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Abstract 
 
Syftet med arbetet är att belysa de eventuella förändringar studenter på 

polisutbildningen vid Umeå universitet genomgår. Människor, platser, behovet av att 

passa in och grupper påverkar oss hela livet och enligt vår mening har de flesta i vår 

umgängeskrets på ett eller annat sätt förändrats sen dem kom in på 

polisutbildningen.  Vad anbelangar arbetets del om personlig utveckling är den 

avgränsad till att endast undersöka den personliga utvecklingen hos polisstudenter 

vid Umeå Universitet, vi har också bara riktat in oss på studenter som går i termin 4. I 

undersökningen har vi att använt av oss enkäter bestående av 44 frågor som sedan 

slumpmässigt delats ut till 39 studenter. Angående de förändringar vi kunnat påvisa 

var vårt mål att sedan försöka koppla dem till olika teorier om grupper. Då vissa av 

dessa förändringar hade att göra med polisens kåranda ville vi även belysa 

eventuella kopplingar till denna. Utifrån analysen så har vi kunnat se sammanband 

med de teorier vi valt att fördjupa oss i. Stora delar av resultatet blev som väntat 

medan vissa svar var överraskande och inte alltid positiva. 
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1 Inledning 

 
Människor, platser, behovet av att passa in och grupper påverkar oss hela livet. 

Enligt vår mening har de flesta i vår umgängeskrets på ett eller annat sätt förändrats 

sen dem kom in på polisutbildningen, allt ifrån träning till sitt sätt att tänka och tala. 

 

Den 17 januari 2005 klockan 09.00 påbörjade vi polisutbildningen i Umeå. I och med 

detta började många nya intryck bearbetas, allt ifrån människor, strukturer och 

rutiner. Alla i terminen var indelad i basgrupper om 6 stycken. Första mötet med 

gruppen var mycket speciellt. Vid det tillfället var vi alla 6 fristående olika individer 

från olika delar av Sverige som inte hade någonting som helst gemensamt förutom 

att vi alla skulle bli poliser, vi var som blanka oskrivna blad som bara väntade på att 

bli nedklottrade. Redan i början skedde enligt vår mening en undermedveten 

granskning av varandra, undrar om han eller hon blir en bra polis? Vem kommer att 

prestera bäst i styrketesterna? Vem vinner kompetensprovet i vapenhantering? 

  

Tanken på att det redan under utbildningen skapas en sammanhållning hos 

framtidens poliser har lett till att vi valt att skriva om personlig utveckling. Vi tror 

nämligen att denna sammanhållning har sitt ursprung i de förändringar som 

polisstudenter går igenom under sin tid på skolan. Dessa förändringar och processer 

kommer vi sedan att försöka koppla till olika teorier om grupper för att leta efter 

eventuella samband med grupprocesser. Vi kommer även att tala om poliskultur och 

kåranda och även där försöka påvisa eventuella samband. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 
Ordningspoliser blir genom arbetet i våldets närhet beroende av varandra. 

Polisarbetet för med sig nödvändigheten av att kunna lita på kollegors stöttning vid 

tillspetsade och våldsamma situationer. Den som befinner sig i ett utsatt läge lämnas 

inte – kollegor tillskyndar och ställer upp.1 

                                                
1 Stenmark H, kollektivt polisarbete, sid 1 
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Självklart får denna syn på kollegialitet oss att tänka på det debatterade begreppet 

kåranda. Kårandan som vi tänkt beskriva lite längre fram i arbetet är dock enligt vår 

mening inte den främsta orsaken. Vi tror som sagt var att denna sammanhållning, 

som säkerligen stärks med tiden, har sitt ursprung redan i antagningsskedet. 

 

Polisutbildningen bedrivs i Stockholm, Växjö och Umeå. Årligen utbildas 1050 poliser 

vid utbildningsorterna med nuvarande kapacitet. Rikspolisstyrelsen visar att det råder 

konkurrens kring polisprogrammets utbildningsplatser vilket utifrån olika aspekter 

torde vara gynnsamt.  Konkurrensen kring utbildningsplatserna kan som en effekt 

föra med sig att de som tas ut till utbildningen, studerande vid polisprogrammet, 

upplever sig vara en exklusiv och utvald grupp.2 

 

Grupper påverkar oss hela livet. Denna påverkan är både omfattande och 

varierande. Enklast ser vi gruppåverkan i det faktum att vi uppträder annorlunda i en 

grupp än när vi är ensamma. Vi justerar vårt beteende efter vem vi är tillsammans 

med.3  

 

Detta kan enligt vår mening få vissa effekter som bl a kan vara att man kategoriserar 

människor som står utanför den egna gruppen och placerar dem i fack. Men finns det 

då något negativt med detta beteende? Förutom att det i allmänhet kan göra oss 

väldigt fördomsfulla anser vi att det är viktigt att känna till om man ska jobba med 

människor men även för det vardagliga livet.  

 

 

 
 
 

 
 

                                                
2 Stenmark H, kollektivt polisarbete, sid 1 
3 Stensaasen S, Grupprocesser, sid 25 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med vårt arbete är att försöka belysa de förändringar man som enskild individ 

men även som medlem i grupp går igenom under sin tid som studerande på 

polisutbildningen vid Umeå universitet.  

Dessa förändringar kommer vi sedan att försöka koppla till olika teorier om grupper. 

Vad anbelangar dessa förändringar kommer vi även att försöka ta reda på om det 

finns något samband med poliskulturen och patrullerande polisers kåranda.  

 

1.3 Frågeställningar 
 
 
De frågeställningar som skall besvaras i denna rapport är: 
 
 

• Vilka förändringar har studenter som enskilda individer men även som 

gruppmedlemmar gått igenom under deras tid som studerande på 

polisutbildningen?  

 

• Kan de olika förändringarna kopplas till teorier om grupper och i så fall vilka 

teorier?  

 
• Kan dessa förändringar sättas i samband med poliskulturen och dess 

kåranda? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Vad anbelangar arbetets del om förändring är den avgränsad till att endast 

undersöka den personliga utvecklingen hos polisstudenter på Umeå Universitet. Vi 

kommer bara att rikta in oss på studenter som går i termin 4. Vi kommer inte heller att 

kunna uppnå en fullständigt objektiv bild då vi valt att endast göra en undersökning 

på 39 slumpmässigt utvalda studenter. Ser vi till de olika teorierna om grupper har vi 

valt de vi anser vara mest relevanta. 



Personlig utveckling under polisutbildningen. Rapport 365 2006-12-20 
Björn Nagander 
Krister Eneslätt 
Jens Åslund 
 

 4 

1.5 Tillvägagångssätt 

 
Vi har utifrån relevant litteratur kunnat skapa oss en bred teoretisk utgångspunkt som 

sedan legat till grund för undersökningen. Vad gäller undersökningen har den i sin tur 

varit en enkät bestående av 44 frågor som slumpmässigt delats ut till 39 studenter i 

termin 4. Efter sammanställning av svaren på enkäterna kunde vi ganska snabbt i 

olika hög grad se samband med de teorier vi presenterat i rapportens teoriavsnitt 

samt med de fenomen som kårandan för med sig vilket också var en del av 

rapportens syfte. 
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2 Teoretisk utgångspunkt 
 
 
 
2.1 Allmänt om grupper  
 
Vi är alla förtroliga med ordet grupp och använder det ofta om olika 

sammansättningar av människor. Men vad är egentligen en grupp?4 

 

Att definiera vad en grupp är kan vara problematiskt och enligt vår uppfattning finns 

det olika definitioner. Detta är en av dem: 

 
”En grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och 

är ömsesidigt beroende av varandra i den bemärkelsen att de måste lita på 

varandra för att få sina behov tillfredställda och nå sina mål”5. 

 

Flera forskare, bland annat en vid namn Turner har under senare år intresserat sig 

för om vi kan tala om en grupp enbart när alla dessa förutsättningar är uppfyllda? 

