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Abstract 
Denna studie är genomförd som ett fördjupningsarbete på polisutbildningen vid Umeå 

Universitet. Denna studies huvudsakliga syfte är att belysa skillnaderna i hur polisemblemet 

uppfattas mellan polisstudenterna och övriga studenter vid Umeå Universitet. Detta kommer 

att ske genom att jämföra enkätsvaren mellan de båda studentgrupperna. För att finna svar och 

kunna förklara skillnaderna har psykologisklitteratur studerats och lämpliga teorier valts ut.  

Resultatet visar att det finns vissa skillnader mellan hur de båda studentgrupperna upplever 

polisemblemet. Polisstudenterna är i grunden positiva till användandet av polisemblemet, 

både på skol- och fritid. De andra studenterna är inte lika positiva och betonar skillnader i 

symboliken och dess betydelse. För att förklara varför det förhåller sig på detta sätt används 

de valda teorierna.  
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1. Inledning 

Polisen i Sverige har en väldigt säregen roll i samhället jämfört med alla andra 

yrkeskategorier. Polisen har befogenhet att på ett påtagligt och konkret sätt ingripa och 

därmed direkt påverka personers situation. Därför är det viktigt att snabbt och enkelt kunna 

identifiera att det är en polis som allmänheten står inför. Svensk polis använder sig av en 

mängd olika symboler för att uppnå detta syfte. 

Användandet av symboler och symbolik är väldigt omfattande inom svensk polis. Den första 

symbolen allmänheten ser är givetvis uniformen som utsänder en tydlig signal om att det är 

just en polis. Med symboler följer ganska stereotypa uppfattningar och förväntningar på den 

som bär uniformen och dess symboler.  

Runt om campus på Umeå Universitet kan man se just en av dem främsta symbolen för 

svensk polis, nämligen polisemblemet. Jag har uppmärksammat att det talas mycket på 

campus om användandet av polisemblemet av polisstudenter. I och med att polishögskolan 

ska införlivas mer och mer med universitetsvärlden, bör den också att tåla att kritiskt 

granskas. Ett område som behöver granskas är polisens symboler, vilken bild som förmedlas 

och hur den verkligen uppfattas.  

 

1.1 Avgränsningar 

 

För att denna studie ska ha en tydlig uppbyggnad har ett antal avgränsningar varit nödvändiga. 

Det är viktigt att studien är tydlig med vad som ska undersökas och vad som inte inkluderas i 

studien. För det första har studien inriktats på endast Umeå Universitet och studenterna där. 

Detta pga. annars kommer studien blir för omfattande om jag skulle inkludera t.ex. Växjö 

Universitet.  

Jag har att inriktat mig på att få svar från studenterna vid den samhällsvetenskapliga 

fakulteten och därmed utesluta ett stort antal studenter på campus. Även detta gör jag för att 

undvika att studien ska bli för omfattande.  

  

För denna studie är det av vikt att de båda grupperna har tillbringat ungefär lika lång tid på 

universitetet. De två studentgrupperna har därmed exponerats för de olika emblemen ungefär 

lika länge. Därför har jag valt att dela ut enkäten till studenterna som läser A-kursen i 

nationalekonomi. Dessa har läst ungefär två år och består av främst av civilekonomer -och 

pol.mag studenter. En väldigt liten minoritet av dessa studenter läser på lärarutbildningen och 

några läser fristående kurser. 
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Jag har valt att dela ut enkäten till de studenter som läser sin tredje termin på 

polisutbildningen. Jag gör detta därför att försäkra mig om att jag inte har haft möjlighet att 

påverka respondenterna och att själv kunna vara någorlunda objektiv. Jag har haft 

diskussioner, om det valda ämnet, med ett flertal av studenterna i den fjärde terminen.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i hur polisemblemet 

uppfattas av studenter på Umeå Universitet.  

  

 Finna svar i litteraturen på varför grupper använder symboler?  

 Går det identifiera några skillnader i uppfattningarna mellan polisstudenterna och 

övriga studenter på universitetet? 

 Går det att förklara de olika uppfattningarna mellan studentgrupperna? 
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1.3  Disposition av uppsatsen 

På följande sätt har jag lagt upp presentationen av arbetet. I det första avsnittet introduceras 

läsaren till ämnet och studien genom en bakgrundsbeskrivning. Jag presenterar min 

frågeställning i arbetet, övergripande syftet, och avgränsningar. 

I det andra avsnittet redogör jag studiens arbetsgång, upplägg och använda vetenskapliga 

metod. Det tredje avsnittet utgör den referensram som arbetet grundas på.  

I teoridelen går jag igenom lämplig litteratur som kan ge svar kring användandet av symboler. 

I det fjärde avsnittet presenterar jag det empiriska materialet. Det empiriska materialet är 

baserat på enkäten med både polisstudenter och övriga studenter vid Umeå Universitet. 

I det femte avsnittet presenteras analysen som utgår från teorier och mitt insamlade material. 

Jag presenterar också mina slutsatser, vilka är logiskt dragna från analysen.   
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2. Metod  

För att en studie ska kunna betraktas som solid och genomtänkt bör begrepp som validitet och 

reliabilitet behandlas. 

