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 Abstract 
 
 

Syftet med studien var att bidra och lyfta diskussionen kring kåranda. Fokus lades 

på vad som kan hända när den starka kåranda övergår till att vara en belastning för 

polisen, och hur denna situation kan hanteras utifrån lednings- och 

individperspektiv. Studien hade även till syfte att skapa en förståelse för 

kårandans betydelse och hur den påverkar polisorganisationen positivt. Begreppet 

organisationskultur användes som utgångspunkt för att underlätta förståelsen för 

kårandans påverkan på organisationen och dess medlemmar. Ytterligare teorier 

presenterades gällande svårigheten för ledningen att påverka 

organisationskulturen och därmed även kårandan. Data insamlades genom 

litteraturstudier samt genom granskning av undersökningen utförd år 2005 av 

Polisförbundet gällande etik bland deras medlemmar.  Resultatet av studien visade att 

inom poliskåren är organisationskulturen väldigt stark och tydlig och uttrycks 

bland annat genom den så kallade kårandan. Anledningen till att kårandan är så 

pass viktig och stark kan främst ha att göra med de risker yrkesutövningen 

medför. Studien visade även på att de mer etablerade kollegorna på arbetsplatsen 

har en viktig roll i formandet av den nya aspiranten. Studien visar tydligt att 

ledningen har en viktig roll i utvecklingen av en kåranda med positiva effekter 

detta genom att utse lämpliga handledare som är goda föredömen och inte 

tolererar felsteg. Ledningen bör även föra en ständig diskussion om det etiska 

förhållningssättet. 
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1  Inledning 

 

I det inledande kapitlet kommer rapporten att beskriva bakgrunden till valet av 

fördjupningsarbete, syftet med den, frågeställningar samt tillvägagångssätt. 

 

”Inom poliskåren råder en företagskultur som kännetecknas av stark 

lojalitet, solidaritet och sammanhållning i gruppen. Solidariteten och 

sammanhållningen är viktig och helt avgörande när besvärliga operativa 

insatser skall genomföras. I sådana lägen måste poliserna lita på och stödja 

varandra. Samtidigt skapar sammanhållningen en viss slutenhet inom 

kåren.” 1 

 

Ämnet om kårandan inom polisen är intressant, eftersom det den senaste tiden 

figurerat en del debatter i tv och övrig media om hur polisens kåranda negativt 

påverkar övriga samhället. Att kårandan å ena sidan kan ses som något positivt 

och å andra sidan som något negativt, skapar ett intresse för viljan att förstå vad 

kåranda står för och har för funktion, både för organisationen och för den 

enskilde polisen. Svårigheten för ledning och chefer att styra över kårandan i en 

organisation, trots att denna har en stor påverkan på individernas och 

gruppernas arbetsinsatser, gör ämnet ännu mer intressant att belysa. Ytterligare 

ett problem när man talar om kåranda är att det är ett diffust begrepp, som kan 

vara svårt att exakt sätta fingret på och peka på vad det är. Detta eftersom att de 

flesta har sin subjektiva uppfattning beroende på tidigare erfarenheter, hur 

mycket man har påverkats av medias debatter, samt till vilken grad det talas om 

kårandan på arbetsplatsen. Men samtidigt finns det bland poliser en generell 

uppfattning om att kårandan innebär förståelse, samhörighet, gemenskap och 

kamratskap. 
                                                
1  Stenmark, Henric (2005) Polisens Organisationskultur. En explorativ studie (Pedagogiska institutionen 
Umeå universitet, 2005) sid. 13 
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1.1 Bakgrund  

På polishögskolan diskuteras kårandans betydelse mellan eleverna, men även 

från lärarna och genom kursernas innehåll lyfts frågan om kårandans existens 

och eventuella för- och nackdelar, detta genom exempelvis föreläsningar och 

seminarier angående polisens förhållningssätt utifrån det etiska och moraliska 

perspektivet.  

Ett ständigt återkommande inslag i diskussionen om det etiska och moraliska 

perspektivet är polisen kontra medborgarna, dvs. en diskussion kring ”vi och 

dom” tänkande. Dessa diskussioner kan ses ha ett syfte i att ge polisstudenterna 

en möjlighet till en djupare förståelse om varför kårandan finns, och hur 

individen genom socialiseringsprocessen kan dras med i den, även om det i 

vissa fall sker helt omedvetet. 

Som det beskrevs i inledningen kan individer uppfatta ordet kåranda på olika 

sätt. För en del klingar ordet som något positivt medan andra upplever det som 

ett negativt laddat ord. Hur man uppfattar ordet har naturligtvis att göra med de 

egna erfarenheterna, men också på vad man menar med kåranda. I sportens 

värld talar man om laganda eller kamratanda, vilket av de flesta uppfattas som 

något positivt. Svenska Akademien förklarar kåranda enligt följande:  

 

”om andan inom en kår, i sht med tanke på känslan för 

samhörigheten o. den kamratliga sammanhållningen inom kåren; ofta 

i pregnant anv., om god kamratlig o. kollegial anda”.2 

  

Det är utifrån den ovan nämnda definitionen vi valt att belysa detta arbete, det 

vill säga där känslan för samhörighet och sammanhållning är av vikt. Att 

polisyrket är en värld fylld av mystik, där man antingen är delaktig eller inte, 

                                                
2 Svenska Akademiens ordlista 
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och där insynen för utomstående kan upplevas som begränsad.3 Uniformen och 

rätten att lagligt använda våld är ytterligare exempel på faktorer som gör yrket 

unikt och därmed läggs en grogrund för att känslan av samhörighet växer.4 

Stödet från kollegor upplevs som viktigt då den enskilde polisen i sitt dagliga 

arbete utsätts för en risk för att själv skadas.5 

Ibland tvingas polisen att fatta snabba beslut, som i ett senare tillfälle kan visa 

sig vara felaktiga. Vid dessa tillfällen kan polisen riskera att bli varnad, få 

löneavdrag, bli åtalad eller till och med förlora jobbet. Att dessutom som polis 

hamna i en situation där du ska vittna mot en kollega som begått ett tjänstefel, 

riskera att uppfattas som en tjallare, och därmed bli utfryst av övriga kollegor, 

leder till att arbetet som polis kan upplevas som påfrestande inte minst psykiskt. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att bidra till och lyfta diskussionen kring kåranda. 

