In Search of Identity and Legitimation: Bridging 
Organizational Culture and Neoinstitutionalism." American Behavioral Scientist 49(7):897-
907. 



 
 

 
Petersen, L.-E., Stahlberg, D. & Dauenheimer, D. 2000. "Effects of Self-Schema Elaboration 
on Affective and Cognitive Reactions to Self-Relevant Information." Genetic, Social & 
General Psychology Monographs 126(1):25-42. 
 
Petti, V. 2000. Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. 3. uppl. Edition. Stockholm: 
Norstedts ordbok. 
 
Pickett, C. L., Bonner, B. L. & Coleman, J. M. 2002. "Motivated Self-Stereotyping: 
Heightened Assimilation and Differentiation Needs Result in Increased Levels of Positive and 
Negative Self-Stereotyping." Journal of Personality & Social Psychology 82(4):543. 
 
Polisutbildningen vid Umeå universitet. 2004. "Kursplan." Umeå. 
 
Porter, T. B. 2001. "Theorizing organizational identity." I Academy of Management 
Proceedings: Academy of Management. 
 
Potter, J. & Wetherell, M. 2001. "Unfolding discourse analysis." I Discourse theory and 
practice : a reader, eds. Wetherell, M., Taylor, S. &  Yates, S. J. London: Sage. 
 
Pratt, M. G. 2001. "Social identity dynamics in modern organizations: An organizational 
psychology/organizational behvior perspective." I Social identity processes in organizational 
contexts, eds. Hogg, M. A. &  Terry, D. J. 1st Edition. Philadelphia: Psychology press. 
 
Pratt, M. G. & Rafaeli, A. 2004. "Organizational dress as a symbol of multilayered social 
identities." I Organizational identity, eds. Hatch &, M. J. &  Schultz, M. Oxford, New York: 
Oxford university press. 
 
Pratt, M. G., Rock, K. W. & Kaufmann, J. B. 2001. "Making sense of socialization: how 
multiple social identities shape members experiences of work." I Academy of Management 
Proceedings: Academy of Management. 
 
Pratt, M. G., Rockmann, K. W. & Kaufmann, J. B. 2006. "Constructing professional identity: 
The role of work and identity learning cycles in the customization of identity among medical 
residents." Academy of Management Journal 49(2):235-262. 
 
Rachel, J. 1999. The elements of moral philosophy. 4th ed. New York: McGraw-Hill 
 
Ravasi, D. & Schultz, M. 2006. "Responding to organizational identity threats: exploring the 
role of organizational culture." Academy of Management Journal 49(3):433-458. 
 
Reid, A. & Deaux, K. 1996. "Relationship between social and personal identities: Segregation 
or integration." Journal of Personality and Social Psychology 71(6):1084-1091. 
 
Richter, A., Van Dick, R. & West, M. A. 2004. "The relationships between group and 
organizational identification and effective intergroup relations. ." Academy of Management 
Proceedings:E1-E6. 
 



 
 

Riessman, C. 2001. "Analysis of personal narratives." I Handbook of interview research : 
context & method, eds. Gubrium, J. F. &  Holstein, J. A. Thousand Oaks, Calif.: SAGE. 
 
Rikspolisstyrelsen. 2002. "Polisutbildningen Utbildningsplan." 
 
Rikspolisstyrelsen. 2006. "Polisens årsredovisning 2006" 
http://www.polisen.se/Global/www%20och 
%20Intrapolis/Arsredovisningar/01%20Polisen%20nationellt/Arsredov06.pdf. 2009-04-03. 
Stockholm  
 
Rikspolisstyrelsen. 2008. "Polisutbildningen fortsätter att vara populär." 
http://www.polisen.se/ 
Global/www%20och%20Intrapolis/Statistik/02%20Rikspolisstyrelsen/Antagna%20PHS/An
tagna_jan00-aug08_fallande.pdf. Polishögskolan. 
 
Rikspolisstyrelsen. 2009 a. "Ansökan och krav." http://www.polisen.se/Vastmanland/Om-
polisen/Bli-polis/Ansokan-och-krav-/. Polishögskolan. 
 