Forskarna är med andra ord ute efter att finna en grund för att utvidga vår uppfattning 

och förståelse av vad en grupp är. Vad gjorde dem då för att komma vidare med 

denna tankegång? Dem utförde först och främst en serie försök där dem genom ett 

slumpmässigt urval bildade ingrupper och utgrupper genom att bestämma 

medlemskap. Dem gjorde sedan så att det inte förekom något socialt samspel eller 

någon kontakt mellan medlemmarna inom de olika grupperna eller mellan grupperna. 

Gruppmedlemskapet var anonymt så att varje individ bara visste vilken grupp han 

eller hon tillhörde utan att känna de andra medlemmarna. Gruppbildningen 

existerade alltså bara i försökspersonens föreställningsvärld.6 

 

För att klargöra begreppen ingrupper och utgrupper menar vi samma sak som tas 

upp i teorin om ingroup och outgroup. 

 

Helt oväntat visade resultaten att personerna i de kontrollerade situationerna 

favoriserade ingruppmedlemmarna och negligerade utgruppmedlemmarna. Med 
                                                
4 Stensaasen S, Grupprocesser, sid 25 
5 Ibid, sid 26 
6 Ibid, sid 27 
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denna forskning som grund drar Turner den slutsatsen att social kategorisering leder 

till psykologisk gruppbildning och att ömsesidigt beroende och dragningskraft inte är 

någon nödvändig betingelse för gruppbildning.7 

Forskningen har visat att en grupp som uppstår på ett naturligt sätt genomgår en 

typisk utveckling i flera stadier:8 

 

Formandet: På det första stadiet formar deltagarna gruppen. Personerna gör sig 

bekanta med varandra och bildar sig en uppfattning av de uppgifter som gruppen står 

inför. 

 

Stormandet: På det andra stadiet rasar stormen. Konflikter och individuella skillnader 

kommer upp i dagen. Kampen om positioner och roller dominerar livet i gruppen. 

 

Normerandet: Det tredje stadiet för med sig klarhet och ordning. Gruppen utvecklar 

normer och definierar roller. Här bestäms också vem som skall inneha de olika 

rollerna. 

 

Utförandet: Målinriktat arbete kan komma igång på detta stadium. Efter att 

gruppmedlemmarna har lagt den nödvändiga grunden i de föregående stadierna, kan 

gruppmedlemmarna koncentrera sig på gruppens uppgifter. 

 

Vad händer egentligen i grupper? För att inse vilka processer eller skeenden som 

pågår i grupper bör man betona den viktiga roll tillhörigheten i sig spelar för 

medlemmar i en grupp. Man är någon i samhället och vill kanske visa upp samt 

berätta om en tillhörighet som man är stolt över. Mycket viktigt att komma ihåg är att 

denna stolta tillhörighet även kan upplevas av människor i det som av samhället 

betraktas som ”utanförgrupper”, som narkomangäng, inbrottsligor, klottrargäng etc. 

Den omedelbara slutsatsen man drar är denna: hellre en ”dålig” tillhörighet än ingen 

alls.9 

 

                                                
7 Stensaasen S, Grupprocesser sid 28 
8 Ibid sid 28-29 
9 Christianson S Å, Granhag P A, Polispsykologi, sid 90 
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Grupper och grupptillhörighet har betydelse för människor. Gruppen väcker 

individens slumrande längtan. Att få vara med, känna trygghet, på allvar räknas in i 

en gemenskap är ett starkt socialt motiv. I de olika grupper vi ingår i finns längtan till 

förståelse, glädje och inte minst mening.10 

Den sociala identitet som gruppen ger oss kompletteras sedan av en personlig 

identitet. Det eftertraktade som gruppen då ger oss är en känsla av att vara en 

speciell, unik människa. Gruppen har en validerande funktion.11 

 

Människor som ingår i en gruppgemenskap blir alltmer lika varandra i sina sätt att 

bete sig, i åsikter och uppfattningar om vad som är rätt och vad som är fel. Modern 

psykologisk forskning kallar detta för kameleonteffekten. Den skulle också kunna 

benämnas som omedveten härmning, hit kan också räknas de gemensamma normer 

som tämligen snabbt skapas i varje grupp. Kameleonteffekten har påvisats i en 

mängd undersökningar och den innebär att människor omedvetet imiterar andra 

människors sätt att vara, t ex mimik, sätt att utrycka känslor, ordval och manér. 

Denna effekt bidrar till att gruppers beteenden blir alltmer likriktade över tid.12 

 

Vår närmast medfödda önskan är att placera andra människor och oss själva i fack 

eller roller, och låta dem förbli där i det längsta. Detta har att göra med vår önskan att 

förenkla tillvaron. Ett uttryck för denna förenklingsprincip är det som benämns social 

kategorisering. Vi kategoriserar närmast omedvetet andra människor vi möter och 

placerar dem i fack – livet blir så mycket enklare om man vet vart man har folk. 

Skälet till denna förenkling är att vi måste skapa ordning i det kaos som den mängd 

informationer utgör som i varje ögonblick träffar våra sinnen. Denna förenkling gör 

oss tyvärr även konservativa och fördomsfulla i många fall.13 

 

Denna förenklingsiver kan få större konsekvenser när man betraktar den från ett 

grupperspektiv. Grupper får på liknande sätt stereotypa uppfattningar om andra 

grupper. Om man tror att man med enkla medel kan upphäva denna 

förenklingsprincip hos sig själv har man verkligen satt sig på mycket höga hästar. 

                                                
10 Stenmark H, kollektivt polisarbete, sid 2 
11 Christianson S Å, Granhag P A, Polispsykologi, sid 90  
12 Christianson S Å, Granhag P A, Polispsykologi, sid 91-92 
13 Ibid, sid 93-94 
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Fördomar är förenklade och stereotypiserade samt negativa uppfattningar om andra 

grupper av människor. En ytterligt tveksam grundprincip för oss blir då: ”har man sett 

en, har man sett alla”.14 

 

Enligt vår mening så behöver dock inte alla fördomar vara negativa, men när vi i vår 

rapport talar om fördomar menar vi dess negativa sidor. 

 

Kombinationen av ett svartvitt tänkande och en benägenhet till kategorisering av 

olika typer av människor riskerar att förstärka ett allmänmänskligt fenomen som 

brukar beskrivas som vi-grupps- respektive dom-gruppstänkande. Det innebär att de 

grupper man identifierar sig med, vi-gruppen ses med förståelse och tolerans medan 

andra, dom-gruppen betraktas kritiskt och tillskrivs dålig moral.15 

 

Ju viktigare en grupp är för en person desto mer betydelsefullt är det att bli 

accepterad av och därmed anpassa sig till de normer och värderingar som dominerar 

gruppen. Det egna arbetslaget fyller för många poliser en viktig funktion. Arbetet 

bedrivs i stor utsträckning i olika typer av grupper. Den enskilde polisen är i många 

fall beroende av sina kollegor för sin egen säkerhet. Att yrket för många innebär en 

social isolering bidrar ytterligare till att det grundläggande med bra relationer till sina 

kollegor. En vanlig föreställning är att när man samlar ett antal människor för att 

utföra en uppgift så kommer de att satsa det mesta av sin energi och sin 

uppmärksamhet på denna. På ytan kan det också se ut som om det vore just det de 

gör. I verkligheten har de emellertid ofta betydligt viktigare saker att syssla med. Det 

fullt ut samtrimmade teamet kan vi se under vissa väl avgränsade situationer som ett 

fotbollslag eller en piketstyrka under en inbrytning. I vardagslag går emellertid en stor 

del av energin och uppmärksamheten åt till att få egna sociala behov i gruppen 

tillgodosedda. Det mest grundläggande av dessa sociala är att bli accepterad som 

”en i gänget”. För att bli detta måste man ställa upp på de villkor som gäller i den 

aktuella gruppen.16 

 

                                                
14 Christianson S Å, Granhag P A, Polispsykologi, sid 94 
15 Ibid, sid 45 
16 Knutsson M, Granér R, Perspektiv på polisetik, sid 114 
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När frågan om den egna tillhörigheten är som viktigast är behovet att anpassa sig till 

andra som störst. Alla grupper ställer någon sorts krav på sina medlemmar. Somliga 

grupper ställer höga krav på att medlemmarna skall tänka och handla på ett visst 

sätt, medan andra tillåter stora avvikelser. Anpassning är nödvändig för samarbete. I 

en grupp där alla är oeniga om allt som är av betydelse kan knappast något 

gemensamt bli uträttat. För att en grupp skall utveckla en identitet krävs en minsta 

gemensamma nämnare ifråga om värderingar, sätt att kommunicera, arbetssätt etc.17  

 

Likheten som utvecklas i en grupp brukar dessutom sträcka sig över flera områden, 

man klär sig t.ex. likartat, skaffar sig gemensamma värderingar. Nya 

gruppmedlemmar anpassar sig successivt till gruppen i frågor som rör dessa minsta 

gemensamma nämnare. Denna strävan mot likhet brukar benämnas konformitet. 