Även visa på vad som kan hända när den starka kårandan övergår till att vara en 

belastning för polisen, och hur man kan hantera den situationen utifrån 

lednings- och individperspektiv. Men även att den som tar del av arbetet ska få 

en förståelse för kårandans betydelse och hur den påverkar polisorganisationen 

positivt.  

 

 

 

 

 

                                                
3 Ekman, Gunnar, Från text till batong –Om poliser, busar och svennar (EFI Handelshögskolan i Stockholm, 
1999) sid. 54 
4 Ibid. sid. 175  
5 R. Granér, M. Knutson. Perspektiv på polisetik (Lund; Studentlitteratur 2001) sid. 7 



Rapportnummer 287, Kåranda 
Peder Nordin, Sebastian Zetterström 

 4 

 

1.3 Frågeställningar 

Med detta som bakgrund vill vi se på kåranda utifrån nedanstående punkter. 

• Vad är kåranda inom polisen.  

• Fördelar och nackdelar med kåranda. 

• Hur kan ledningen påverka kårandan 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att behandla kårandan utifrån begreppet 

organisationskultur. Vi kommer att ge kortfattade exempel på vad kårandan är, 

och tyngdpunkten har lagts på hur kårandan kan påverka organisationen positivt 

eller negativt. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet för att finna information om kåranda och 

organisationskultur genomfördes till största delen genom sökning av litteratur 

på Umeå Universitets bibliotek och Polishögskolans bibliotek. Men även 

debattartiklar i dagstidningar och på Internet har använts i sökningen av 

ytterligare relevant information. Lärare på Polishögskolan, föreläsningar och 

egen erfarenhet har också används i informationsinsamlandet och i arbetet med 

rapporten. Vi har kritiskt granskat våra skriftliga källor och bedömt dem som 

trovärdiga. 
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2 Teori 

 

I detta avsnitt har vi valt ut teorier som kommer att fungera som ett ramverk, så 

man lättare kan förstå de områden kring kåranda vi har valt att behandla. Som 

tidigare nämndes i inledningen kan begreppet ”kåranda” vara svårt att definiera.  

Ett mer vedertaget begrepp inom forskningen gällande organisationer är 

organisationskultur. Organisationskultur kan definieras som:  

 

”värderingar, vanor, förhållningssätt, ambitioner, relationer mellan 

chefer och medarbetare och så vidare” 6 

 

För att enklare förstå vad kåranda är så måste man först få en inblick i polisens 

organisationskultur eftersom att kårandan är en del av kulturen. 

Utgångspunkten i teorierna är därmed vad organisationskultur är, samt hur och 

varför den skapas inom organisationer. Vi kommer även att presentera fördelar 

respektive nackdelar med organisationskulturen. Teorier kring 

organisationskultur kommer senare att kopplas ihop med hur kårandan i sin tur 

påverkar polisorganisationen och den enskilde polisen. Dessa delar kommer 

senare att användas i vår analys och diskussion kring hur kårandan visar sig 

som en del av organisationskulturen inom polisen och vilka effekter detta kan 

ge. 

Med hjälp av ett isberg (se bild 1.) så illustrerar Granberg hur ledningen genom 

t ex mål, strukturer och resurser kan styra en organisation och medlemmarnas 

beteende. Det som dock är svårare för organisationsledningen att påverka är den 

del som ligger under vattenytan, såsom attityder och värderingar, fastän dessa 

har stor påverkan på individens och gruppers beteende. Isberget kan därmed ses 

                                                
6 H. Egidius, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, 6 uppl.,(Lund: Studentlitteratur, 2000) sid. 
170. 
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Formella (kända) aspekter 
Mål 
Teknologi 
Struktur 
Skicklighet och förmåga 
Finansiella resurser 

Informella (dolda) aspekter 
Attityder 
Värderingar 
Känslor 
Interaktion 
Gruppnormer 

som en modell för att beskriva förhållandet mellan synliga och dolda aspekter 

som påverkar en organisation. 

Bild 1 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De båda delarna av isberg påverkar organisationen på olika sätt och det finns ett 

beroende mellan den synliga och den dolda delen av organisationen. 

Ineffektivitet och andra problem inom arbetsguppen och organisationer har 

oftast angripits med förändringar inom organisationens synliga områden: nya 

bilar, trivselfrämjande åtgärder, vidare utbildning, ny datorutrustning eller 

omfattande omorganisationer. Lennéer-Axelsson och Thylefors påpekar 

riskerna med att ensidigt lokalisera ett problem till ett enda område inom en 

störd organisation. Detta då såväl de formella som de informella faktorerna är 

betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra.8 

                                                
7 Granberg Otto, PAOU Personal administrativ och organisations utvecklig (Borås Centraltryckeriet 1999) 
sid. 116 
8 Barbro Lennéer-Axelson, Ingela Thylefors Arbetsgruppens psykologi , tredje utg, sjätte tryckningen (Finland 
WSOY 1998), sid. 21 
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Lennéer-Axelsson och Thylefors understryker att det ibland vore bättre med en 

större misstänksamhet inför alla önskemål om konkreta förändringar. 

Anledningen till detta påstående grundas i att bakom de uttalande önskemålen 

ligger ofta andra outtalade problem. Dessa outtalade problem går också att lösa 

men de är oftast förenade med större hot mot individen och dennes relationer. 

Problem som dessa är här med svåra att mäta och formulera. Denna typ av 

problem kan exempelvis vara känslor av otillräcklighet, att vara baktalad, 

missförstådd, men även missnöje med arbetsledningen och bristande 

tillfredställelse med arbetsuppgifterna. Här finns inte lika klara fakta som när 

det gäller bilar, antal toaletter eller arbetsutrustning. Övertygande argument i ett 

arbetsmiljöarbete går dock att finna bland symtom som sjukfrånvaro, bristande 

engagemang i arbetet och så vidare. Det finns alltid orsaker till sådana symtom, 

i samhället, på arbetsplatsen eller hos individerna.9  

Lennér-Axelsson och Thylefors framhåller vidare att en psykosocial 

medvetenhet emellertid inte får leda till att problem generellt psykologiseras. 

Klagomål över att det t.ex. finns för lite sittplatser i fikarummet kan bero just på 

bristen på sittplatser, och inte som ett uttryck för allmän vantrivsel, håglöshet 

eller relationsproblem.10 

För att förstå hur organisationskulturer uppstår måste man först försöka förstå 

vad organisationskultur är.  