Rikspolisstyrelsen. 2009 b. "Fem steg till polisyrket." 
http://www.polisen.se/Vastmanland/Om-polisen/Bli-polis/Fem-steg-till-polisyrket-/. 
Polishögskolan. 
 
Ryen, A. & Torhell, S.-E. 2004. Kvalitativ intervju : från vetenskapsteori till fältstudier. 1. 
uppl. Edition. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Rönnerstrand, B. & Johansson, S. 2008. "SOM Förtroendet för myndigheter, Riks-SOM-
undersökningen 1986-2007." I SOM-rapport nr 2008:25. Göteborg: SOM-Institutet, 
Samhälle, Opinion och Massmedia. 
 
Schein, E. H. 1986. "What You Need to Know About Organizational Culture." Training & 
Development Journal 40(1):30. 
 
Schein, E. H. 1996. "Three Cultures of Management: The Key to Organizational Learning." 
Sloan Management Review 38(1):9-20. 
 
Schein, E. H. 2003. "On Dialogue, Culture, and Organizational Learning." Reflections 
4(4):27-38. 
 
Schwartz, H. S. 1987. "Anti-social Actions of Committed Organizational Participants: An 
Existential Psychoanalytic Perspective." I Organizational identity, eds. Hatch, M. J. &  
Schultz, M. Oxford: Oxford University press. 
 
Schön, D. A. 1995. The reflective practitioner how professionals think in action. Aldershot: 
Arena. 
 
Seta, C. E., Seta, J. J. & Goodman, R. C. 1998. "Social Identity Orientation and the 
Generation of Compensatory Expectations: Schema Maintenance Through Compensation." 
Basic & Applied Social Psychology 20(4):285-291. 



 
 

 
Silverman, D. 2000. "Analyzing talk and text." I Handbook of qualitative research, eds. 
Denzin, N. K. &  Lincoln, Y. S. 2. Edition. Thousand Oaks: Sage. 
 
Simon, B. & Hastedt, C. 1999. "Self-aspects as social categories: the role of personal 
importance and valence." I European Journal of Social Psychology: John Wiley & Sons Ltd. 
1996. 
 
Simon, B., Pantaleo, G. & Mummendey, A. l. 1995. "Unique Individual or Interchangeable 
Group Member?  The Accentuation of Intragroup Differences Versus Similarities as an 
Indicator of the Individual Self Versus the Collective Self." Journal of Personality & Social 
Psychology. 69(1):106-119. 
 
Smångs, B. 1993. "Poliser om poliser : aspekter på ett arbete och en yrkesroll." I Research 
reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University,. 
Lund: Network for research in criminology and deviant behaviour at Lund University. 
 
SOU. 2008:39. "Framtidens polisutbildning." Justitiedepartementet  
 
Starrin, B., Dahlgren, L., Larsson, G. & Styrborn, S. 1997. Along the path of discovery : 
qualitative methods and grounded theory. Lund: Studentlitteratur i samarbete med 
Pedagogiska institutionen, Stockholms univ. 
 
Stenmark, H. 2005. Polisens organisationskultur: en explorativ studie. Umeå: Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet. 
 
Strömberg, B. 1994. Läraryrket - en profession? : en överblick och några funderingar i 
anslutning till aktuell professionsforskning. Mölndal: Göteborgs universitet. Institutionen för 
vårdlärarutbildning. 
 
Sunder, S. 2002. "Management Control, Expectations, Common Knowledge, and Culture." 
Journal of Management Accounting Research 14:173. 
 
Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P. & Linghag, S. 2001. Det ordnar sig : teorier om 
organisation och kön. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wallace Jean E. 1993. "Professional and Organizational Commitment: Compatible or 
Incompatible?" Journal of Vocational Behavior 42(3):333-349. 
 
Walsh, J. P. 1995. "Managerial and Organizational Cognition: Notes from a Trip Down 
Memory Lane." Organization Science: A Journal of the Institute of Management Sciences 
6(3):280. 
 
Van Maanen, J. 1974. "Working the streets: A developmental view of police behavior." I The 
potential for reform of criminal justice, ed. Herbert, J. Beverly hills: Sage. 
 