Konformiteten är ett resultat både av andra medlemmars påverkan och av individens 

behov av anpassning. Strävan mot konformitet är ofta en omedveten process. Vi vill 

gärna tro, och uppfattar även att vi agerar självständigt även om det är tydligt att vårt 

beteende är resultatet av grupptryck.18 

 

Ett välkänt rön inom socialpsykologin är, att vi har en övertro på vår egen 

självständighet. Vi tror att det mesta vi gör utgår från oss själva, medan vi i själva 

verket i hög grad styrs av grupptryck och auktoriteter. Vi agerar mer som vi uppfattar 

att andra förväntar sig av oss än vi är medvetna om.19 

 

I många grupper är man beroende av varandra samt av att gruppen är samspelt. Det 

finns en stark gruppkultur som ger en känsla av tillhörighet. Detta kallas för ingroup-

outgroup.20 

Termerna ingroup och outgroup används som begrepp för att representera olika 

sociala grupper (Hollander, 1967). Människor sorterar, enligt denna teori, in sig själva 

och andra i grupper enligt kriteriet om man känner tillhörighet med dessa personer 

eller ej. Grupper man känner tillhörighet med kallas ingroup och betraktas inifrån. 

Grupper man inte känner samma tillhörighet eller gemenskap med kallas outgroup 

                                                
17 Knutsson M, Granér R, Perspektiv på polisetik, sid 116 
18 Ibid, sid 117 
19 Knutsson M, Granér R, Perspektiv på polisetik, sid 116 
20 Nygren M, föreläsning om grupprocesser, 1/11 2005 
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och betraktas utifrån. Resultatet av detta är att alla människor av sig själva och av 

andra är indelade i en mängd sociala grupper.21 

Även om anpassning är nödvändig för samarbetet blir strävan efter enighet 

hämmande om gränserna för olikhet är alltför snäva. Alltför eniga grupper är t.ex. 

dåliga på att lösa problem. De brukar snabbt komma fram till en gemensam 

ståndpunkt. Samtidigt missar de emellertid viktiga aspekter av problemet, eftersom 

ingen ifrågasätter den lösning man kommit fram till. Ett fenomen som illustrerar detta 

brukar benämnas groupthink. Grupper med stort behov av sammanhållning förlorar 

sin förmåga att tänka kritiskt. I stället utvecklas outtalade normer om att inte 

ifrågasätta vissa grundläggande värderingar eller antaganden som gäller för just den 

gruppen. De som gör detta riskerar att bli beskyllda för att vara svikare, naiva etc. 

Groupthink kan innebära att en grupp kan komma att bryta mot etiska värden som 

var och en av medlemmarna skulle ha uppfattat som okränkbara i andra 

sammanhang.22  

Denna isoleringsfara hotar många grupper – i företag, inom myndigheter – och är 

något man borde se upp med23. 

 

2.2 Poliskultur och kåranda 
 

Med poliskultur avses vissa mönster av tänkanden och arbetssätt främst bland 

patrullerande poliser. Dessa mönster har ofta stått i motsättning till officiella direktiv 

om hur polisarbetet skall bedrivas. Några exempel på detta tänkande är att man 

självsvåldigt skaffar sig en handlingsfrihet utöver den enskilda polisens 

befogenheter.24 

 

Polisen är i ett av sina verksamhetsområden konstant utsatt för den sida av den 

mänskliga naturen som är våldsam, misstrogen, fientlig, ohederlig, brutal och 

utnyttjande. Att verka i en sådan miljö kan ha djupgående effekter på den enskilde 

polisens personlighet.25  

                                                
21 http://www.ida.liu.se/~HKGBB5/rapporter-06/grupp3.pdf  
22 Knutsson M, Granér R, Perspektiv på polisetik, sid 117-118 
23 Christianson S Å, Granhag P A, Polispsykologi, sid 98 
24 Christianson S Å, Granhag P A, Polispsykologi, sid 37 
25 Knutsson M, Granér R Perspektiv på polisetik, sid 7  
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För att göra den tuffa miljön hanterlig fyller humorn en viktig funktion. Humorn präglas 

av maskulinitet, polisen själva kallar den rå men hjärtlig och uppvisas av såväl 

kvinnor som män.26 

 

Beroendet mellan poliser i det utsatta yrket, i våldets närhet, genererar 

sammanhållningen och kårandan27. En effekt av kårandan kan t.ex. vara att man inte 

anmäler eller vittnar mot en kollega, en s.k. intern tystnadskod28.  

 

Det existerar en tystnadskod inom polisen, men denna har under senare år luckrats 

upp. 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.29  

 

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.30 

 

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 samhället31. 

 

                                                
26 Nordin P, Zetterström S, Rapport 287 om kåranda, sid 13 
27 Stenmark H, kollektivt polisarbete, sid 5 
28 Christianson S Å, Granhag P A, Polispsykologi, sid 47 
29 Nordin P, Zetterström S, Rapport 287 om kåranda, sid 13 
30 Ibid, sid 14 
31 Nordin P, Zetterström S, Rapport 287 om kåranda, sid 14 
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Michael Lundh var känd som en av hårdingarna inom piketen vid 

Norrmalmspolisen i Stockholm. 
 

”Vi betraktade buset som sopor och använde ofta alldeles för mycket våld. Jag var 

förblindad av grupptrycket och av den brutala poliskultur jag skolades in i.” 

 

Under sina första nio tjänsteår blev Michael Lundh anmäld för övervåld, kränkningar 

eller tjänstefel tolv gånger. Men han åkte aldrig dit. 
 

”Jag borde ha blivit anmäld flera hundra gånger. Jag gjorde mig skyldig till misshandel, 

olaga frihetsberövande och osant intygande gång på gång. Det var så jag och många 

andra inom Norrmalmspolisen jobbade. Om vi hade blivit dömda för alla övergrepp - då 

hade vi fått sitta i fängelse i många år!” 
 

Han sög i sig de tuffa instruktörernas elitistiska vi-och-dom-tänkande. Polisernas 

värld blev den enda som existerade för honom. Han umgicks enbart med andra 

poliselever, och drömmen var att få jobba inom piketen på Norrmalm. 

 

”Jag gömde mitt jag i en polisgestalt. Jag snaggade håret och var till hundra procent 

polis. När jag gick på krogen hade jag polisens emblem på bältet, på slipsnålen och på 

manschettknapparna.” 
 

Under ett av sina första arbetspass på Sergels torg blev han förevisad det så kallade 

avvisiteringsrummet vid T-centralen Norra. Där hade en man nyligen fått mjälten 

spräckt i närkontakt med polisen; det var där man "spöade buset", enligt den 

polisjargong som nu kom att tillhöra Michael Lundhs vardag. 

 

En av kollegerna erbjöd sig att demonstrera hur ett "trumsolo" gick till. Han hämtade 

en narkoman som stod och hängde i biljetthallen och tog in honom för 

kroppsvisitation.  

 

Mannen fick klä av sig och sära på sina skinkor för att visa att han inte hade stoppat 

upp något där. Sedan började kollegan slå honom på hans mjukdelar med batongen, 

och han slog hårt. 
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"Det här är ett trumsolo!”  

 

Michael Lundh föll in i mönstret. Han började visitera människor utan att ha stöd för 

detta i lagen, och han var hårdhänt. 

 
”Jag blev snabbt både cynisk och avtrubbad. Jag skolades in i ett föraktfullt och våldsamt 

beteende, och det skedde med chefernas tysta stöd.” 
 