En definition av kultur presenteras av Steers och Black11 som: 

• Något som delas av samtliga eller flertalet medlemmar i ett samhälle. 

• Något som de äldre medlemmarna strävar efter att föra vidare till de 

yngre medlemmarna. 

• Något som formar vårt sätt att se på samhället. 

                                                
9 B. Lennéer-Axelson och I. Thylefors Arbetsgruppens psykologi, sid. 21 
10 Ibid. sid 21 
11 Steers and Black, OrganizationalBehavior, (5th edition. New York: HarperCollins College Publishers, 
1994) sid. 50 
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Utifrån dessa definitioner fortsätter Steers och Black att visa att kulturen 

påverkar vårt arbete, då kulturen påverkar allt individen gör och hur denne 

uppträder. Även Jacobsen och Torsvik12 talar om att kulturen påverkar hur 

individen konstruerar sin verklighet och hur det i sin tur påverkar individens 

beteende. 

För att visualisera hur kulturen påverkar individens värderingar, attityder och 

beteende, samt hur dessa i sin tur påverkar kulturen har Steers och Black 

konstruerat bilden nedan. 

 

 Bild 2. 13 

 

 

Att organisationskulturer påverkar individens beteende och därmed hela 

organisationen är något som redovisats ovan. Organisationen kan i vissa delar 

nyttja kulturen som något positivt. Risken finns dock att organisationskulturen 

växer och tillslut överskuggar ledningens intentioner14 

                                                
12 Jacobsen och Torsvik, Hur moderna organisationer fungerar, sid. 118 
13 Steers and Black, Organizational Behavior, sid. 50 
14 H. Stenmark, Polisens Organisationskultur, sid. 76 

    Attityder 

Kultur 

   Beteende     Värderingar 
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2.1  Positiva effekter av organisationskultur 

Organisationskultur kan som tidigare presenterats ha en positiv effekt hos 

organisationen. Detta påstående stödjer Jacobsen och Torsvik då de tar upp 

Fayols tes att en av ledningens viktigaste uppgifter i en organisation är att skapa 

en gemensam kåranda en ”esprite de corps”. Om man lyckades skapa en sådan 

kåranda kunde organisationen lägga mycket mindre resurser på samordning, 

kontroll och styrning.15 Detta kan visa sig genom att behovet av direkt 

kommunikation minskar och därmed leder till att två personer med samma 

kultur i hög grad automatiskt vet vad den andre kommer att företa sig i en given 

situation. Därmed fungerar kulturen som en effektivisering av organisationen. 

Det som dock poängteras är att en fungerande organisationskultur skall vara 

möjlig att förändra i de lägen den prövas och finnes felaktig.16 

De äldre medlemmarnas erfarenheter tas till vara då de genom skapandet av 

organisationskulturen kan forma de nya medlemmarnas beteenden. Denna 

upplärning av nya medlemmar innebär att individerna i organisationen gör 

samma grundläggande antaganden, talar samma språk och tolkar symboler på 

samma sätt.17  

Jacobsen och Torsvik påvisar ytterligare fördelar med organisationskultur då 

den skapar ordning, förutsägbarhet och mening för individen och därmed kan 

kulturen även fungera som ångestreducerande. Individen får även möjlighet att 

känna tillhörighet där alla inom organisationen strävar efter samma mål. 

Kulturen leder till att den enskilde kan hantera information på ett effektivt sätt, 

samtidigt som enkla och klara riktlinjer kan medverka till att individen lättare 

uppfattar arbetet som meningsfullt.18 

                                                
15 Jacobsen och Torsvik, Hur moderna organisationer fungerar, sid. 123 
16 Ibid. sid. 374 
17 H. Stenmark, Polisens Organisationskultur, sid. 74-75 
18 Jacobsen och Torsvik, Hur moderna organisationer fungerar, sid. 122 
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2.2  Negativa effekter av organisationskultur 

Negativa effekter av en stark organisationskultur kan i sin tur leda till att det 

utvecklas en vi och dom känsla, så att de andra uppfattas som konkurrenter, 

farliga, dumma, eller något ännu värre. Detta kan skapa avstånd till grupper 

med andra kulturer och göra samordningen mellan olika grupper svår.19 

Starka kulturer kan också leda till motstånd mot nya synpunkter och vidare till 

grupptänkande, där man har en tendens att överskatta gruppens makt och moral. 

Gruppen kan även använda sig av påtryckning mot individer som motsätter sig 

gruppens kultur.20 Ytterligare risker med en för stark kultur är att gruppen 

präglas av trångsynthet och bristande förmåga och vilja att förstå kritik eller 

alternativa synpunkter, som i sin tur leder till att gruppen tenderar att hålla sig 

till beslut som visat sig vara felaktiga, eftersom man ofta uppfattar all kritik 

som ett direkt hot mot gruppens existens.21 

2.3 Samhörighet en del av organisationskultur 

Orsaker till varför grupper bildas kan härröras till att genom livet så söker 

individen efter att få tillhöra olika grupperingar: familj, vänner, jobb, idrott och 

så vidare. är olika exempel på grupper. Man vill ha en gemensam stark grund 

med samma visioner och anda. 22  

Kultur i sin tur är ett socialt fenomen som delas i stort sett av alla i 

socialgruppen och där försök görs för att överföra kulturen till nya deltagare. 

Kulturen är bland annat relaterad till ritualer och symboler. Symboler är sådant 

som i första hand bara känns igen av den som delar den specifika kulturen. 

Ritualer i sin tur är socialt viktiga aktiviteter som syftar till att främja det 

gemensamma, till exempel personalfester. Värderingar är ofta undermedvetna 

men de är betydelsefulla och utgör kulturens kärnelement. 23 

                                                
19 Jacobsen och Torsvik, Hur moderna organisationer fungerar, sid. 123 
20 Ibid. sid. 123-124 
21 Ibid. sid. 123 
22 Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, (Värnamo: Fälths & Hässler 2000) 170-171 
23 H. Stenmark, Polisens Organisationskultur, sid. 74 



Rapportnummer 287, Kåranda 
Peder Nordin, Sebastian Zetterström 

 11 

 

3  Resultat 

I resultatet har vi valt att börja med att beskriva organisationskulturen inom 

polisen, för att sedan övergå till att beskriva kårandan. 