Van Maanen, J. 1975. "Police Socialization: A Longitudinal Examination of Job Attitudes in 
an Urban Police Department." Administrative Science Quarterly 20(2):207. 



 
 

 
van Vugt, M. & Hart, C. M. 2004. "Social Identity as Social Glue: The Origins of Group 
Loyalty." Journal of Personality & Social Psychology 86(4):585-598. 
 
Weick, K. E. 1995. Sensemaking in organizations. Thousand Oaks, Calif.: Sage. 
 
Weick, K. E. 2001. "Enacted sensemaking in crises situations." I Making sense of the 
organization: Blackwell Publishing Limited. 
 
Weick, K. E. 2001a. "Enactment and the boundaryless career: Organizing as we work." I 
Making sense of the organization. Oxford: Blackwell Business. 
 
Wenneberg, S. B. 2001. Socialkonstruktivism : positioner, problem och perspektiv. 1. uppl. 
Edition. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Woodman, R. W. & Tolchinsky, P. D. 1982. "Expectation Effects: Implications for 
Organization Development." Academy of Management Proceedings. p213-217 
 
Åberg, B. 2001. "Samarbete på könsblandade arbetsplatser." Örebro. Sociologiska 
institutionen Örebro universitet.  
 
Åse, C. 2000. "Makten att se : om kropp och kvinnlighet i lagens namn." Malmö: Liber,. 
 
 
  



 
 

 
 

I skriftserien Studier I företagsekonomi Serie B utges löpande rapporter från den företagseko-
nomiska forskningsgruppens verksamhet vid Umeå universitet.  
Hittills föreligger följande skrifter:  

 
 1. Bengt Johannisson och Christian Lindström 
Företagsstorlek och forskningsaktivitet. Umeå 
1970.  
 

 13. Lars Enslöf Kontaktmöjligheter och 
kontaktbeteende. En studie av kontakternas regionala 
variationer. Umeå 1973.  
 

2. Leif Dahlberg och Gustaf Söderström 
Närhetsbutik i glesbygd. Umeå 1970.  
 

14. Lars-Peter Holmlund Hur man 
tillämpar teorier om planering. Umeå 
1973.  
 3. Christian Lindström och Lars Enslöf Marknadens 

rumsliga spridning i små och stora företag. Umeå 1971.  
 

15. Bengt-Olov Byström och Mats Glader Industriell 
service -Rapport från studier om serviceutnyttjande i 
mindre och medelstora företag. Umeå 1973.  
 4. Bengt-Olov Byström, Bengt Johannisson och Christian 

Lindström Alternativa mått på företagsstorlek. Umeå 
1971.  
 

16. Göran Carstedt och Birgitta Isaksson Peréz 
Företag i strukturomvandlingen, del I-V. Umeå 
1974.  
 5. Bengt Johannisson Företagens anpassningsprocesser -en 

systemanalys med tillämpning på mindre företag. Umeå 
1971.  
 

17. Lennart Orkan Personalomsättning -orsaker, 
konsekvenser och regional struktur. Umeå 1974.  
 

6. Dezsö Horváth och Dick Ramström 
Organisationsuppdelning i samband med lokalisering-
söverväganden. En teoretisk föreläsningsram. Umeå 
1971.  
 

18. Bo Lemar och Jan-Evert Nilsson Långsiktig 
planering -En begrepps-och innehållsanalys. Umeå 
1974. 2:a upplagan 1978.  
 

7. Lennart Orkan Regionala variationer i företagens 
personalomsättning. Umeå 1972.  
 

19. Sixten Andersson Produktutvecklingens möjligheter 
och be gränsningar En studie med inriktning på mindre 
och medelstora företag. Umeå 1974.  
 8. Per G. Hånell Inkörningskostnader i mindre och 

medelstora företag. Umeå 1972.  
 