Validitet innebär att den använda metoden måste ge tillförlitliga resultat och reliabilitet 

innebär att resultatet måste vara giltigt. Med utgångspunkt i de källor som kommer att ligga 

till grund för studien anser jag att det går att besvara mina frågeställningar med hjälp av 

metoden och teorin. Eftersom att jag kommer att använda källor av olika karaktär, anser jag 

kunna besvara frågeställningarna och bedömer validiteten som god.  

Vid användandet av källor av olika slag i undersökningen är det viktigt att man bedömer 

reliabiliteten av innehållet i en text. Man bör tänka på att vara observant och överväga om 

avsändaren har något motiv att förvränga någon information och ur vilket perspektiv som 

upphovsmannen har betraktat skeendet ur. Man bör bl.a. observera om en källa är första-, 

andra- eller tredjehandskälla.1 

 

I den här studien har jag använt mig av och sökt förklaringar till gruppers användning av 

symboler i litteratur inom ämnet psykologi. Jag har använt mig av allmänt vedertagna teorier 

vad gällande symbolik och dess betydelse för gruppdynamik.  

 

 Jag har även genomfört en enkätstudie med polisstudenter och studenter vid den 

samhällsvetenskapliga fakulteten. Att jag valde ut den samhällsvetenskapliga fakulteten har 

många anledningar. Den samhällsvetenskapliga fakulteten har överlägset flest studenter och 

dess placering gör att den är ett centrum för hela Umeå Universitet. Närheten till Norra 

beteendevetarhuset gör också att de studenterna är mest benägna att ha exponerats för och 

därmed ha åsikter om polisstudenterna. 

 

För att försäkra mig om att det faktiskt existerade olika sätt som polisemblemet uppfattades 

genomförde jag en liten pilotstudie på campus. Jag valde helt slumpmässigt ut fem studenter i 

samhällsvetarhuset och ställde korta frågor från dem som finns med i enkäten. Jag gjorde 

därefter likadant på Norra beteendevetarhuset med fem polisstudenter. Jag kunde konstatera 

att det fanns en skillnad i hur polisemblemet uppfattades och dessutom testa hur frågorna 

uppfattade. Det är av en avgörande betydelse att kunna konstatera att frågorna faktiskt 

uppfattas på det sätt som frågekonstruktören avser.2 

                                                
1 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000), Textens mening och makt, s. 39. 
2 Ejlertsson, Göran. (2005),Enkäten i praktiken, s. 35. 
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Den färdiga enkäten delades ut i samband med en föreläsning och detta är ett enormt 

tidsbesparande val. Jag kan därmed genomföra och samla in den vid ett och samma tillfälle. 

Detta utesluter helt behovet av externbortfallsanalys av svaren.3 I enkäten förekommer inget 

internt bortfall utan alla respondenter har svarat på alla frågor.  

Fler fördelar är att jag kan informera om syftet med enkäten, garantera deras anonymitet, 

försäkra mig om samtycke till deras deltagande och att uppgifterna bara kommer att användas 

av mig.4  

   

Den undersökningsmetodik som använts i denna studie är främst av kvantitativ karaktär. Efter 

jag hade identifierat problemområdet övervägde jag att genomföra intervjuer med studenter 

från båda grupperna. Detta uteslöt jag p.g.a. att det skulle vara allt för tidskrävande att sålla ut 

och urskilja de studenter som faktiskt kunde motivera varför de har sina åsikter. Därför valde 

jag att genomföra en enkätstudie för att identifiera problemet och kunna urskilja tendenser.     

Utformningen av enkäten är gjord med tanke på hur jag uppfattat problemområdet och 

uppsatsens syfte. Jag har brutit ner de frågeområden som jag vill få besvarade och formulerat 

frågorna efter detta.5  

För att inte påverka och leda respondenterna har jag valt att ha fyra till fem svarsalternativ på 

varje fråga. För att förenkla för respondenterna består åtta av tio endast av kryssfrågor.6 Detta 

innebär också att det relativt omfattande svarsmaterialet blir lättare att omvandla till statistik. 

Den fjärde frågan ger chansen till respondenten att själv ge ett alternativ till vad emblemet 

symboliserar. Detta görs pga att säkerställa ett en eventuell tendens inte missas. 

Den tionde och sista frågan lämnas öppen för att få mer information om varför skillnaderna 

mellan symbolerna finns. 

För att få bra svar har jag varit noga med att använda ett rakt och enkelt språkbruk i enkäten. 7 

Detta för att inte förvirra respondenterna eller bjuda in till missförstånd, vilket bekräftades vid 

pilotstudien.   

Frågorna på enkäten är konstruerade att de utesluter varandra och går att kategorisera var för 

sig. Detta är viktigt för att det inte ska råda någon tvekan om vilket svarsalternativ som ska 

kryssas för.8 Enkäten har utformats genom att skriva frågan till vänster och svarsalternativen 

till höger, därmed sparas mycket utrymme. Detta gör det möjligt att pressa in flerfrågor på ett 
                                                
3 Ejlertsson, Göran. (2005), s. 25. 
4 1bid, s 29 f. 
5 Ibid, s. 46. 
6 Ibid, s. 49 ff. 
7 Ibid, s. 52. 
8  Ibid,. 72 ff. 
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och samma papper. Frågorna är utformande på ett enhetligt sätt för att ge lättläst 

helhetsintryck och därmed bjuda in respondenten att lämna ett svar.9  

Det insamlade materialet har sedan behandlats i dataprogrammet Excel för att kunna 

kvantifieras och omvandlas till statistik. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Polisemblemet är den enhetliga symbolen för den svenska polisen. Den får aldrig ersättas av 

någon annan symbol eller förändras till innehåll eller form.  