3.1  Organisationskultur inom polisen 

I ett historiskt perspektiv så har polisorganisationen varit en utpräglad 

bestraffningscentraliserad byråkrati, med hård disciplin och antagonistiska 

relationer mellan chefer och manskap. Arbetarna svarade mot chefernas 

kontroll med att utveckla en inbördes solidaritet och sekretess. 24 Det har dock 

visat sig att solidariteten är starkast inom begränsade grupper och därmed finns 

en begränsning i samarbetet mellan olika avdelningar såsom exempelvis 

ordnings- och trafikavdelningen. 25 

Polisens organisationskultur formas av polisens anställda, och omvänt kulturen 

i sin tur påverkar polisens anställda. Några eller många individer i kraft av antal 

eller personlig styrka är särskilt betydelsefulla bärare av arbetsplatskulturen. 

Samspelet med omvärlden är också av betydelse för skapandet av denna kultur. 

Polisens organisationskultur präglas även av tvånget att underordnas olika 

påbud från staten. Myndigheterna utvecklar strategier för att främja, 

neutralisera eller motarbeta påbuden. På myndigheten är det arbetstagarna som 

kontrollerar arbetstakten i arbetsplatskulturen och de har även skaffat sig viss 

kontroll över bemanningen. En stark kultur har vuxit fram och utfrysning är 

straffet för den som inte följer informella normer, såsom exempelvis att avslöja 

något av ens kamrats felaktigheter för förmannen.26 Förändring betonas som ett 

hot mot trygghet och invanda fungerande mönster. Även förändringar som leder 

till att tråkiga arbetsmoment underlättas tar tid att genomföra på grund av en 

viss konservatism inom polisorganisationen.27 

                                                
24 R. Granér, M. Knutson Perspektiv på polisetik sid. 98 
25 H. Stenmark, Polisens Organisationskultur sid. 83-84 
26 Ibid. sid. 33 
27 Ibid. sid. 103 
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Tre betydelsefulla faktorer som påverkar poliskulturen och pekar på det unika i 

polisens arbetsmiljö är för det första att bli utsatt för fara och hot, för det andra 

att uppfattas som en auktoritet och för det tredje att ha ett krav på snabbhet och 

effektivitet i arbetet.28 Sammantaget gör närheten till våldet, polisarbetets 

mångfald, starkt inslag av det oväntade, det fysiska avståndet till chef samt 

närheten till andra poliser att relationen mellan poliser blir viktig för att klara av 

polisarbetet. 29 

I den offentliganställdes villkor ryms olika förväntningar från andra, (se bild 3.) 

som ibland kan innebära konflikter. Gentemot lagen krävs lydnad, gentemot 

överordnade lojalitet, och i förhållande till medborgare hänsyn. Den informella 

lojaliteten gentemot kolleger kan beskrivas som att vara solidarisk. De 

överordnade kan vara dels politiker eller ”allmänheten” som grupp. 30 

Bild. 331 

 
  

 

                                                
28 H. Stenmark, Polisens Organisationskultur sid. 77 
29 G, Ekman, Från text till batong –Om poliser, busar och svennar sid. 172 
30 R, Granér, M, Knutson Perspektiv på polisetik sid. 132 
31 Ibid. sid. 132 
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Inom organisationen utvecklar man en motkultur gentemot överheten samt en 

inbördes solidaritet och moraliska förpliktelser mot varandra. Man får inte 

hävda sig på arbetskamraters bekostnad, ställa sig in hos överordnade eller tjalla 

på arbetskamrater. 32 Det existerar en tystnadskod inom polisen, men denna har 

luckrats upp under de senaste åren. Generellt sett så varken anmäler man eller 

vittnar mot en kollega. Bryter man mot dessa kollegiala normer så kan man 

räkna med att bli en kontroversiell person. Detta i sin tur kan leda till att man 

kan få svårt att få en partner och måste eventuellt söka sig till en ny enhet. Om 

en anmälan sker så är det av betydelse om brottet anses ha att göra med arbetet 

eller inte. Exempelvis kan en polis som misshandlat sin fru inte räkna med 

uppbackning från kollegorna, utan anses som ett rötägg som inte har i 

organisationen att göra. 33 

3.2 Kåranda inom polisen 

För att göra den tuffa miljön hanterlig, så fyller humorn en viktig funktion. 

Humorn präglas av maskulinitet, polisen själva kallar den rå men hjärtlig och 

uppvisas av såväl kvinnor som män. Men även den speciella jargongen och 

benämningar på människor och företeelser som: buse, svenne, räv, socialpolis, 

kollega och så vidare, stärker kårandan.34 

Frihet och variation i arbetet beskrivs som viktig för trivseln. Än viktigare är 

relationen till andra poliser, där förtroende grundat i likhet, den goda 

stämningen och det kamratskap som finns beskrivs som mycket viktig. Detta 

innebär att det inte är lätt för enskilda individer inom polisen att framföra 

åsikter som går emot den kollektiva uppfattningen.35 

I en artikel i Dagens Nyheter man läsa om en polis som 1993 tjänstgjorde vid 

Norrmalmspolisen i Stockholm. Hon säger att den etiska fanan vajade högt på 

polishögskolan när hon gick utbildningen och att de fick lära sig om hur en 

                                                
32 R. Granér, M. Knutsson Perspektiv på polisetik sid. 96 
33 Ibid. sid. 97 
34 H. Stenmark, Polisens Organisationskultur, sid. 82-83  
35 R. Granér, M. Knutsson Perspektiv på polisetik sid. 96 
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polis ska arbeta, men när hon kom ut på arbetsplatsen mötte hon ett helt annat 

arbetssätt än vad hon var beredd på. Hon stötte på kollegor som kränkte 

människor och att man förväntades tiga eller till och med vittna falskt för att 

skydda kollegor som gjort sig skyldiga till övergrepp. Man skulle inte 

ifrågasätta en kollegas beteende. Hon stod i valet och kvalet om att lämna in 

polisbrickan, men bestämde sig för att vara kvar och vittna mot kollegorna. Hon 

fick inget stöd från sitt befäl utan han höll en föreläsning om att vissa poliser 

har kort stubin. Fallet väckte starka känslor inom kåren. Hon blev utfryst, ingen 