20. Dezsö Horváth Situationsanpassade organisationer -
teori och tillämpning. Umeå 1976.  
 

9. Leif Dahlberg Konsumentens val 
av inköpsställe. Umeå 1972.  
 

21. Claes-Göran Larsson 
Datorbaserad kassaplanering. 
Umeå 1976.  
 

10. Göran Carstedt och Birgitta Isaksson Peréz 
Företagsbestånd och företagsutveckling. Umeå 
1972.  
 

22. Carl Fredriksson och Leif Lindmark Nationella och 
lokala produktionssystem. En strukturstudie av svenskt 
näringsliv. Umeå 1976.  
 

11. Carl Fredriksson och Leif Lindmark 
Underleverantörssystem i Skellefteå A-region -En In-
put-Outputstudie. Umeå 1972.  
 

12. Dezsö Horváth Kriterier och principer för 
företagsorganisation. Umeå 1972.  

23. Carin Holmquist Styrning av organisationer -ett 
systemperspektiv tilllämpat på statliga företag. Umeå 
1980.  



 
  24. Runo Axelsson och Lennart Rosenberg Applications 

of organization theory. On problems of the Swedish 
system of higher education. Umeå 1976.  
 

 36. Monica Lindgren Möjligheter till 
kompetensutveckling. Ett individperspektiv på 
relationen människa-organisation. Umeå 1996.  
 

 

25. Elisabeth Sundin Företag i perifera regioner. 
Fallstudier av företagartradition, företagsmiljö och 
företags framväxt i Norrbottens inland. Umeå 1980.  
 

37. Ulrica Nylén Gott och ont inom affärslivet. 
Utveckling av ett etiskt perspektiv på företags 
relationer med aktörer. Umeå 1996.  
 

 
 38. Jan-Erik Jaensson Marknadsorientering i 

tjänsteföretag. En studie av försäkringsbolag. Umeå 
1997.  
 

26. Per Månsson och Kaj Sköldberg Symboliska 
organisationsmönster -Sju typer av planeringskultur 
under osäkerhet och stress i ett metamorfosperspektiv. 
Umeå 1983.  
 39. Sven Junghagen Strategiska förhållningssätt till 

informationsteknik i små företag. Umeå 1998.  
 27. Christer Strandberg Glesbygdsbutiker. En studie av 

tillkomst, köptrohet och socialt samspel. Umeå 1984.  
 

40. Tomas Blomquist och Johann Packendorff 
Ekonomisk styrning för förändring: En studie av eko-
nomiska styrinitiativ i hälso-och sjukvården. Umeå 
1998.  
 

28. Håkan Bohman och Håkan Boter Planering i mindre 
och medelstora företag. Den strategiska planeringens 
utmaningar och faktiska villkor. Umeå 1984.  
 41. Agneta Marell Molander The Household Decision 

Making Process in Replacement of Durable Goods. 
Umeå 1998.  
 

29. Christer Peterson Familjeföretag i omvandling. En 
studie av fusionsförlopp och utvecklingsmönster. Umeå 
1985.  
 42. Karl Bonnedahl En företagsstrategisk analys av 

ekonomisk integration. Konsekvenser av Europas inre 
marknad för svenska mindre tillverkande företag. Umeå 
1999.  
 

30. Maj-Britt Johansson Lindfors Organisationers 
ideologiska ansikten. Om grundläggande föreställningar i 
mindre företag. Umeå 1989.  
 

43. Jan Bodin Perpetual Product Development. A study 
of small technology-driven firms. Umeå 2000.  
 

31. Anders Söderholm Organiseringens logik. En studie av 
kommu nal näringslivspolitik. Umeå 1991.  
 

44. Henrik Linderoth Från Vision till Integration. 
Infusion av telemedicin, en översättningsprocess. Umeå 
2000.  
 

32. Kerstin Nilsson och Per Nilsson Småföretag i 
flerpartssamverkan. En studie av aktörer, byggstenar och
fogmassa vid nätverks byggande. Umeå 1992.  
 

45. Gert-Olof Boström CAD Adoption in the Swedish 
Architectural Industry. IT and the Professional Service 
Sector. Umeå 2001.  
 

33. Maria Bengtsson Konkurrensklimat och dynamik. 
En studie av interaktion mellan konkurrenter. Umeå 
1994.  
 

46. Peter Hultén Managing a Cross-Institutional 
Setting: A Case Study of a Western Firm’s Subsidiary 
in the Ukraine. Umeå 2002.  
 