Den "buse" som inte genast lydde och var underdånig blev utsatt för "polisiering". 
 

”Vi tog vi in honom i bussen eller avvisiteringsrummet, och där stressade vi honom med 

kränkande förolämpningar så att han skulle bli förbannad. Ibland gav man killen ett 

snabbt knytnävsslag i mellangärdet eller slog honom med batongen på mjukdelarna. 

Även om han inte var märkbart berusad kunde vi sy in honom över natten för fylla. Och 

när vi kom till arresten klädde vi av honom, ofta utan lagstöd, bara för att förnedra 

honom. Vi hittade alltid något svepskäl.” 
 

”Att anmäla en kollega för övervåld eller kränkningar - det var fullständigt otänkbart.”32 

 

2.3 Bakomliggande faktorer 
 

Efter 2,5 års utbildning, med godkända resultat från teoretiska studier och 

praktiktjänstgöring, kan aspiranten anställas som polis33. 

 

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

jobbet, en stark kåranda verkar fostrande på arbetstagare. Polisaspiranter lär sig 

polisarbetet främst i interaktionen med äldre kollegor.34 

 

Praktiktiden, för att belysa denna, läggs upp med utgångspunkt från en 

lärlingsmodell, erfarna handledare med flera tjänsteår inom yrket ansvarar under 

praktikterminen för polisaspirantens lärande. Genom imitation reproduceras 

arbetssätt, tekniker, rutiner men även yrkesjargonger och annat som hör samman 

med polisens organisationskultur. Med organisationskultur avses den uppsättning 

                                                
32 http://www.michaellundh.se/intervjuer 
33 Stenmark H, kollektivt polisarbete, sid 1 
34 Nordin P, Zetterström S, Rapport 287 om kåranda, sid 15 
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gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en 

organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden. 

Aspiranterna har intresse av att fångas upp av poliskollektivet och att accepteras som 

fullvärdig arbetskraft. Reproduktionen av poliskulturen grundläggs härigenom – 

polisaspiranterna absorberar exempelvis etablerade poliskollegors uniformsdetaljer, 

arbetssätt, språkliga uttryck och vanor. Med sin hierarkiska organisationskultur, som 

en del i totalförsvaret, och med yttre kännetecken som uniform och tjänstevapen har 

polisorganisationen en paramilitär struktur. Gemensamma symboler och uniforma 

kläder bidrar till en social grupps sammanhållning. Gemensam klädsel synliggör 

gränser mellan ”vi” respektive ”dom”. Tvångsmakten ger möjligheter i vissa fall för 

tjänstemän att genom våld tvinga någon tvärt emot dennes uppfattning. Positionen 

som så uppenbart är överordnad medborgare leder till att polisen formar människor 

till sociala objekt. Objekten kategoriseras och kategorierna benämns som en ”buse”, 

en ”svenne”, ett ”psykfall” eller en ”fylla”.35 

 

Ett sådant förhållningssätt riskerar att bli ett hinder och kanske ett försvar mot att se 

en situation i den andres perspektiv. Detta begränsar i sin tur förutsättningarna för att 

arbeta med människor utan att behöva ta till maktmedel.36 

 

Poliser som arbetar i täta och delvis isolerade grupper utvecklar särskilda 

umgängesformer vilket kan ses som en produkt av poliskulturen. Jargonger växer 

fram inklusive särskilda benämningar på såväl människor som företeelser. ”Bus”, 

”busbil”, ”räv” och ”krimfys” utgör några exempel på polisjargong som är spridda inom 

landet och alltså inte lokalt knutna till en bestämd polismyndighet med dess 

arbetsplatsstruktur. Grupptillhörigheten kan väsentligt underlätta arbetet men det 

finns också risker som bör uppmärksammas, som att man t.ex. åsidosätter realistiska 

värderingar av alternativa handlingssätt. Grupptänkande riskeras i situationer då 

gruppnormer som främjar kårandan prioriteras framför gruppens förmåga till kritiskt 

tänkande.37 

                                                
35 Stenmark H, kollektivt polisarbete, sid 2-8 
36 Christianson S Å, Granhag P A, Polispsykologi, sid 42 
37 Stenmark H, kollektivt polisarbete, sid 2-8 
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3 Resultat 
 
Resultatet grundar sig på en enkätundersökning gjord av studenter i termin fyra på 

polisutbildningen i Umeå. Enkätundersökningen som varit anonym gjordes av 39 

studenter varav 14 stycken var kvinnor och 25 stycken var män i åldrarna 23 till 37 

år. Enkäten bestod av 44 stycken frågor som alla grundar sig på de olika teorier om 

grupprocesser som vi tagit upp i rapportens teoriavsnitt. 5 stycken av dessa frågor 

var s.k. scenariofrågor där studenten utifrån en specifik polisiär företeelse med 

moralisk och etisk inriktning fick ta ställning till olika svarsalternativ.  

 

Nedan följer i diagramform 20 stycken utvalda frågor som enligt oss har en påvisbar 

anknytning till de olika teorierna vi presenterat i den teoretiska utgångspunkten. Det 

är också dessa frågor som vi valt att belysa i rapportens analys. Viktigt att poängtera 

är att resultatet fortfarande hade behållit samma inriktning även om vi valt att 

redovisa andra frågor. En redovisning över samtliga frågor och svar finnes i bilaga 2.  

 
 
Fråga: Kårandan inom polisen är ett problem 
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Fråga: Kårandan inom polisen är en tillgång 
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Fråga: Att anmäla en kollega för kränkningar är otänkbart 
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Fråga: Att anmäla en kollega för övervåld är otänkbart 
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Fråga: Kårandan gör det svårt att anmäla en kollega 
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Fråga: Min tid på skolan har gjort mig mer fördomsfull  
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Fråga: För att förenkla min tillvaro placerar jag mig själv samt andra människor 
i fack eller roller 
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Fråga: Det är bara ”sossepoliser” som vill diskutera de sociala faktorerna 
bakom brottsligheten. Fler poliser och strängare straff är vad som behövs 
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Fråga: Tillsammans med alla andra polisstudenter anser jag mig själv tillhöra 
en exklusiv och utvald grupp 
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Fråga: Jag avstår ofta från att ställa frågor vid föreläsning i tron om att det bara 
är jag som inte förstår 
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Fråga: Min utbildning påverkar mitt sätt att prata 
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Fråga: Min utbildning gör att jag i min vardag använder mer polisiära uttryck i 
mitt språk 
 

5

19

2

13

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5

 
1 Inte alls - 2 Något - 3 Ingen åsikt - 4 Ganska - 5 Mycket 
 
Fråga: Jag ändrar mitt sätt att uppträda beroende på om jag är med 
polisstudenter än om jag är med andra 
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Fråga: Om jag tänker till så imiterar jag andra studenters sätt att vara t ex 
mimik, ordval och uppförande 
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Fråga: Jag anser att polisstudenternas beteende blir alltmer lika över tid 
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Fråga: Jag ändrar mitt sätt att prata beroende på om jag pratar med 
polisstudenter än med andra 
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Fråga: Jag håller ofta med andra studenter i deras uppfattning även om det inte 
överensstämmer med mina värderingar 
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Fråga: Om en grupp polisstudenter har en viss lösning på ett problem så väljer 
jag att vara tyst även om jag vet att jag har en bättre lösning 
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Fråga: Jag ställer mig på polisstudenters sida vid en eventuell dialog med 
andra utbildningar även fast det inte känns rätt 
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Fråga: Mitt samspel med andra studenter i termin 4 resulterar i en känsla av 
tillhörighet 
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Fråga: Du och din kollega sitter i bilen på väg in till stationen. Du sitter i 
framsätet och din kollega sitter bak med mannen. Mannen skriker och spottar. 
Efter en stund så blir din kollega arg och utdelar ett armbågsslag i mannens 
mellangärde 
 
 
Skulle du anmäla din kollega?  
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Fråga: Du och din kollega är ute och patrullerar. Din kollega ser en man som är 
väldigt berusad och vinglar skrikandes fram på gatan. Din kollega tappar 
fattningen och drar in mannen i en gränd. Han säger ”Jag är så less på alla 
dessa fylleskallar”. Han slår mannen så hårt i magen att han faller ihop, en 
spark i mellangärdet utdelas också. Efter händelsen åker ni vidare. 
 