i turlaget hälsade på henne, någon kollega sa bakom hennes rygg: ”-Hon kan ju 

själv behöva hjälp i en trängd situation på stan”. Men någon sådan lär hon inte 

få.” En polis som blir dömd för misshandel förlorar som regel jobbet. Detta är 

enligt henne en av orsakerna till att poliser håller varandra om ryggen enligt den 

oskrivna lag som kallas kårandan. 36 

Som ny polis på fältet och i kåren, finns risken för en viss osäkerhet, både inför 

allmänheten men även en rädsla för att inte göra rätt och duga för de mer 

erfarna kollegorna. Detta i sin tur sätter press på individen att göra rätt och 

verka säker i sitt agerande och lyckas med acklimatiseringen, processen att 

komma in i kårandan och visa att man duger till.37 

Michael Lundh som skrivit boken Sveriges lika lag jobbade vid 

Norrmalmspolisen och berättade om hur han inskolades till att bli en hård och 

tuff polis som skulle förstå att polisen stod över andra i samhället. Han tog åt 

sig detta ”vi-och-dom” tänkande och polisernas värld blev det enda som 

existerade för honom. Han umgicks bara med andra poliser och fick jobb inom 

piketpolisen. Att anmäla en kollega var fullständigt otänkbart. Den som ville 

diskutera de sociala faktorerna bakom brottslighet blev kallad sossepolis.38 

En stark kåranda kan alltså utifrån arbetsledningens perspektiv vara 

problematisk. Samtidigt är en genuin positiv sida hos kårandan är dess betoning 

                                                
36 Dagens Nyheters hemsida. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=376603 
37 R. Granér, M. Knutsson, Perspektiv på polisetik. Sid. 27-28 
38 Dagens Nyheters hemsida. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=377109 
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på ridderlighet, en beredskap att ställa upp för andra och varandra, och en 

offervilja även om det innebär risker för en själv. 39  

Som Gunnar Ekman skriver i sin bok Från text till batong ”Polisarbetet var så 

mycket mer än ett arbete. Det var en trygghet, ja kanske till och med en familj 

att tillhöra”40 

Det sociala livet inklusive umgänget, träning och fester cirkulerar för många 

kring jobbet, en stark kåranda verkar fostrande på arbetstagare. Socialiseringen 

sker av de nya genom de etablerade i organisationen. Polisaspiranter lär sig 

polisarbetet främst i interaktionen med äldre kollegor. En mindre del lär de sig 

via formella utbildningen på Polishögskolan, men den allra största delen i det 

praktiska arbetet med erfarna kollegor i små informella grupper. ” – Den riktiga 

kunskapen om yrket får man genom äldre kollegor och i det praktiska arbetet –

” inte genom att läsa böcker på polishögskolan”. 41 Polisaspiranterna anpassas 

därmed till arbetsplatskulturen i sökandeskedet när de är som mest påverkbara.  

Somliga förråas av jobbet, andra förädlas. Eva Kallai, tidigare anställd vid 

Norrmalmspolisen, har mött många mogna, reflekterande poliser som verkar i 

det tysta som goda föredömen. Som gärna talar allvar om det svåra och 

erkänner att de känner sig rädda och osäkra ibland. Som reagerar när en ung 

polisassistent lägger sig till med en föraktfull attityd mot "buset". Som säger 

ifrån när någon börjar använda onödigt våldsamma arbetsmetoder eller förfaller 

till sexism eller rasism. Det är sådant stöd man behöver som nybliven polis, 

enligt Eva Kallai. 42 

JK Göran Lambertz har uttalat sig om att polisens kåranda gör att polisen ibland 

ljuger för att skydda varandra, och för att sätta dit en person som de är 

övertygade om är skyldig.  Rikspolischefen Stefan Strömberg delar inte JK´s 

uppfattning. ”Det är ingen kåranda att ljuga, det kanske förekommer i enstaka 

                                                
39 R. Granér, M. Knutson Perspektiv på polisetik sid. 81 
40 G, Ekman, Från text till batong –Om poliser, busar och svennar sid. 
41 R. Granér, M. Knutson Perspektiv på polisetik sid. 103 
42 Dagens Nyheter hemsida: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=376603 
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fall, även om han inte känner till något. Han tror definitivt inte att det är någon 

kåranda eller tradition inom polisen att bete sig på det sättet”. 43  

Även ordförande i polisförbundet, Jan Karlsen, anser att JK:s uttalande är djupt 

förolämpande för hela den svenska poliskåren. Han tycker att det är dåligt att 

JK gör en sådan generalisering utan att lägga fram bevis.44  

Jan Karlsen fortsätter med att påpeka att den beryktade kårandan bland 

poliserna i första hand är något positivt. Det handlar om att stötta varandra i 

svåra situationer som till exempel när en polis har skadats svårt och kåren sluter 

upp runt hela den drabbade familjen. Kårandan har ibland varit avgörande för 

att de inblandande överhuvudtaget har kunnat gå vidare.45 

En undersökning av Polisförbundet angående etik, gjordes i juni 2005, där 

femhundra medlemmar tillfrågades.46 På frågan vad kåranda är för poliser fick 

man följande sammanfattande beskrivningar.  

”En övervägande majoritet av Polisförbundets medlemmar upplever att 

kårandan i grunden är något positivt som, i många fall, är en 

nödvändighet för polisen som yrkesgrupp, men att media ofta 

förvränger innebörden till något negativt.”47 

”Generellt anser poliser att kåranda innebär förståelse, samhörighet, 

gemenskap och kamratskap, främst inom yrkessituationer, men även 

privat. Tillit och lojalitet är andra egenskaper som många poliser anser 

vara synonymt med kåranda.”48 

 

 

                                                
43 Expressens hemsida: http://expressen.se/index.jsp?a=501768 
44 Svenska Dagbladets hemsida. http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11482738.asp 
45 Dagens Nyheters hemsida. http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=512414 
46 Polisförbundets hemsida http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2089 
47 Ibid. http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2089 
48 Ibid. http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2089 
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Resultatet av undersökningen gav även följande slutsatser:   

• Åtta av tio poliser beskriver kårandan som mycket stark eller ganska 

stark. 

• Nio av tio poliser av den uppfattningen att kårandan främst är en 

tillgång, medan 2% anser att den främst är ett problem 

• Fyra av tio poliser anser att det inom poliskåren finns ett grupptryck 

som gör det svårt att anmäla en kollega för tjänstefel. 