Polisemblemet består av två element, dels det lilla riksvapnet och dels korsade spöknippen, 

vilande på eklöv. Kombinationen fastställdes av regeringen 1953 och togs i bruk ifrån den 1 

januari 1954. 10 

Spöknippen (fasces) användes redan under antiken som en symbol för ordningsmakten. Den 

har använts som en symbol för makten att prygla och bilan makten att halshugga. Benito 

Mussolini använde fasces som symbol för sin politiska rörelse i Italien på 1920-talet, han 

kallade sin ideologi för fascism.11  

Eklöven har ända sedan antiken använts som ett hedersmärke, på senare tid även i 

Nazityskland.12 

 

                                                
9 Ejlertsson, Göran. (2005), s. 95. 
10 www.polisen.se/grafiskprofil 
11 http://sv.wikipedia.org./wiki/Facses, 07-04-03 
12 http://commons.wikimedia.org/wiki/Quercus_robur?uselang=sv, 07-04-03 
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3. Teori 

 

3.1 Vi-grupp – Dem-grupp 

Dem-gruppen är väldigt viktig att definiera för vi-gruppen eftersom de är allt vi-gruppen inte 

är. Dem-gruppens medlemmar uppfattas och definieras som avvikande och föga sympatiska. 

Dem-gruppen visar upp en avsaknad av den egna gruppens positiva egenskaper. 

Motsättningar mellan de två gruppkonstellationerna leder till att den egna gruppens stärks 

med hjälp av rykten och fördomar om den andra gruppen.13  

Centralt för teorin är att varje kollektiv dvs. ”Vi” behöver ett ”Dem”. Inom varje grupp bildas 

därför motpoler till hur man vill den egna gruppen ska uppfattas. Dessa motpoler brukar 

kallas för ”De” men byggs inte upp av ”De” utan av ”Vi”.14    

 

Genom att använda symboler försöker gruppens medlemmar tydligt visa den egna gruppens 

identitet. Gruppens identitet består av den bild av vad Vi-gruppen anser sig vara, alltså 

gruppmedlemmarnas föreställningar om den grupp de tillhör. Vilka symboler som används 

skiljer sig mellan grupper men de måste uttrycka något om vad gruppen är. Symboler fungerar 

som en påminnelse om de sociala band som finns mellan gruppens medlemmar. Användandet 

av symboler är tänkt att skapa en vi-känsla och gemenskap. I gruppen blir man vid 

användandet av symboler, säkrare på att den egna gruppen är speciell i förhållande till andra 

grupper.15     

 

3.2 Övergångsobjekt 

Grupper och organisationer använder sig av övergångsobjekt för att forma och vidmakthålla 

sin identitet. Exempel på sådana övergångsobjekt kan vara firmans logotyp, emblem på en 

väska, en fotbollssupporters halsduk, ett valspråk eller en nations flagga.  

Angrepp på detta övergångsobjekt kan ge upphov till starka reaktioner eftersom det även 

tolkas som en attack mot gruppidentitetens kärna.16 

 

                                                
13 Svedberg, Lars. (2003) Grupp-psykologi, s. 16. 
14 Lalander, P och Johansson, T. (1999) Ungdomsgrupper i teori och praktik, s. 28 ff. 
15 Ibid. 
16 Svedberg, Lars. (2003), s. 149. 
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3.3 Jungs symbolbegrepp 

Symboler är en förenklad bild av verkligheten som är lättare att känna igen, än att definiera 

eller förklara. Symboler definieras som den bästa tänkbara framställningen av något som 

aldrig helt kan förstås. Symboler är i själva verket det som gör människan mänsklig och utgör 

dess förmåga att föreställa sig det som ligger bortom vår förståelse.  

 

Symboler ger människan förmågan att överskrida det medvetna, kroppsliga tillståndet och 

förhålla sig till en överordnad verklighet. För att kunna uttrycka det okända och ovetbara 

använder sig människan av symboler för att uttrycka det omedvetnas språk. Vi har tagit oss 

symboler för kärlek, makt och fruktbarhet etc. Symboler har enligt Jung kontakt med ett 

djupare omedvetet skikt i människans psyke. Om detta skikt påverkas kan reaktionen bli 

mycket starkare än vad en medveten teoretisk analys av en symbol ger för individen.  

 

Eftersom symboler visar på något som ligger som ligger bortom människans förståelse, 

innebär upplevelsen av livet på ett symboliskt plan att människan kommer närmare den 

individuella innebörden av vilka vi är och vad vi gör. Symbolernas funktion är alltså att 

förklara människans inre och yttre liv.17   

 

                                                
17 Hopcke, H Robert (1991) Jungs psykologi, s. 37 f. 
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4. Resultat 

Enkäten har besvarats av totalt 162 personer, 85 studenter på universitetet och 77 

polisstudenter. Av dessa var könsfördelningen väldigt jämn inom båda grupperna. 