Skulle du anmäla din kollega? 
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Fråga: Du är på en fest hos en kollega. Din kollega är berusad och efter en 
stund så tar han fram en pet flaska med hembränd sprit. Han serverar till alla 
gäster. 
 
Skulle du anmäla din kollega? 
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4 Analys 
 
Sammanställningen av enkätundersökningens svar har framkallat blandade känslor. 

Vissa av svaren var för oss inte helt överraskande medan andra fick oss att höja på 

ögonbrynen. Svarsalternativen har som det tidigare framgått bestått av: stämmer inte 

alls, stämmer något, ingen åsikt, stämmer ganska bra och stämmer mycket bra. I 

nedanstående text kommer ni att märka att vi ofta använt begrepp som ”mer eller 

mindre”, ”i olika hög grad” och vill i och med det klargöra bedömningen av svaren. 

För att förenkla det hela kan vi säga att så länge man inte svarat ”stämmer inte alls” 

eller ”vet ej” ingår man i den skaran som tycker ”mer eller mindre”. Begreppet ”mer 

eller mindre” innehåller således allt ifrån ”stämmer något” till ”stämmer mycket”. Visar 

det sig dock att en viss grupp är särskilt utmärkande kommer vi självklart påpeka det, 

om inte framgår resultatet mer detaljerat vid respektive diagram i rapportens 

resultatdel. Efter sammanställningen kunde vi också konstatera att bortfallet endast 

rörde sig om tre ej ifyllda svar. 

 

Om man då ser till de frågor vi valt att lyfta fram i resultatdelen, dvs. dem som för oss 

var mest centrala och intressanta kan vi konstatera att man kan dra vissa slutsatser 

samt se tänkbara samband med de olika teorier om grupper som vi presenterat i 

rapporten. 

 

29 stycken tyckte att kårandan inom polisen mer eller mindre var ett problem, dvs. 

nästan 75 %. Det intressanta med detta är att 35 stycken mer eller mindre ser 

kårandan som en tillgång, alltså nästan 90 %. Detta kan väl bara tolkas som att man 

är medveten om ett problem men som man samtidigt är glad existerar. Vidare menar 

nästan 46 % att dem mer eller mindre inte skulle anmäla en kollega för kränkningar. 

Vad gäller övervåld rör det sig om 28 %. I de båda fallen rör det sig om ca 55 % som 

absolut skulle anmäla sin kollega. Av de studenter som svarat på enkäten menar 

nästan 90 % att svårigheten att anmäla sin kollega beror på kårandan.  

När vi ändå är inne på anmälningsfrekvensen tänkte vi gå in på de olika 

scenariofrågor vi valde att presentera i resultatet.  
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Som det framgår i resultatet berör de olika scenarierna en ringa misshandel, en grov 

misshandel och ett brott mot alkohollagen. Frågan var alltså om man som polis i de 

olika fallen skulle anmäla sin kollega. Resultatet angående scenariot om brott mot 

alkohollagen skrämde oss till viss del samtidigt som det var väntat. Endast 3 % av de 

tillfrågade skulle anmäla sin kollega, 53 % visste inte hur de skulle göra medan 

resterande 44 % inte skulle anmäla sin kollega. Vad som skrämde oss lite mer och 

som inte var lika väntat var att 69 % inte visste om de skulle anmäla sin kollega för 

en ringa misshandel och att endast 8 % skulle göra det. 23 % av de tillfrågade skulle 

göra det. 

 

Och nu till det som skrämmer oss mest och som absolut inte var väntat. 18 % vet inte 

om de, i sin roll som polis, skulle anmäla sin kollega för en grov misshandel. 

Misshandeln som målas upp i detta scenario är enligt vår mening en mycket grym 

och rå misshandel men endast 82 % skulle med säkerhet anmäla sin kollega, en 

siffra vi trodde skulle vara 100 %.  

 

Som tidigare nämnts innebär poliskulturen vissa mönster av tänkanden och 

arbetssätt främst bland patrullerande poliser. Denna kultur för sedan med sig det 

omtalade begreppet kåranda. En effekt av kårandan kan t.ex. vara att man inte 

anmäler eller vittnar mot en kollega, en s.k. intern tystnadskod. Ofta talas det om att 

kårandan uppstår pga. beroendet mellan poliser i det utsatta yrket, att den genom 

årens lopp formas av kollegorna i kontakten mellan varandra och omvärlden. Men 

utifrån studenternas svar och litteraturens förklaring till varför kårandan uppstår skulle 

man kanske kunna påstå det hela glider isär.  

 

De frågor i enkäten som syftade till teorin kring social kategorisering samt vi – och 

dom - grupptänkande visar bl a att fördomar till viss del existerar på polisutbildningen. 

Av de svarande uppger 11 personer att de blivit mer eller mindre fördomsfulla under 

utbildningens tid. Detta går att sätta i samband med de svar vi fick på frågan, om 

studenter för att förenkla sin tillvaro placerar sig själv och andra människor i fack eller 

roller. 65 % av de svarande uppger att de i olika stor utsträckning gör detta, medvetet 

eller för de flesta omedvetet. Frågan kan därför framstå som luddig av de svarande 

eftersom det är svårt att på ett tillfredsställande sätt svara på något man inte 
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egentligen är medveten om. 12 % har också svarat att de inte har någon åsikt om 

detta och kanske kan det ovanstående vara en förklaring till deras svar.  

 

 

Ett annat påstående studenterna fick ta ställning till var om det bara är ”sossepoliser” 

som vill diskutera de sociala faktorerna bakom brottsligheten och om fler poliser samt 

strängare straff är vad som behövs. Drygt 30 % av studenterna har uppgett att detta i 

någon mening är riktigt. 17 % av de svarande har ingen speciell åsikt om frågan och 

resterande håller alltså inte med om påståendet.  

 

Studenterna har även tillfrågats om de i egenskap av polisstuderande känner sig 

tillhöra en exklusiv grupp. Nästan 70 %, 27 personer, tycker sig tillhöra en utvald 

grupp i varierande grad. 28 % av dessa anser sig till och med i hög grad utgöra en 

exklusiv skara.  

 

Ovanstående resultat kan alltså enligt vår mening tyda på samband med teorierna 

om att människor i allmänhet har en tendens att sätta personer de träffar i olika fack 

för att enklare kunna handskas med de olika intryck dessa personer ger uttryck för. 

Den grupp människor vi polisstudenter tillhör tenderar också, enligt undersökningen, 

att framstå som en grupp studenterna ser på med större tolerans och förståelse än 

personer från andra grupperingar t.ex. "ickepoliser". Just detta resultat var för oss 

ganska väntat eftersom gallringen till polisutbildningen är tuff och det är väldigt 

många som konkurrerar om de få utbildningsplatserna. Ett liknande tänkande kan 

dock visa sig vara negativt och resultera i att man som polis agerar olika i situationer 

beroende på vilka människor man handskas med. 

 

I samband med enkätens sammanställning kunde vi ganska snabbt konstatera att 

många av studenternas förändringar och beteenden hör ihop med teorierna 

kameleonteffekt och konformitet som båda handlar om att människor som ingår i en 

gruppgemenskap blir alltmer lika i sina sätt att bete sig, i åsikter och uppfattningar om 

vad som är rätt och fel. Vi vill gärna tro, och uppfattar även att vi agerar självständigt 

även om det är tydligt att vårt beteende är resultatet av grupptryck. . Denna strävan 
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mot likhet är ett resultat både av andra medlemmars påverkan och av individens 

behov av anpassning. Vad fick vi då för utslag när det gällde denna typ av frågor? 

 

Till att börja med visade det sig att ca 46 % i olika stor utsträckning ofta avstår från 

att ställa frågor vid föreläsningar i tron om att det bara är dem som inte förstår. 