• Sex av tio poliser skulle låta bli att anmäla en kollega för ett lindrigt 

tjänstefel, och hälften av poliserna anser att det krävs ett grovt tjänstefel 

för att de ska anmäla en kollega.  

• 57% av polisförbundets medlemmar diskuterar etikfrågor med 

poliskollegor varje vecka, 24% gör det varje månad, 17% gör det mer 

sällan, medan 1% aldrig gör det. 

• 44% av medlemmarna har berört etikfrågor i utvecklingssamtal med 

chefen, 36% har inte gjort det, medan 18% aldrig haft utvecklingssamtal 

med chefen. 

• 40% av polisförbundets medlemmar har fått stöd kring etik i form av 

handledning i etik, 49% har fått genom vidareutbildning i etik och 29% 

genom avsatt tid för reflekterande samtal. 

• 55% av polisförbundets medlemmar anser att ledarskapet inom 

poliskåren har en mycket stor påverkan för att föra fram etikfrågor inom 

organisationer, 28% anser att det har ganska stor påverkan, 10% att det 

har ganska liten påverkan och 4% att det har mycket liten påverkan.49 

Jan Karlsen håller med om att det kan vara svårt att anmäla en arbetskamrat, 

men det innebär ju inte att man låter bli. ”-Visst har enstaka poliser i historien 

                                                
49 Polisförbundets hemsida http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2089 
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hamnat snett i sin yrkesroll och ljugit inför rätta. Men problemet är inte så stort 

att man kan tala om en subkultur som leder till att poliser begår mened.” 

Rättssäkerheten är därmed inte alls hotad på grund av detta. Jan Karlsen 

förnekar dock inte att problemet med ljugande poliser existerar men anser att 

JK:s kritik är svepande och förolämpande. 50 

Polisinspektör Bertil Hagman berättar i sin tur att poliser i alla år hjälpt 

kollegor, men att de även anmäler varandra. Han ger ett exempel på när en polis 

anmälde en annan utan att bli utfryst och anses som tjallare. Men han har själv 

blivit utsatt för ifrågasättanden, tystnad och blivit motarbetad av kollegor, men 

att han fick stöd av sin chef. 51  

Medborgarnas förtroende för polisen och rättsväsendet är en grundbult i 

demokratin. ”-Visst är polisjobbet svårt, det kräver lojalitet och samarbete. 

Men kompisandan får inte gå för långt. Kåren får inte vara så sluten att man 

far med osanning inför domstol för att skydda varandra.” Detta säger Göran 

Lambertz som vidare anser att poliser behöver mer utbildning och fler samtal 

om etik. Tyvärr tycks sådana enligt honom numera inte förekomma i någon 

större utsträckning. 52 

För att komma åt problemet med en för stark kåranda där poliser håller 

varandra om ryggen, begår brott eller andra fel i tjänsten utreder RPS möjliga 

disciplinära påföljder. Exempel är poliser som ljuger i tjänsten ska kunna 

berövas sin polislegitimation, mista rätten att bära uniform och kunna tas ur 

yttre tjänst. Vilket innebär att personen i fråga under en viss tid skulle förlora en 

polismans befogenheter och i stället kunna få en inre tjänst med andra 

arbetsuppgifter. Ingripandet skulle då inte bli lika dramatiskt som ett avsked.53 

                                                
50 Dagens Nyheters, hemsida: http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=512414 
51 Världen i dag, hemsida http://www.varldenidag.se/?aid=3231&sessId=gFsEQjLZ&cat=43&b=1 
52 Dagens Nyheters, hemsida: http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=512414 
53 Dagens Nyheters, hemsida: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=512216 



Rapportnummer 287, Kåranda 
Peder Nordin, Sebastian Zetterström 

 19 

 

3.3 Resultat sammanfattning 

Vi har kommit fram till att inom organisationen skapas en kultur som ingen i 

förväg egentligen bestämt ska se ut på ett visst sätt, utan den har formats genom 

årens lopp av kollegorna i kontakten mellan varandra och i samspelet med 

omvärlden. Inom poliskåren är organisationskulturen väldigt stark och tydlig 

och uttrycks bland annat genom den så kallade ”kårandan”. Anledningen till att 

kårandan är så pass viktig och stark kan främst ha att göra med polisens 

utsatthet och de risker yrkesutövningen medför. Det har då blivit en tradition att 

ställa upp och ta hand om varandra. I organisationen har humorn blivit en viktig 

del och är för många helt avgörande för att klara av arbetet. Kulturen ger 

individen en trygghet och man välkomnas som ny aspirant med öppna armar. 

Men samtidigt formas man av de mer etablerade kollegorna på arbetsplatsen. 

För individen blir det en svår balansgång, där det gäller att förhålla sig till sina 

egna värderingar men även gruppens. Det vill säga att kompromissa på 

områden som inte är så viktiga, men att stå på sig inför sådant man inte vill 

ställa upp på. Det kan alltså bli svårt när ens egna normer och värderingar 

strider mot gruppens och man kan i vissa situationer riskera att hamna utanför. 

Man kan alltså påstå att det är viktigt att man som ny polis får den hjälp och 

stöd man behöver av bland annat ledning och arbetskollegor. Det är också 

viktigt att man får lämpliga handledare som är goda föredömen och inte 

tolererar felsteg. Man bör även på myndigheterna föra en ständig diskussion om 

det etiska förhållningssättet och vara lyhörd inför arbetarna och på så sätt kunna 

påverka båda delarna i det tidigare presenterade isberget, det vill säga de 

formella och informella faktorerna. 
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4. Diskussion 

 

Kårandan är en känsla av samhörighet och sammanhållning. Majoriteten av de 

tillfrågade poliserna i Polisförbundets undersökning 2005 anser att den är något 

positivt. Det handlar om att ställa upp för varandra. Man beskriver även 

kårandan som mycket eller ganska stark.  