Studentgruppen bestod av 39 kvinnor och 46 män, polisgruppen bestod av 38 kvinnor och 39 

män. Studentgruppen bestod alltså av 45.8% kvinnor resp. 54.2% män och polisgruppen 

bestod av 49.3% kvinnor resp. 50.6% män.  

Könstillhörighet har inte haft betydelse i hur de tio frågorna i enkäten har besvarats. Det vill 

säga att gruppen kvinnor eller män inte har besvarat frågorna på ett likartat sätt i förhållande 

till könstillhörigheten, utan är väl uppblandade mellan varandra.  

 

Hänsyn har också tagits till respondenternas ålder men där har ej hellre något mönster gått att 

urskilja. Åldern har alltså inte haft någon betydelse hur de har besvarat frågorna. Dock kan det 

konstateras att studenterna som grupp är yngre än vad polisstudenterna är. Av detta går det 

inte att dra några särskilda slutsatser som att ålder skulle påverka uppsatsen i någon riktning. 

 

I diagrammen kommer båda gruppernas svar att presenteras med både staplar och antalet 

respondenter ovanför stapeln. Antalet kommer att sättas i relation till varandra och de olika 

grupperna genom procentandelar. Detta för att förenkla och förtydliga tendenserna för läsaren. 

För att göra procentsatserna lättlästa har decimalerna valts att inte redovisas. När det är någon 

enstaka respondent som svarat på ett visst svarsalternativ har denne ej räknats om i procenttal. 

Studenterna som studerar nationalekonomi kommer att i diagrammen att benämnas som 

”studenterna” och polisstudenterna som ”polisstudenterna” 
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Polisemblemet symboliserar (n=162)
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Diagram 4:1 Polisemblemet symboliserar 

 

På frågan om ”Vad anser du att polisemblemet symboliserar” går det att dra följande 

slutsatser. En övervägande majoritet av det totala antalet respondenter anser att polisemblemet 

symboliserar trygghet. De båda studentgrupperna tillsammans anser 104 dvs. 64 procent att 

det symboliserar trygghet.  

Av studentgruppen är det 43 procent som ser emblemet som en trygghet. Av polisstudenterna 

var det 87 procent som anser det vara en symbol för trygghet.  

Av studenterna var det 12 st dvs. 14 procent som upplever att polisemblemet symboliserar 

hot. Ingen av polisstudenterna var av den åsikten och det var ju positivt, annars hade det 

bäddat för dessa en synnerligen besvärlig arbetssituation. 

 

”Varken eller” går alltså att tolka som neutrala till polisemblemet och anser alltså att det inte 

går att tolka som vare sig trygghet eller hot. Ytterligare en faktor som talar för att de är 

neutrala är att de ej fyllt i svarsalternativet ”annat”.  Av studentgruppen var det 42 procent 

som är neutrala till polisemblemet. Av polisstudenterna är det drygt 6 procent som är neutrala 

till emblemet. 

 

Under ”annat” är det av studentgruppen 7 procent som anser att polisemblemet symboliserar 

saker som inkompetens, makt och auktoritet. Av polisstudenterna är det drygt 6 procent som 

anser att det symboliserar makt, auktoritet eller myndighet. Detta svarsalternativ fick 

respondenterna fritt fylla i ett eget alternativ om de ansåg att det bättre skulle stämma överens 
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med deras uppfattning. Detta följdes upp med kommentarer i marginalen av samtliga som 

ifrågasatte hur det var ens möjligt att det kunde uppfattas som ett hot eller ens negativt. Även 

av de polisstudenter som ringat in trygghet kommenterade i marginalen, 15 procent, åsikter 

om att hot som svarsalternativ var helt olämpligt.   

 

Användandet av polisemblemet på skoltid (n=162)
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Diagram 4:2 Användandet av polisemblemet på skoltid 

 

På frågan ”Vad anser du om att polisstudenterna bär polisemblemet (väska och tröja) på 

skoltid?” går det att konstatera följande. Studenterna var försiktigt positiva till det, 3 procent 

ansåg att det var mycket bra och 14 procent ganska bra. Den stora majoriteten av 

studentgruppen, 59 procent, ansåg sig neutrala till användandet under skoltid.  

Det är 18 procent som anser att användandet under skoltid inte är speciellt bra och 5 procent 

tycker att det inte är bra alls.  

 

Polisstudenterna är betydligt mera positiv i frågan och 36 procent anser att det är mycket bra, 

respektive 22 procent anser ganska bra.  

Hela 40 procent av polisstudenterna ställer sig neutral i frågan och en polisstudent anser att 

det inte är speciellt bra.        
 



Polisutbildningen Fördjupningsarbete vt-07 Rapportnummer: 385 

 14 

Användandet av polisemblemet på fritiden (n=162)
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Diagram 4:3 Användandet av polisemblemet på fritiden 
 

På frågan ”Vad anser du om att polisstudenterna bär polisemblemet på fritiden?” går det att 

fastställa följande. Endast en i studentgruppen anser att det är mycket bra och endast 3 anser 

att det är ganska bra.  