Nästan 72 % medger att deras tid på skolan mer eller mindre påverkat deras sätt att 

prata och utrycka sig och i och med detta uppger drygt 56 % att dem pga. sin tid på 

skolan använder mer polisiära uttryck i sitt vardagliga språk. Mer än 51 % säger att 

dem i olika hög grad ändrar sitt sätt att uppträda beroende på om dem är med 

polisstudenter eller andra, ca 56 % ändrar mer eller mindre sitt sätt att prata och 

drygt 38 % imiterar andra studenters sätt att vara t ex mimik, ordval och uppförande.  

Avslutningsvis håller ca 92 % av studenterna, i olika mån förstås, med om att 

polisstudenternas beteende blir alltmer lika över tid vilket stämmer överens med 

teorierna. 

 

Studenterna ställdes också inför frågan om hur de agerar då de befinner sig i en 

situation med en grupp andra polisstudenter och gruppens värderingar går isär med 

ens egna och personliga värderingar. Det stora flertalet av de utfrågade studenterna 

uppger då att de säger ifrån och visar att de inte håller med. 20 % av studenterna har 

dock svarat att de i något fall ändå instämmer och tvärtemot sina egna uppfattningar 

håller med gruppen i den aktuella situationen.  

En följdfråga på detta gällde huruvida den enskilda studenten delger gruppen om 

denne anser sig sitta på en bättre lösning än den gruppen kommit fram till. 

Undersökningen visar att 23 % av de svarande i något fall tyst accepterar gruppens 

uppfattning och drygt 3 % väjer att tiga tyst i större omfattning. Detta kan tyda på att 

de svarande som uppger detta inte vågar gå emot gruppen av olika anledningar. 

Teorin om groupthink ligger därför nära till hands och skulle kunna beskriva hur den 

enskilda polisstudenten resonerar i en grupp av andra polisstudenter. Gruppen som 

sådan tappar sin förmåga till kritiskt tänkande och den enskilda individen är rädd för 

att ses som avvikande och även att anses som en svikare.  

På påståendet om de vid en eventuell dialog med personer från en annan utbildning 

kan tänka sig att ställa sig på polisstudenters sida även om det inte känns rätt, 

instämmer 20 % av studenterna till viss del. 5 % svarar att de kan tänka sig att 
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handla likadant även i lite större utsträckning.  

 

I resultatet redovisade vi även svaret på om studenternas samspel med övriga 

studenter i termin 4 resulterat i en känsla av tillhörighet. Detta för att belysa teorin om 

ingroup – outgroup. I många grupper är man beroende av varandra samt av att 

gruppen är samspelt. Det finns en stark gruppkultur som ger en känsla av tillhörighet 

och det är detta som kallas för ingroup – outgroup.  

Här blev väl resultatet lite som vi tänkt oss att det skulle bli då lite mer än 74 % i olika 

hög grad medger att dem upplever en känsla av tillhörighet. 
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5 Diskussion 
 

Vi kan nu efter den genomförda enkätundersökningen se samband med de teorier 

om grupper vi presenterat tidigare i arbetet. Gränsen för när en individ eller grupp går 

att fästa till en specifik teori är svår att fastslå. Detta beror dels på att personen i 

fråga kanske svarat att påståendet tillhörande en viss teori ”stämmer något” eller 

”ganska mycket”. Vart går egentligen gränsen för när personen skulle kunna tillhöra 

en teori? Underlaget av svarande studenter i enkätundersökningen kan också tyckas 

vara i underkant för att kunna dra några exakta slutsatser och även om de svarande 

är slumpmässigt utvalda, i olika åldrar, både kvinnor och män kan man ändå alltid 

skylla på tillfälligheter. Enkätfrågorna har som ni ser i de flesta fall varit ställda utifrån 

deras tid på skolan men för att kunna erhålla ett så objektivt resultat som möjligt 

angående studenternas eventuella förändringar på polisutbildningen hade det kanske 

krävts att vi ställt liknande frågor till samma studenter innan de påbörjade 

utbildningen. Vi har därför enats om att inte presentera vårt arbete längre än att man 

i olika hög grad kan se just samband med de olika teorierna. 

 

Studenterna på polisutbildningen är människor som givetvis hade utvecklats vare sig 

de studerat eller inte. Vi kan dock se att de studenter som svarat på enkäten i olika 

utsträckning i mångt och mycket utvecklats åt samma håll.  

 

Om vi börjar med teorin kring kåranda kan vi konstatera att den existerar redan på 

polisutbildningen och att den därmed kanske inte har sitt ursprung där stor del av 

litteraturen menar, nämligen på fältet i själva organisationen. Något intressant är att 

de flesta studenter svarat att kårandan inom polisen är ett problem men att de 

samtidigt ser den som en tillgång. På samma sätt som kårandan kan framstå som 

något, som sett till sitt yttersta, kan äventyra rättsäkerheten så är också kårandan 

något som får oss framtida poliser att känna oss tryggare då vi i ett av våra 

verksamhetsområden konstant är i en miljö som är våldsam, misstrogen, fientlig, 

ohederlig, brutal och utnyttjande. De svar som uppkom kring de scenarion där 

kollegor begår lagbrott i sitt arbete kan dock verka oroande. Kårandan får ju aldrig på 

något sätt gå så långt att vi har poliser som begår brott och som det tidigare framgått 

finns det studenter som i alla fall inte är säker på om de skulle rapportera en kollega 
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som ägnar sig åt brottsliga gärningar. Detta anser vi är något att fästa 

uppmärksamheten vid och i fortsättningen vara medveten om.  

 

Vidare kan man säga att ca 28 % blivit mer eller mindre fördomsfulla sen de kom in 

på utbildningen och att nästan 70 % i varierande grad tycker sig tillhöra en utvald och 

exklusiv grupp.  

 

Man kan också säga att det existerar en strävan mot likhet och kanske är detta ett 

resultat av individens behov av anpassning. Det finns studenter som inte alltid står 

för den de där, som inte alltid törs fråga i tron om att det bara är dem som inte förstår, 

som i sitt vardagliga språk börjat använda sig av mer polisiära uttryck, som ändrar sitt 

sätt att uppträda beroende om de är med polisstudenter eller andra och som ibland 

har en bättre lösning på ett problem men som ändå är tyst. Detta kan för oss kännas 

lite skrämmande för det var definitivt inte väntat. 

Ca 20 % uppger att de kan tänka sig att ställa sig på polisstudenternas sida vid en 

eventuell dialog med andra, även fast de andra har rätt. 

 

Med ovanstående som motivation kan vi avslutningsvis konstatera att vi lyckats 

besvara de frågeställningar vi ställde upp i rapportens inledning.  

Angående vilka förändringar studenterna gått igenom under deras tid som 

studerande på polisutbildningen ser man att de är olika och med blandad frekvens, 

dock existerar dem.  

De olika förändringarna kan kopplas till teorier om grupper som t ex 

kameleonteffekten, social kategorisering och groupthink.  

Vidare kan också dessa förändringar sättas i samband med poliskulturen och dess 

kåranda. 
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Enkätundersökning                                                       Bilaga 1 
 
Ålder:      20-22      23-25      26-28      29-31      32-34      35-37 

Kön:        Man      Kvinna 

För varje påstående/fråga nedan ringar du in den siffra till höger  
som stämmer bäst överens med din  

Skalan ovan visar vilken siffra som passar ihop med alternativet för din åsikt. 