34. Nils Wåhlin Näringslivsledares arbete i nätverk. 
Identitetsskapandets dynamik. Umeå 1994.  
 

47. Johan Sandström Organizational Approaches to 
Greening: Technocentrism and Beyond. Umeå 2002.  35. Tomas Müllern och Katarina Östergren 

Lärandekulturer. En studie av organisatoriskt lärande 
under olika institutionella betingelser. Umeå 1995.  



 
  48. Elisabet C. Ljunggren Entreprenørskap og kjønn. En 

kunnskapsreise mellom to perspektiver: fra individ til 
relasjon. Umeå 2002.  
 

 60. Patrik Nilsson 
Attention to Advertising. 
Umeå 2006.  
 

 

 61. Lars-Anders Byberg 
Framgångsrika exportörer. 
Umeå 2006.  
 

 49. Olof Wahlberg A Paradigm Questioned. A study of 
how the cultural relativity of modern management 
knowledge confines its transferability to non-
industrialised Third World countries. Umeå 2002.  62. Peter Zackariasson World-Builders: A Study on 

the Development of a Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Game. Umeå 2007.  
 

 

50. Henrik Nilsson Essays on the value relevance of 
financial statement information. Umeå 2003.  
 

63. Andreas Nilsson Projektledning i praktiken. 
Observationer av arbete i korta projekt. Umeå 2008.  
 

51. Lars Lindbergh Essays on Financial Performance and 
Capital Structure. Umeå 2003.  
 

64. Tobias Svanström Revision och rådgivning. 
Efterfrågan, kvalitet och oberoende. Umeå 2008.  
 

52. Jessica Eriksson Branschinteraktion och 
institutionell förändring. Omvandling i två 
livsmedelsbranscher. Umeå 2004.  
 

65. Kittipong Sophonthummapharn A Comprehensive 
Framework for the Adoption of Techno-Relationship 
Innovations: Empirical Evidence from eCRM in 
Manufacturing SMEs. Umeå 2008.  
 53. Simone Wenisch The Diffusion of a Balanced 

Scorecard in a divisionalized firm -Adoption and 
Implementation in a practical context. Umeå 2004.  
 

66. Jens Graff Career as an Experiential Learning 
Voyage. Development of Experiential Assessment 
Methodology in a Lifelong Learning Context. Umeå 
2008.  
 54. Tommy Jensen Översättningar av konkurrens i 

ekonomiska laboratorier om ekonomiska teoriers 
förenkling, komplexitet och fördunkling i hälso-och 
sjukvården. Umeå 2004.  
 

67. Jaana Kurvinen Imitation och omtolkning – 
entreprenörers identifieringsprocesser ur ett 
genusperspektiv. Umeå 2009.  
 

55. Åke Gabrielsson och Margareta Paulsson Individ och 
agentskap i strategiska processer. En syntetisk och 
handlingslogisk ansats. Umeå 2004.  
 

68. Markus Hällgren Avvikelsens mekanismer: 
Observationer av projekt i praktiken. Umeå 2009.  
 

56. Rickard Olsson Portfolio Management under 
Transaction Costs. Model Development and Swedish 
Evidence. Umeå 2005.  
 

69. Lars Erik Lauritz Spirande polisidentiteter, en 
studie av polisstudenters och nya polisers 
professionella identitet. Umeå 2009.  

 
57. Håkan Andersson Svenska småföretags användning 
av reserveringar för resultatutjämning och intern 
finansiering. Umeå 2006.  
 