Ungefär 30 procent ställer sig neutrala i frågan om användandet av polisemblemet på fritiden.  

Majoriteten av studentgruppen var inte positiva, 35 procent anser att det inte är speciellt bra 

och hela 28 procent anser att det inte är bra alls. 

 

Polisstudenterna är mera positiva, 22 procent anser att det är mycket bra och 17 procent 

ganska bra. Största enskilda delen av polisstudenterna anser sig vara neutrala i frågan dvs. 46 

procent. 

Några är dock negativa, 12 procent anser att det inte är speciellt bra och två polisstudenter 

anser att det inte är bra alls. 
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Andra utbildningars användning av symboler 

(n=162)
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Diagram 4:4 Andra utbildningars användning av symboler 
 

På frågan ”Vad anser du om att andra utbildningar sätter sina symboler på sina kläder och 

väskor?” går det att utröna följande. Överlag är både studenterna och polisstudenterna positiva 

till att andra utbildningar sätter symboler på sina kläder och väskor.  

 

Studenterna är försiktigt positiva med tre studenter som tycker att det är mycket bra och 15 

procent ganska bra. Den stora majoriteten, 79 procent, bland studenterna är neutrala och anser 

”varken eller”.  

Ingen anser att det inte speciellt bra och endast två studenter anser att det inte är bra alls. 

 

Polisstudenterna är lite mera positiva, med 17 procent som anser att det är mycket bra och 38 

procent ganska bra. 

Av polisstudenterna är det 47 procent som ställer sig neutrala i frågan. Två polisstudenter 

anser att det inte är speciellt bra, ingen anser att det inte är bra alls. 
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Uppmärksammas andra utbildningars symboler 

(n=162)
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Diagram 4:5 Uppmärksammas andra utbildningars symboler 

 

På frågan ”Hur ofta lägger du märke till andra studenter som bär symboler från sina 

utbildningar på sin fritid?” går det att utläsa följande. Studenterna lägger märke till andra 

studenters symboler relativt ofta, 9 procent mycket ofta och 47 procent ganska ofta. Dock 

lägger inte 42 procent sällan märke till andra utbildningars symboler. En student lägger aldrig 

märke till andra utbildningars symboler.  

 

Polisstudenter lägger märke till de andra utbildningarnas symboler ungefär i lika stor 

utsträckning som studentgruppen. 7 procent lägger ofta märke till andras symboler och 44 

procent ganska ofta. 36 procent lägger sällan märke till andra utbildningars symboler och 7 

procent har aldrig lagt märke till några.  

 

Den här frågan var konstruerad för att kunna se om polisemblemet uppmärksammades mer än 

andra utbildningars symboler. Det har de inte gjort enligt denna enkät. Det enda som ändå 

talar för att polisemblemet uppmärksammas oftare än andra symboler är att de finns betydligt 

färre av dem att lägga märke till.  
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Polisemblemet uppmärksammas på fritiden 

(n=162)

13

26

30

16

20

37

20

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mycket ofta Ganska ofta Sällan Aldrig

Studenterna

Polisstudenterna

 
Diagram 4:6 Polisemblemet uppmärksammas på fritiden 
 

På frågan ”Hur ofta lägger du märke till polisstudenter som bär polisemblemet på sin fritid?” 

går det att utläsa följande. Studenterna uppmärksammar polisemblemet på fritiden relativt 

mycket, 15 procent mycket ofta och 30 procent ganska ofta.  

Av studentgruppen var det 35 procent som sällan la märke till om någon bar polisemblemet på 

fritiden, 19 procent hade aldrig uppmärksammat det.  

 

Polisstudenterna uppmärksammade polisemblemet väldigt ofta, 25 procent mycket ofta och 

48 procent ganska ofta. Relativt många, 25 procent, av polisstudenter har sällan lagt märke till 

polisemblemet på fritiden. Detta är givetvis inte konstigt eftersom självklar umgås 

polisstudenterna med sina klasskamrater även på fritiden. 
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Skillnad mellan polisemblem kontra annan 
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Diagram 4:7 Skillnad mellan polisemblem kontra annan symbol  
 

På frågan ”Anser du att det finns någon skillnad mellan att bära polisemblemet från att bära 

en symbol från någon annan utbildning?” kan följande konstateras. Studenterna tycker att det 

är en större skillnad än vad polisstudenterna tycker. Av studenterna anser 26 procent att det är 

en stor skillnad och 39 procent att det är en ganska stor skillnad. Av studenterna var det 24 

procent som ställde sig neutrala och 12 procent anser att det inte är någon skillnad alls. 

 

Av polisstudenterna är det 14 procent som anser att det är en stor skillnad och 35 procent 

anser att det är en ganska stor skillnad. 

Av polisstudenterna är det 23 procent som är neutrala i frågan och anmärkningsvärt många, 

27 procent, anser ingen skillnad alls.    

 

De svarat ja har också fått motivera sina svar på den sista frågan, här följer en sammanfattning 

på dessa svar. Studenterna anser att polisemblemet symboliserar ett yrke med befogenheter 

och inte en utbildning. Polisemblemet står för makt på ett helt annat sätt än vad de övriga 

utbildningarnas symboler står för.  