Efter att ha studerat ämnet kan vi villigt hålla med om att så är fallet. Men 

enligt teorier och den genomförda undersökningen av Polisförbundet kan 

kårandan även ställa till det för organisationen och den enskilda individen. Med 

det negativa menar vi att om kårandan används till att skydda varandra när fel 

har begåtts eller att ljuga för att sätta fast kriminella. Anledningen till detta 

beteende kan vara rädslan för utfrysning på arbetsplatsen och därmed inte få 

tillhöra gemenskapen. Vilket skulle få stora negativa konsekvenser för den 

enskilda individen. Som ett exempel kan man ta: att om man har en sådan stark 

gemenskap mellan varandra, måste det vara svårt att göra något som kan 

äventyra den stämningen och riskera att bli utfryst av de andra i gruppen. Även 

om en kollega begår ett fel i tjänsten som strider mot ens egna normer, tänker 

man sig nog för noggrant innan man skulle framföra detta till sin chef. Låt oss 

säga att kollegan har skött sig prickfritt hela sin långa karriär och nu riskerar att 

få sparken. Lägg till att han/hon har en familj att försörja som du känner väldigt 

väl och att denne har ställt upp för dig i en jobbig situation. Men inte nog med 

det du riskerar även att bli utfryst och baktalad av kollegorna på din arbetsplats. 

Detta är ett exempel på när kårandan kan påverka oss i våra beslut. 

I teoridelen beskrivs Fayols tes, där en av ledningens viktigaste uppgifter i en 

organisation är att skapa en gemensam kåranda. Det tycker vi att man verkligen 

har lyckats med inom polisen. Vi kan bara spekulera i om det är ledningen eller 

arbetstagarna själv som skapat den. Men som vi nämner tidigare så svarade 

arbetarna i ett historiskt sett perspektiv mot chefernas kontroll med att utveckla 

en inbördes solidaritet. Vad som samtidigt kan påverka är, att man vill ha en 
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gemensam stark grund med samma visioner och anda i en grupp. Detta anser vi 

vara en bra egenskap. Inte då att man skapar en motkultur gentemot cheferna, 

utan att man skapar en stark sammanhållning, där man hjälper och stöttar 

varandra, i en vardag som annars kan vara tuff att hantera. Vilket i sin tur också 

leder till en effektivisering av arbetet. Redan under utbildningstiden på 

Polishögskolan svetsas eleverna samman och skapar en stark sammanhållning 

och kamratskap. 

Den ovan nämnda motkultur mot cheferna kan enligt oss ses som ett ”vi och 

dom” tänkande, bland annat med tanke på det fysiska avståndet man har till sin 

chef. Detta vi och dom tänkande som även finns gentemot ”buset” samt mellan 

olika avdelningar på myndigheten kan utvecklas på en myndighet med en allt 

för stark organisationskultur. Här anser vi att man kan dra paralleller mellan en 

allt för stark organisationskultur och en allt för stark kåranda. Det vill säga att 

man utövar påtryckningar mot den som motsätter sig gruppens tänk. Vi anser 

också att det blir svårt för ledningen att göra något åt detta. Bland annat 

eftersom att det är arbetstagarna som styr över arbetstakten, men även till viss 

del över bemanningen. Vilket vi tidigare beskrev att Stenmark tar upp i sin 

avhandling.54 

Göran Lambertz påstående att polisen ljuger för att sätta fast brottslingar och 

skydda kollegor dementeras av rikspolischefen Strömberg, som menar på att 

ljuga inte har med kårandan att göra, men att vissa poliser kan ha hamnat snett i 

sin yrkesroll och ljugit i enstaka fall.55 Utifrån materialet vi samlat ihop, 

granskat och redovisat håller vi med om Strömbergs påstående. Det vi dock 

anser, är att den enskilde polisen kan hamna i en problematisk sits, när denne 

ställs inför det faktum att en kollega begått ett tjänstefel, och att en anmälning 

gällande detta kan förstöra sammanhållningen inom kåren. Det är däremot 

lättare att anmäla en kollega som har misskött sig utanför jobbets vägnar, 

genom att till exempel misshandlat sin fru.  

                                                
54 H. Stenmark, Polisens Organisationskultur. sid.76 
55 Expressens hemsida: http://expressen.se/index.jsp?a=501768 
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Man kan även se tendenser på att den negativa delen av kårandan, det vill säga 

där det påstås att poliser håller varandra om ryggen när fel har begåtts, håller på 

att luckras upp. Man strävar istället efter att behålla de positiva inslagen.56 Vi 

tror att en anledning till det kan vara, en större medvetenhet om problemen som 

kan uppstå, att polisaspiranternas handledare tar upp det i diskussion i större 

utsträckning med nya adepter, men även att man granskar val av handledare 

noggrant. Detta kan givetvis skilja sig åt mellan olika myndigheter. Andra 

tänkbara anledningar kan vara att det anställs mera kvinnor och civilanställd 

personal, samt att kåranda, etik och moral är ämnen som tas upp under 

utbildningstiden på polishögskolan. Där håller vi inte med Göran Lambertz om 

att det är för lite samtal om etik. Detta utifrån att Polisförbundets undersökning 

visar att hela 57 % diskuterar etik med sina kollegor varje vecka, medan 1 % 

aldrig gör det. Visst kan dessa procentuella siffror förbättras, men som helhet 

tycker vi att det ser bra ut. 

I teoridelen beskrivs det hur missnöjet inom en organisation inte alltid når 

ledningen, och att delar av den kritik som trots allt når fram ibland kanske 

tolkas på fel sätt. Att kritik inte når fram eller misstolkas innebär i sin tur 

svårigheter för ledningen att sätta in rätt resurser. Att som anställd uppleva att 

kritik inte når ledningen, leder till en känsla över att man inte kan påverka sin 

arbetssituation. När man märker att det är svårt att påverka sin arbetssituation, 

till exempel att ledningen inte gör något åt den, eller att man blir utfryst av 

kollegor eller ser att ens insatser mot brott inte leder någonstans, kan det leda 

till att poliser med några år i tjänsten gör ”patron ur”, det vill säga glöden och 

initiativförmågan avtar. Samtidigt är det utav vikt att vara medveten om att det 

finns en viss konservatism inom polisorganisationen som gör att förändringar 

tar tid, även om de skulle innebära att de underlättar arbetet.57 Vi tycker att det 

är av vikt att man är medveten om att ens agerande överförs till nya 

arbetskollegor genom socialiseringsprocessen, så att man på så sätt kan styra 

det som överförs, i att till största del innefatta de positiva inslagen. 