58. Sofia Isberg Den mångfacetterade 
marknadsorienteringsprocessen. Umeå 2006.  
 

59. Anders Isaksson Studies on the 
venture capital process. Umeå 2006.  


	1 Studiens frågor och bärande idéer
	1.1 Polisprofessionen
	1.2 Att bli polis
	1.2.1 Rekrytering
	1.2.2 Utbildning

	1.3 Menings- och identitetsskapande
	1.3.1 Meningsskapande
	1.3.2 Socialisering
	1.3.3 Att socialiseras till en meningsfull professionell identitet

	1.4 Om studiens frågeställningar och syfte

	2 Vägen till kunskap
	2.1 Världen och förståelse av den
	2.1.1 Omgivningen som en social konstruktion
	2.1.2 Sociala konstruktioner och hermeneutikens cirkulationsplats
	2.1.3 Forskarens väg till sin polisidentitet 

	2.2 Körsträckor
	2.2.1 Samtal under färden
	2.2.2 Passagerarna
	2.2.3 Att analysera färden 

	2.3 Etik på vägen

	3 Professionella identiteter
	3.1 Sociala identiteter
	3.1.1 Personlig nivå
	3.1.2 Social nivå
	Kognitiv dimension
	Relativ och affektiv dimension

	3.1.3 Multipla nivåer
	3.1.4 Studiens identitetsbegrepp

	3.2 Identitetskällor
	3.2.1 Diskurser 
	3.2.2 Kultur
	3.2.3 Image
	3.2.4 Förväntningar 
	3.2.5 Erfarenheter och fängslande identiteter
	3.2.6 Sammanfattande kommentarer

	3.3 Modell för dynamiska identiteter
	3.3.1 Image och identitet i ständig dialog
	3.3.2 Kultur och identitet i ständig dialog
	3.3.3 Förväntningar och erfarenhet som identitetsbyggare


	4 Berättare och berättelser
	4.1 Persongalleri
	Annika
	Camilla
	Greta
	Hans
	Ida
	Jonathan
	Jesper
	Kasper
	Lina
	Tommy

	4.2 Polis från vaggan till pensionen
	4.2.1 Barndomsdröm
	4.2.2 Livsstil på livstid
	Förväntningar under utbildningen
	Identitet och tillhörighet
	Jobbet kanske för viktigt. 
	Tjänsteplikten och den lagliga aspekten
	Polis till pensionen

	Erfarenheter i praktiken
	Identitet och tillhörighet
	Jobbet kanske för viktigt 
	Tjänsteplikten och den lagliga aspekten
	Polis till pensionen


	4.2.3 Sammanfattning

	4.3 Skäl till valet av profession
	4.3.1 Metaskäl
	Omsorg
	Förväntningar under utbildningen
	Alla polisuppgifter hjälper
	Hjälp som utmaning
	Camilla hjälper och lär genom erfarenheter
	Greta – straffa för att hjälpa
	Nätverksbyggande och global omsorg i dramatik
	Den enskilda och samhället
	Samhällsbärare

	Erfarenheter i praktiken
	Sammanfattande kommentar 

	Spänning
	Förväntningar under utbildningen
	Puls och gottebit
	Om andras spänningslängtan
	Att vilja och inte vilja
	Spänning är också otäckt och trist. 
	Längtan efter dramatik

	Erfarenheter i praktiken
	Sammanfattande kommentarer


	4.3.2 Skäl på central nivå
	Lagarbete
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	Personlig utveckling
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	Det egna bidraget eller jag blir en bra polis
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	Praktiskt, rörligt, ute
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	Geografi
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken


	4.3.3 Skäl på sporadisk nivå
	Förväntningar under utbildningen
	Lön och trygg anställning
	Maskulin jargong
	Arbetstid 
	Myndighetsutövning

	Erfarenheter i praktiken
	Lön
	Maskulin jargong
	Arbetstid


	4.3.4 Sammanfattning

	4.4 Andras bild av polisen och polisens bild av andra
	4.4.1 I jämförelser och möten med andra
	Förväntningar under utbildningen
	Utvalda föredömen
	Ansvar och respekt
	I samtal med andra
	Generaliseringar om poliser

	Erfarenheter i praktiken
	Tack för boten
	Bra bemötande ger bra bemötande
	Misstänksamhet 


	4.4.2 Massmedias bevakning
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	4.4.3 Svensson och busar
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	4.4.4 Sammanfattning 

	4.5 En typisk polis
	4.5.1 Social
	Förväntningar under utbildningen
	Sociala kontrollen i studentgruppen

	Erfarenheter i praktiken

	4.5.2 Juste och fördomsfri
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	4.5.3 Trygg
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	4.5.4 Manlig
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	4.5.5 Ung
	Förväntningar under utbildningen
	Erfarenheter i praktiken