Stämmer 
Fråga 

Inte alls Något 
Ingen 
åsikt 

Ganska Mycket 

Kårandan inom polisen är ett problem 1 2 3 4 5 

Jag känner större samhörighet med studenter i 
samma basgrupp än de övriga 1 2 3 4 5 

Min tid på skolan har gjort mig mer fördomsfull 1 2 3 4 5 

Att anmäla en kollega för övervåld är otänkbart 1 2 3 4 5 

Jag håller ofta med andra studenter i deras 
uppfattning även om det inte överensstämmer med 
mina värderingar 

1 2 3 4 5 

Min utbildning påverkar mitt val av klädsel 1 2 3 4 5 

Jag avstår ofta från att ställa frågor vid föreläsning i 
tron om att det bara är jag som inte förstår 1 2 3 4 5 

Min utbildning påverkar mitt sätt att prata 1 2 3 4 5 

Min utbildning gör att jag i min vardag använder mer 
polisiära uttryck i mitt språk 1 2 3 4 5 

Jag ändrar mitt sätt att uppträda beroende på om 
jag är med polisstudenter än om jag är med andra 1 2 3 4 5 

Jag känner större samhörighet med studenter i 
samma termin än i de övriga 1 2 3 4 5 

Om jag tänker till så imiterar jag andra studenters 
sätt att vara t ex mimik, ordval och uppförande 1 2 3 4 5 

Att anmäla en kollega för kränkningar är otänkbart 1 2 3 4 5 

Jag anser att polisstudenternas beteende blir 
alltmer lika över tid 1 2 3 4 5 

Om en grupp polisstudenter har en viss lösning på 
ett problem så väljer jag att vara tyst även om jag 
vet att jag har en bättre lösning 

1 2 3 4 5 

Jag kan tänka mig att jag styrs av grupptryck och 
auktoriteter 1 2 3 4 5 

Om jag tillsammans med andra polisstudenter gör 
något som vi alla var för sig uppfattar som fel kan 
jag pga risk för att bli beskylld för en svikare välja att 
vara tyst 

1 2 3 4 5 

Att i framtiden vara gift/sambo med en annan polis 
ser jag som en fördel 1 2 3 4 5 
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Stämmer 
Fråga 

Inte alls Något 
Ingen 
åsikt 

Ganska Mycket 

Kårandan gör det svårt att anmäla en kollega 1 2 3 4 5 

Jag ställer mig på polisstudenters sida vid en 
eventuell dialog med andra utbildningar även fast 
det inte känns rätt 

1 2 3 4 5 

Jag ändrar mitt sätt att prata beroende på om jag 
pratar med polisstudenter än med andra 1 2 3 4 5 

Polisstudenter ses av mig med större förståelse och 
tolerans än andra studenter vid andra program  1 2 3 4 5 

När jag numera köper kläder tänker jag på hur 
andra polisstudenter klär sig samt om det är 
polisiärt eller inte, inga ”trashiga” kläder här inte! 

1 2 3 4 5 

Jag har fördomar om människor 1 2 3 4 5 

För att förenkla min tillvaro placerar jag mig själv 
samt andra människor i fack eller roller 1 2 3 4 5 

Kårandan inom polisen är en tillgång 1 2 3 4 5 

Jag tycker inte att poliser skall ha synliga piercingar 1 2 3 4 5 

Jag tycker inte att en manlig polis skall ha långt hår 1 2 3 4 5 

Sen jag kom in på utbildningen så har valt att säga 
upp bekantskapen med vissa gamla vänner 1 2 3 4 5 

Min tid på skolan har gjort mig mindre fördomsfull 1 2 3 4 5 

Mitt sätt att ”döma” människor har ändrats under 
min tid på utbildningen 1 2 3 4 5 

Principen ”har man sett en har man sett alla” är en 
bra princip 1 2 3 4 5 

Det är bara ”sossepoliser” som vill diskutera de 
sociala faktorerna bakom brottsligheten. Fler poliser 
och strängare straff är vad som behövs 

1 2 3 4 5 

Mitt samspel med andra studenter i termin 4 
resulterar i en känsla av tillhörighet 1 2 3 4 5 

Min utbildning påverkar mitt val av frisyr 
 1 2 3 4 5 

Jag tycker inte att poliser skall ha synliga 
tatueringar 1 2 3 4 5 

Att vara tillsammans med en annan polisstudent ser 
jag som en fördel 1 2 3 4 5 

Tillsammans med alla andra polisstudenter anser 
jag mig själv tillhöra en exklusiv och utvald grupp 1 2 3 4 5 

Jag säger inte emot andra studenter även fast att 
jag anser att deras uppfattning är fel 1 2 3 4 5 
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Scenariofrågor 

För varje scenario nedan ringar du in det svar som stämmer bäst  
 

Skalan ovan visar vilken siffra som passar ihop med alternativet för din åsikt. 

Fråga 

Fråga 1: 
Du och din kollega sitter i bilen på väg in till stationen. Du sitter i framsätet och din kollega sitter bak 
med mannen. Mannen skriker och spottar. Efter en stund så blir din kollega arg och utdelar ett 
armbågsslag i mannens mellangärde. 

 

Skulle du anmäla din kollega? JA NEJ VET EJ 

Skulle du ta upp det med din chef? JA NEJ VET EJ 

Skulle du konfrontera din kollega? JA 

 

NEJ 

 

VET EJ 

 
 
 
 

Fråga 2: 
Efter en platsundersökning i en livsmedelsbutik så ser du att din kollega tar med sig en kexchoklad 
utan att betala för den. 

 

Skulle du anmäla din kollega? JA NEJ VET EJ 

Skulle du ta upp det med din chef? JA NEJ VET EJ 

Skulle du konfrontera din kollega? JA 

 

NEJ 

 

VET EJ 

 
 
 
 

Fråga 3: 
I bilen på väg till en fiskeresa berättar din kollega som själv är bosatt ute på landet, att han har 
hembränd sprit med sig. Han berättar vidare att han bara bränner för eget bruk och säger glatt att ikväll 
ska vi ta en ”pillijamare”. 
 

Skulle du anmäla din kollega? JA NEJ VET EJ 

Skulle du ta upp det med din chef? JA NEJ VET EJ 

Skulle du konfrontera din kollega? JA 

 

NEJ 

 

VET EJ 
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Scenariofrågor 

För varje scenario nedan ringar du in det svar som stämmer bäst  
 

Skalan ovan visar vilken siffra som passar ihop med alternativet för din åsikt. 

Fråga 

Fråga 4: 
Du och din kollega är ute och patrullerar. Din kollega ser en man som är väldigt berusad och vinglar 
skrikandes fram på gatan. Din kollega tappar fattningen och drar in mannen i en gränd. Han säger ”Jag 
är så less på alla dessa fylleskallar”. Han slår mannen så hårt i magen att han faller ihop, en spark i 
mellangärdet utdelas också. Efter händelsen åker ni vidare. 

 

Skulle du anmäla din kollega? JA NEJ VET EJ 

Skulle du ta upp det med din chef? JA NEJ VET EJ 

Skulle du konfrontera din kollega? JA 

 

NEJ 

 

VET EJ 

 
 
 
 

Fråga 5: 
Du är på en fest hos en kollega. Din kollega är berusad och efter en stund så tar han fram en pet flaska 
med hembränd sprit. Han serverar till alla gäster. 

 

Skulle du anmäla din kollega? JA NEJ VET EJ 

Skulle du ta upp det med din chef? JA NEJ VET EJ 

Skulle du konfrontera din kollega? JA 

 

NEJ 

 

VET EJ 
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Enkätundersökning                                                       Bilaga 2 
 
Ålder:      20-22      23-25      26-28      29-31      32-34      35-37 

Kön:        Man      Kvinna 

För varje påstående/fråga nedan ringar du in den siffra till höger  
som stämmer bäst överens med din  

Skalan ovan visar vilken siffra som passar ihop med alternativet för din åsikt. 