Vid en eventuell olycka eller annan händelse skulle det kunna vara svårt att se skillnad på en 

polisstudent och en riktig polis. Oavsett bör polisstudenten vara inställd på att agera. Särskilt 

svårt att se skillnad är om studenten bär emblemet och håller i vapenbältet, med batong och 

handfängsel fullt synliga.  
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Att studenterna använder polisemblemet underminerar myndighetsrollen. Tråkigt att se när de 

försöker påskina en falsk polisauktoritet! Det är väl brottsligt att utge sig för att vara polis?, 

konstigt att polisstudenterna får det. Polisen har våldsmonopol i samhället, vill 

polisstudenterna använda våld?  

 

Polisstudenterna har motiverat sitt svar som följer. Viktigt att komma ihåg att man ses som 

symbol för polisen i stort och därmed har ögonen på sig. De känner tydligt av att de har krav 

på ett korrekt uppförande. Polisemblemet kan uppfattas provocerande och att polisstudenterna 

är malliga över det.  

Får vara bereda på att stå till svars för vad de riktiga poliserna gör, och försvara deras 

beteenden. 

Polisen står för mycket gott och det är märkvärdigt att det ska vara negativt att förknippas 

med dessa. 

 

4.1 Kritisk granskning av resultatet 

Det är av stor vikt att betona att denna enkät inte får eller kan ses som hela sanningen om vad 

studentgrupperna eller hela universitetet tycker om polisemblemet. Den kan bara stå för vad 

studentgrupperna tyckte där och då enkäten genomfördes och därmed endast visa tendenser.  

 

5. Diskussion 

Att Vi-grupp-Dem-gruppteorin går att applicera på det valda problemområdet blev bekräftat 

direkt enkätdatan analyserats. Det visade sig att vare sig könstillhörighet eller ålder var det 

avgörande när de olika grupperna besvarade enkäten. Det var i stället tydligt att det var just 

grupptillhörigheten som var det avgörande.  

 

Polisstudenterna är på väg mot ett yrke där det är väldigt enkelt att avgöra om man tillhör Vi-

gruppen eller Dem-gruppen. Antingen jobbar man som polis eller så gör man inte det, svart 

eller vitt. Polisstudenterna väljer att genom att använda den grupps symboler, som de vill 

tillhöra, tydligt visa upp den egna grupptillhörigheten. Den symbol som gör detta är 

polisemblemet. 

 

När man ser på hur de olika studentgrupperna uppfattar polisemblemet framstår en skillnad. 

En övervägande majoritet, 87 procent, av polisstudenterna uppfattar polisemblemet som en 
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symbol för trygghet. Trygghet är att beteckna som ett positivt svarsalternativ och inte konstigt 

att de flesta polisstudenter vill bli förknippade med detta.   

 Studentgruppen är mera splittrade och det är bara 43 procent som ser det som en trygghet. 

Intressant att notera är att 12 procent faktiskt uppfattar polisemblemet som en symbol för 

någonting hotfullt. Det är dock inte svårt att förstå att det leder till extra irritation om man 

uppfattar polisemblemet som hotfullt och dessutom bär polisstudenten på ett vapenbälte.  

Ingen av polisstudenterna såg någonting hotfullt med symbolen och ett flertal, 15 procent, 

motsatte sig till och med ens tanken.  

 

I ett försök att illustrera hur olika en symbol kan tolkas lämnades utrymme ”annat” att 

respondenterna själva fick beskriva vad polisemblemet symboliserade. Detta gjordes även 

som försäkran mot att missa någon eventuell tendens. Under svarsalternativ ”annat” är det av 

studentgruppen 7 procent som anser att polisemblemet symboliserar saker som inkompetens, 

makt och auktoritet. Av polisstudenterna är det drygt 6 procent som anser att det symboliserar 

makt, auktoritet eller myndighet. Att några polisstudenter ifrågasätter och försvarar 

polisemblemet går helt i linje med teorin om övergångsobjekt. De vill gärna tillhöra en ”Vi-

grupp” och upplever kritik mot emblemet som kritik mot deras ”Vi-grupp”, därmed försvarar 

de också polisemblemet.  

 

Studenterna var försiktigt positiva till att polisemblemet används under skoltid, 3 procent 

ansåg att det var mycket bra och 14 procent ganska bra. Den stora majoriteten av 

studentgruppen, 59 procent, ansåg sig neutrala till användandet under skoltid. Detta ger 

intrycket att de anser att användandet av polisemblemet är ok när de används i ett samanhang, 

t ex på polishögskolan. Det är att betrakta som mer naturligt att polisstudenterna öppet visar 

vilken grupp de vill tillhöra. 

Polisstudenterna är betydligt mera positiv i frågan och 36 procent anser att det är mycket bra, 

respektive 22 procent anser ganska bra.  

Hela 40 procent av polisstudenterna ställer sig neutral i frågan och en polisstudent anser att 

det inte är speciellt bra.        
 

Allt detta ska sättas i konstrast med vad de olika grupperna anser om användandet av 

polisemblemet under fritiden. 