	4.5.6 Sammanfattning 


	5 Fyra bilder av polisarbete
	5.1 Annika - omsorgsgivare och världsförbättrare 
	5.1.1 Förväntningar under utbildningen
	Att hjälpa människor och världen
	Det är ju spännande också

	5.1.2 Erfarenheter i yrkespraktiken
	Om praktiktjänstgöring och yrkespraktik
	Annika och andra om polisen
	Skälen livet och framtiden


	5.2 Hans - på jakt efter spänning och tjuvar. 
	5.2.1 Förväntningar under utbildningen
	Vilket jävla häftigt jobb
	Att jaga tjuvar

	5.2.2 Erfarenheter i yrkespraktiken
	Om praktiktjänstgöring och yrkespraktik
	Hans och andra om poliser
	Skälen livet och framtiden


	5.3 Greta - på jakt efter en identitet
	5.3.1 Förväntningar under utbildningen
	Polis - en identitet
	En bra polis
	Polis - en utveckling

	5.3.2 Erfarenheter i praktiken
	Om praktiktjänstgöring och erfarenhet som polis 
	Greta och andra om polisen 
	Skälen, livet och framtiden


	5.4 Jesper - mogen, vardagsnära problemlösare.
	5.4.1 Förväntningar under utbildningen
	Ålder, mognad och dramatik
	Problemlösaren
	Den vardagsnäre
	Problemlösande, mogna nallebjörnar

	5.4.2 Erfarenheter i praktiken
	Om praktiktjänstgöring och erfarenhet som polis
	Jesper och andra om polisen
	Skälen, livet och framtiden



	6 Identitet, en reflektion av image och kultur
	6.1 Jag som polis, från vaggan till pensionen
	6.1.1 Barndomsdröm
	6.1.2 Världens bästa jobb
	6.1.3 Livsstil på livstid

	6.2 Skälen 
	6.2.1 Omsorg
	Under utbildningen
	I praktiken

	6.2.2 Spänning
	Under utbildningen
	I praktiken

	6.2.3 Lagarbete
	6.2.4 Personlig utveckling
	6.2.5 Praktiskt, rörligt, ute … och skrivande
	6.2.6 Skälens själ

	6.3 Polisen och andra
	6.3.1 Möten med andra
	6.3.2 Massmedias bevakning
	6.3.3 Att vara både utvalda och misstrodda
	6.3.4 Kategoriseringar av andra
	6.3.5 Polisen och andra i korthet

	6.4 Polisdiskurser
	6.4.1 Social
	6.4.2 Utvald och misstrodd
	6.4.3 Fördomsfri
	6.4.4 Manlig
	6.4.5 Ung
	6.4.6 Trygg

	6.5 Sammanfattande diskussion

	7 Professionell identitet
	7.1 Polisidentitet – inte bara uniform
	7.1.1 Annika - omsorgsgivaren
	7.1.2 Hans - spänningssökaren
	7.1.3 Greta – den sociala identitetssökaren
	7.1.4 Jesper – den trygge, mogne spänningssökaren

	7.2 Att bli och vara både lika och olika
	7.2.1 Samspel mellan förväntningar och erfarenheter – en del i etiketteringsprocessen
	7.2.2 Etikettering på olika nivåer

	7.3 En ny modell för professionsidentitet
	7.4 Identitetens dilemman
	7.4.1 Profession – kultur
	7.4.2 Kultur – Image
	7.4.3 Image - Profession 
	7.4.4 Sociala regler, individens ansvar


	8 Slutdiskussion
	8.1 När föds polisidentiteten
	8.2 Identitet som reflektioner och speglingar 
	8.3 Slutord

	English summary
	Introduction
	Method
	Identity
	Empirical summary
	Dreams from the childhood
	Motives for choosing the career
	Construed image
	Prototypes

	Analysis
	Gaps between expectations and experiences
	Discourses
	Police identity as uniform and disparate

	Final professional identity model
	Bilaga 1
	Bilaga 2


	REFERENSER