Stämmer 
Fråga 

Inte alls Något 
Ingen 
åsikt 

Ganska Mycket 

Kårandan inom polisen är ett problem 10,3% 64,1% 15,4% 10,3% 0,0% 
Jag känner större samhörighet med studenter i 
samma basgrupp än de övriga 25,6% 35,9% 5,1% 33,3% 0,0% 

Min tid på skolan har gjort mig mer fördomsfull 64,1% 23,1% 7,7% 0,0% 5,1% 

Att anmäla en kollega för övervåld är otänkbart 61,5% 28,2% 10,3% 0,0% 0,0% 
Jag håller ofta med andra studenter i deras 
uppfattning även om det inte överensstämmer med 
mina värderingar 76,9% 20,5% 2,6% 0,0% 0,0% 

Min utbildning påverkar mitt val av klädsel 79,5% 17,9% 0,0% 2,6% 0,0% 
Jag avstår ofta från att ställa frågor vid föreläsning i 
tron om att det bara är jag som inte förstår 43,6% 33,3% 7,7% 15,4% 0,0% 

Min utbildning påverkar mitt sätt att prata 23,1% 35,9% 5,1% 33,3% 2,6% 
Min utbildning gör att jag i min vardag använder mer 
polisiära uttryck i mitt språk 12,8% 48,7% 5,1% 33,3% 0,0% 
Jag ändrar mitt sätt att uppträda beroende på om 
jag är med polisstudenter än om jag är med andra 48,7% 46,2% 0,0% 5,1% 0,0% 
Jag känner större samhörighet med studenter i 
samma termin än i de övriga 7,7% 12,8% 0,0% 48,7% 30,8% 
Om jag tänker till så imiterar jag andra studenters 
sätt att vara t ex mimik, ordval och uppförande 51,3% 35,9% 10,3% 2,6% 0,0% 

Att anmäla en kollega för kränkningar är otänkbart 53,8% 38,5% 0,0% 5,1% 2,6% 
Jag anser att polisstudenternas beteende blir 
alltmer lika över tid 7,7% 46,2% 25,6% 15,4% 5,1% 
Om en grupp polisstudenter har en viss lösning på 
ett problem så väljer jag att vara tyst även om jag 
vet att jag har en bättre lösning 71,8% 23,1% 2,6% 2,6% 0,0% 
Jag kan tänka mig att jag styrs av grupptryck och 
auktoriteter 25,6% 59,0% 5,1% 10,3% 0,0% 
Om jag tillsammans med andra polisstudenter gör 
något som vi alla var för sig uppfattar som fel kan 
jag pga risk för att bli beskylld för en svikare välja att 
vara tyst 10,3% 64,1% 15,4% 10,3% 0,0% 
Att i framtiden vara gift/sambo med en annan polis 
ser jag som en fördel 25,6% 35,9% 5,1% 33,3% 0,0% 
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Stämmer 
Fråga 

Inte alls Något 
Ingen 
åsikt 

Ganska Mycket 

Kårandan gör det svårt att anmäla en kollega 59,0% 17,9% 20,5% 0,0% 2,6% 
Jag ställer mig på polisstudenters sida vid en 
eventuell dialog med andra utbildningar även fast 
det inte känns rätt 30,8% 17,9% 30,8% 15,4% 5,1% 
Jag ändrar mitt sätt att prata beroende på om jag 
pratar med polisstudenter än med andra 2,6% 51,3% 7,7% 30,8% 7,7% 
Polisstudenter ses av mig med större förståelse och 
tolerans än andra studenter vid andra program  59,0% 20,5% 15,4% 5,1% 0,0% 
När jag numera köper kläder tänker jag på hur 
andra polisstudenter klär sig samt om det är 
polisiärt eller inte, inga ”trashiga” kläder här inte! 41,0% 51,3% 2,6% 5,1% 0,0% 

Jag har fördomar om människor 53,8% 10,3% 23,1% 7,7% 2,6% 
För att förenkla min tillvaro placerar jag mig själv 
samt andra människor i fack eller roller 84,6% 5,1% 2,6% 5,1% 0,0% 

Kårandan inom polisen är en tillgång 12,8% 53,8% 2,6% 28,2% 2,6% 

Jag tycker inte att poliser skall ha synliga piercingar 23,1% 43,6% 12,8% 20,5% 0,0% 

Jag tycker inte att en manlig polis skall ha långt hår 0,0% 28,2% 10,3% 43,6% 17,9% 
Sen jag kom in på utbildningen så har valt att säga 
upp bekantskapen med vissa gamla vänner 7,7% 5,1% 7,7% 23,1% 56,4% 

Min tid på skolan har gjort mig mindre fördomsfull 20,5% 15,4% 25,6% 17,9% 17,9% 
Mitt sätt att ”döma” människor har ändrats under 
min tid på utbildningen 82,1% 15,4% 0,0% 0,0% 2,6% 
Principen ”har man sett en har man sett alla” är en 
bra princip 38,5% 20,5% 35,9% 5,1% 0,0% 
Det är bara ”sossepoliser” som vill diskutera de 
sociala faktorerna bakom brottsligheten. Fler poliser 
och strängare straff är vad som behövs 17,9% 43,6% 17,9% 20,5% 0,0% 
Mitt samspel med andra studenter i termin 4 
resulterar i en känsla av tillhörighet 76,9% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 
Min utbildning påverkar mitt val av frisyr 
 51,3% 25,6% 17,9% 5,1% 0,0% 
Jag tycker inte att poliser skall ha synliga 
tatueringar 17,9% 15,4% 7,7% 48,7% 10,3% 
Att vara tillsammans med en annan polisstudent ser 
jag som en fördel 64,1% 28,2% 0,0% 5,1% 2,6% 
Tillsammans med alla andra polisstudenter anser 
jag mig själv tillhöra en exklusiv och utvald grupp 17,9% 23,1% 23,1% 12,8% 23,1% 
Jag säger inte emot andra studenter även fast att 
jag anser att deras uppfattning är fel 28,2% 23,1% 33,3% 2,6% 12,8% 
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Scenariofrågor 

För varje scenario nedan ringar du in det svar som stämmer bäst  
 

Skalan ovan visar vilken siffra som passar ihop med alternativet för din åsikt. 

Fråga 

Fråga 1: 
Du och din kollega sitter i bilen på väg in till stationen. Du sitter i framsätet och din kollega sitter bak 
med mannen. Mannen skriker och spottar. Efter en stund så blir din kollega arg och utdelar ett 
armbågsslag i mannens mellangärde. 

 

Skulle du anmäla din kollega? 7,7% 23,1% 69,2% 

Skulle du ta upp det med din chef? 33,3% 17,9% 48,7% 

Skulle du konfrontera din kollega? 94,9% 

 
 2,6% 

 
 2,6% 

 
 
 
 

Fråga 2: 
Efter en platsundersökning i en livsmedelsbutik så ser du att din kollega tar med sig en kexchoklad 
utan att betala för den. 

 

Skulle du anmäla din kollega? 10,3% 38,5% 51,3% 

Skulle du ta upp det med din chef? 35,9% 15,4% 48,7% 

Skulle du konfrontera din kollega? 100,0% 

 
 0,0% 

 
 0,0% 

 
 
 
 

Fråga 3: 
I bilen på väg till en fiskeresa berättar din kollega som själv är bosatt ute på landet, att han har 
hembränd sprit med sig. Han berättar vidare att han bara bränner för eget bruk och säger glatt att ikväll 
ska vi ta en ”pillijamare”. 
 

Skulle du anmäla din kollega? 7,7% 41,0% 51,3% 

Skulle du ta upp det med din chef? 23,1% 33,3% 43,6% 

Skulle du konfrontera din kollega? 82,1% 

 
 12,8% 

 
 5,1% 
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Scenariofrågor 

För varje scenario nedan ringar du in det svar som stämmer bäst  
 

Skalan ovan visar vilken siffra som passar ihop med alternativet för din åsikt. 

Fråga 

Fråga 4: 
Du och din kollega är ute och patrullerar. Din kollega ser en man som är väldigt berusad och vinglar 
skrikandes fram på gatan. Din kollega tappar fattningen och drar in mannen i en gränd. Han säger ”Jag 
är så less på alla dessa fylleskallar”. Han slår mannen så hårt i magen att han faller ihop, en spark i 
mellangärdet utdelas också. Efter händelsen åker ni vidare. 

 

Skulle du anmäla din kollega? 82,1% 0,0% 17,9% 

Skulle du ta upp det med din chef? 97,4% 0,0% 2,6% 

Skulle du konfrontera din kollega? 100,0% 

 
 0,0% 

 
 0,0% 

 
 
 
 

Fråga 5: 
Du är på en fest hos en kollega. Din kollega är berusad och efter en stund så tar han fram en pet flaska 
med hembränd sprit. Han serverar till alla gäster. 

 

Skulle du anmäla din kollega? 2,6% 43,6% 53,8% 

Skulle du ta upp det med din chef? 15,4% 30,8% 53,8% 

Skulle du konfrontera din kollega? 97,4% 

 
 0,0% 

 
 2,6% 

 
  