Majoriteten av studentgruppen var inte positiva, 35 procent anser att det inte är speciellt bra 

och 28 procent anser att det inte är bra alls. 
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Polisstudenterna är mera positiva, 22 procent anser att det är mycket bra och 17 procent 

ganska bra. Största delen av polisstudenterna anser sig vara neutrala i frågan dvs. 46 procent. 

Några är dock negativa, 12 procent anser att det inte är speciellt bra och två polisstudenter 

anser att det inte är bra alls. 

Här blir det tydligt hur det skiljer sig mellan de båda grupperna hur polisemblemet uppfattas 

när det används på fritiden. ”Vi-gruppen” upplever polisemblemet övervägande positivt 

medan ”Dem-gruppen” inte är lika positiva.  

 

Studenterna är försiktigt positiva till andra utbildningars användning av symboler med tre 

studenter som tycker att det är mycket bra och 15 procent ganska bra. Den stora majoriteten, 

79 procent, bland studenterna är neutrala. 

 

Polisstudenterna är mera positiva, med 17 procent som anser att det är mycket bra och 38 

procent ganska bra. Det kan i och för sig vara svårt att kritisera andra om man själv använder 

symboler i hög utsträckning. Av polisstudenterna är det 47 procent som ställer sig neutrala i 

frågan.  

Studenterna är försiktigt positiva med tre studenter som tycker att det är mycket bra och 15 

procent ganska bra. Den stora majoriteten, 79 procent, bland studenterna är neutrala. 

 

Studenterna uppmärksammar polisemblemet på fritiden relativt mycket, 15 procent mycket 

ofta och 30 procent ganska ofta. Polisstudenter lägger märke till de andra utbildningarnas 

symboler ungefär i lika stor utsträckning som studentgruppen. Detta bekräftar att 

polisemblemet faktiskt uppmärksammas på fritiden i ganska hög utsträckning. Detta faktum 

understryker vikten av att tänka på uppträdandet hos den enskilde polisstudenten.  

 

Polisstudenterna uppmärksammade polisemblemet väldigt ofta, vilket inte är märkvärdigt 

med tanke på hur ”Vi-gruppen” söker sig till varandra och håller ihop. Det innebär att de 

kommer att umgås och träffas mycket, vilket också självklar lägger märke till varandras 

polisemblem. 

 

Studenterna tycker att det är en större skillnad på att bära polisemblemet än vad 

polisstudenterna tycker. Av studenterna anser 26 procent att det är en stor skillnad och 39 

procent att det är en ganska stor skillnad. Av studenterna var det 24 procent som ställde sig 

neutrala och 12 procent anser att det inte är någon skillnad alls. 
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Av polisstudenterna är det 14 procent som anser att det är en stor skillnad och 35 procent 

anser att det är en ganska stor skillnad. 

Av polisstudenterna är det 23 procent som är neutrala i frågan och anmärkningsvärt många, 

27 procent, anser ingen skillnad alls. Detta kan vara ytterligare ett uttryck för ett 

övergångsobjekt. Att 27 procent av polisstudenterna upplever användandet lika 

oproblematiskt som att ha en annan utbildningssymbol är intressant. Det är möjligt att de har 

upplevt frågan som en attack på sin gruppidentitet och därmed försvarat den efter bästa 

förmåga, dvs. att hävda att de inte är någon skillnad.    

 

Med utgångspunkt i Jungs teori kan man förklara hur de olika studentgrupperna förhåller sig 

till polisemblemet. På det medvetna planet vet studentgruppen att polisstudenterna inte är 

annorlunda från andra studentgrupper. Däremot på ett omedvetet plan förknippas 

polisemblemet som symbol till något större och potentiellt farligt, med tanke på dess 

historiska betydelser och kontext. På detta omedvetna plan kan därför polisstudenterna 

upplevas som malliga och något för mer än övriga studenter. 

När polisemblemet används på skoltid reagerar inte studentgruppen särskilt på polisemblemet, 

t ex är 59 procent neutrala. Däremot när polisemblemet används på fritiden blir bilden en 

annan. Majoriteten av studentgruppen är inte positiva. De upplever inte polisemblemet som 

vilken annan symbol som helst och därför kan den inte användas i alla kontexter. Inte utan att 

det omedvetna psyket tolkar emblemet t ex hotfullt eller som del av någonting större. 

Majoriteten av studentgruppen bekräftar detta genom att anse andra utbildningars symboler 

vara mindre problematiska. 

 

Polisemblemet som symbol överskrider det medvetna, kroppsliga tillståndet och förhåller sig 

till en överordnad verklighet.18 Detta leder i sin tur givetvis till att när människor ser 

symbolen reagerar de, ofta på ett omedvetet plan. Detta innebär för polisstudenterna att det får 

ögonen på sig från de övriga studenterna.  

 

Studentgruppen upplever en större skillnad mellan polisemblemet och andra 

utbildningssymboler, än vad polisstudenterna gör. Symboler definieras som den bästa 

tänkbara framställningen av något som aldrig helt kan förstås.19 Därför måste respondenterna 

                                                
18 Hopcke, H Robert (1991), s. 37 f. 
19 Ibid. 
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få förklara sig lite närmare och den chansen fick de på den sista frågan i enkäten. Där 

framkommer flera av deras, säkerligen omedvetna föreställningar, om polisemblemet. 