                                                
56 R. Granér, M. Knutson Perspektiv på polisetik sid. 96-97 
57 Ibid. sid. 101 
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Som vi tidigare i teoridelen presenterat så kan ett isberg symbolisera det 

formella och de informella delarna i en organisation. Vi hävdar att kårandan är 

en del av den undre delen av isberget, det vill säga en informell faktor som har 

stor betydelse men är svår att inverka på utifrån ledningens perspektiv. Det som 

ledningen dock kan göra, är att arbeta vidare med att lyfta de etiska frågorna 

och diskussionerna. Enligt rapporten anser 55 % av Polisförbundets medlemmar 

att ledarskapet har en viktig del i att lyfta de etiska frågorna. Hur detta kan 

göras på bästa sätt har vi inget bra svar på, men att endast 44 % diskuterar de 

etiska frågorna under utvecklingssamtalen är något vi anser kan förbättras.  

Kultur beskrivs som något som äldre strävar efter att överföra till de yngre, på 

samma sätt kan man se tendenser till att kåranda överförs till nya deltagare. 

Detta anser vi innebär att ledningen har ett stort ansvar i att utse väl 

kvalificerade handledare, till de poliser som kommer in nya i organisationen.   
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5. Slutsatser och förslag 

 

Av professionella organisationer förväntar vi oss genomtänkta strategier för hur 

arbetet skall läggas upp.  Vi räknar även med att det i yrkesgrupperna ständigt 

förs en diskussion om fel och förtjänster i alternativa förhållningssätt. Att 

ledningen är lyhörd och har etiksamtal med arbetstagarna är av vikt då arbetet 

som polis alltid kommer att innehålla tillfällen som fordrar att vissa värden och 

skyldigheter prioriteras framför andra. Konsekvenserna av dessa val kan 

dessutom bli mycket påtagliga. Ett sätt att komma till rätta med poliser som 

begått tjänstefel är att de kan få mindre drastiska straff än avsked. Det är viktigt 

att straffet står i proportion till tjänstefelet och att det finns andra bestraffningar 

än avsked, som till exempel inre tjänst, löneavdrag, varning. 

Om utvärderingen ensidigt inriktas på att hitta syndabockar är emellertid risken 

stor att den motverkar sitt syfte. I rädslan på att bli utpekad kommer de 

inblandade att lägga ner mer energi på att hålla ryggen fri än att dra lärdomar 

inför framtiden. Noterbart är också vad som kan hända med sammanhållningen 

i organisationen om man inför individuell lönesättning. Som Stenmark 

beskriver så finns risken att kollektivet försvagas när karriärmöjligheterna 

relateras till individuell kompetens.58 

En samstämmighet mellan organisationens ideal och de egna är en förutsättning 

för effektivt arbete. När en sådan samstämmighet saknas det vill säga när en 

medarbetare har andra principer för sitt handlande än de som organisationen 

står för, är det viktigt med en öppen diskussion. Svårt blir det även när olika 

individer som arbetar tillsammans utgår från sin egen rangordning av värden, 

och tar förgivet att denna delas av alla. Viktigt att komma ihåg är att vi i 

slutändan är ensamt ansvariga för hur vi handlat. Gemensamt för alla relationer 

är utgångspunkten att arbeta ut från ett ideal om ömsesidighet, som handlar om 

                                                
58 H. Stenmark, Polisens Organisationskultur. sid. 147 
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att bemöta andra så som man själv skulle vilja bli bemött i motsvarande 

situation.  

Polisens huvuduppgift är att värna om demokratin, och när något händer 

förväntas polisen agera och lösa problemet. Rättvisa, trygghet och rättsäkerhet 

är fundamentala värden som polisen ska skydda. Dessa värden uttrycks bland 

annat i den lagstiftning som reglerar polisverksamheten 5 kap 1§ PF: I sin 

tjänsteutövning ska en polisman uppträda på ett sätt som inger förtroende och 

aktning. Han ska uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta 

självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet 

eller småaktighet.59 

Förtroendet för en yrkeskår fungerar på det sättet, att när en enskild missbrukar 

det, så drabbas hela kåren. Det kollektiva förtroendet raseras och övergår till ett 

kollektivt förakt, som i media omvandlas till att ifrågasätta kårandan trots att 

man kanske inte vet var begreppet kåranda är. Detta innebär att man utifrån 

svenska akademiens definition, samt Polisförbundets undersökning där de 

intervjuade poliserna fick beskriva sin syn på vad kåranda är, istället bör kalla 

kåranda för kompisanda eller något liknande vedertaget begrepp. Detta då 

kåranda oftast beskrivs som samhörighet, sammanhållning och gemenskap. 

Namnändringen kan på så sätt tydliggöra vad ordet har för betydelse för den 

enskilde polisen. Man bör som företrädare för polisen, kanske även försöka nå 

ut mer i media och försöka förklara vad denna gemenskap och begrepp har för 

betydelse på polisens arbetsplats.   

När olika regler står mot varandra till exempel när plikten att tala sanning 

kommer med konflikt med plikten att visa hänsyn, liksom när regler är allt för 

konkret formulerade eller har många undantag, uppstår ett behov av att söka sig 

till övergripande plikter. Vi anser att en stark kåranda är en faktor som påverkar 

den enskilde polisens val, om denne väljer att se genom fingrarna om en kollega 

begår ett tjänstefel. Att ha i åtanke är att en stark kåranda inte bara innebär en 

                                                
59 R. Granér, M. Knutson Perspektiv på polisetik sid. 26 
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stark gemenskap man känner till sin kollega, utan även till dennes familj. Denna 

gemenskap kan innebära att man därmed funderar en extra gång om man vill 

utsätta sin kollega för risken att bli avskedad för att denne begått ett tjänstefel. 

Den informella delen av organisationen och då framförallt kårandan, är 

komplicerade fenomen som är svårt att beskriva på ett accepterat sätt, eftersom 

att den kan vara ytterst subjektiv, och de flesta har sin åsikt. Därav vill vi att 

man bör se vårat arbete som en utgångspunkt för en fortsatt diskussion. 
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6. Förslag på vidare forskning 

 

Frågan om lojalitet blir svår när man uppfattar att något i arbetet strider mot 

grundläggande värden.  Det kan handla om att människor kränks, att sanningen 

förvanskas eller att makten missbrukas. Har en enskild polis rätt att vägra att 

utföra ett uppdrag som han betraktar som djupt omoraliskt? Är det en moralisk 

skyldighet att slå larm om man blir medveten att kollegor eller överordnade 

handlar på ett sätt som man uppfattar står i strid med yrkets grundläggande 

värderingar? Detta är frågor som väckts hos oss under arbetets gång och som 

skulle vara intressant att få svar på. 
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