Polisemblemet ses som något större än utbildning. Den står mer tydligt som en symbol för 

makt än andra symboler på campus.  

Polisstudenterna befinner sig på insidan av ”Vi-gruppen” och läser in betydligt fler positiva 

egenskaper i emblemet. Även detta kan ha sina grunder i omedvetna psykologiska processer 

och därför är det en fördel att förstå ”Dem-gruppens” bilder och associationer.     

 

Med detta är bara att konstatera och acceptera att de som inte tillhör ”Vi-gruppen” upplever 

och tolkar symboler annorlunda, fram för allt på ett omedvetet plan. I och med detta kan 

läsaren förhoppningsvis säga sig veta mera om hur polisemblemet uppfattas och varför, vilket 

också var uppsatsens syfte.   
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  Enkätundersökning  Bilaga 1 

- om hur polisemblemet uppfattas bland studenter vid Umeå Universitet 

När Du svarar sätt en ring runt siffran framför det svarsalternativ som passar dig 

bäst. Vid ev. oklarheter kring frågorna fråga mig direkt, dina svar är viktiga för att ge en  

korrekt bild av uppfattningarna mellan de olika studentgrupperna.   
 

1. Är du?     1. Kvinna 

    2. Man 

 

2. Hur gammal är du?   1. 18-22 år 

    2. 23-27 år 

    3. 28-32 år 

    4. 33-37 år 

    5. 38 år eller äldre 

 

3. Vilken utbildning läser du?  1. Polisutbildningen 

    2. Civilekonomprogrammet 

    3. Pol.mag-programmet 

 

4. Vad anser du att polisemblemet symboliserar? 1. Trygghet 

         2. Hot 

    3. Varken eller trygghet eller hot 

    4. Eget alternativ:………………. 

 

5. Vad anser du om att polisstudenterna bär 1. Mycket bra 

    polisemblemet (väska och tröja) på  skoltid? 2. Ganska bra 

    3. Varken bra eller dåligt  

    4. Inte speciellt bra 

    5. Inte alls bra 
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6. Vad anser du om att polisstudenterna bär 1. Mycket bra  

    polisemblemet (väska och tröja) på sin fritid? 2. Ganska bra 

    3. Varken bra eller dåligt 

    4. Inte speciellt bra 

    5. Inte alls bra 

 

7. Vad anser du om att studenter på andra 1. Mycket bra  

utbildningar sätter sina symboler på sina  2. Ganska bra 

 kläder och väskor?   3. Varken bra eller dåligt 

    4. Inte speciellt bra 

    5. Inte bra alls 

 

8. Hur ofta lägger du märke till studenter som              1. Mycket ofta 

bär polisemblemet på sin fritid?  2. Ganska ofta  

    3. Sällan 

    4. Aldrig  

 

9. Hur ofta lägger du märke till andra studenter 1. Mycket ofta  

som bär symboler från sina utbildningar på sin  2. Ganska ofta 

fritid?    3. Sällan 

    4. Aldrig 

 

10. Anser du att det finns någon skillnad mellan 1. Ja, stor skillnad                                

att bära polisemblemet från att bära en symbol 2. Ja, ganska stor skillnad 

från någon annan utbildning?  3. Varken stor eller liten skillnad 

    4. Ingen skillnad alls 

Om Ja, förklara varför:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan!
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      Bilaga 2  
        
        
        
        
Fråga 1 Kvinna Man       Totalt  
  39 46       85  
Fråga 2 18-22 23-27 28-32 33-37 38+    
  44 37 3 1 0 85  
Fråga 3 Polis Civ.ek Pol.mag Annat      
    35 44 6   85  
Fråga 4 Trygghet Hot Varken eller Annat      
  37 12 30 6   85  
Fråga 5 Mycket bra Ganska bra Varken eller Inte speciellt bra Inte bra alls    
  3 12 50 15 5 85  
Fråga 6 Mycket bra Ganska bra Varken eller Inte speciellt bra Inte bra alls    
  1 3 27 30 24 85  

Fråga  7 Mycket bra Ganska bra Varken eller Inte speciellt bra Inte bra alls    
  3 13 67 0 2 85  
Fråga 8 Mycket ofta Ganska ofta Sällan Aldrig      
  3 20 46 16   85  
Fråga 9 Mycket ofta Ganska ofta Sällan Aldrig      
  8 40 36 1   85  
Fråga 
10 

Ja, stor 
skillnad 

Ja, ganska stor 
skillnad Varken eller 

Ingen skillnad 
alls      

  22 33 20 10   85  
        
Fråga 1 Kvinna Man          
  38 39       77  
Fråga 2 18-22 23-27 28-32 33-37 38+    
  2 52 18 3 2 77  
Fråga 3 Polis Civ.ek Pol.mag Annat      
  77         77  
Fråga 4 Trygghet Hot Varken eller Annat      
  67 0 5 5   77  
Fråga 5 Mycket bra Ganska bra Varken eller Inte speciellt bra Inte bra alls    
  28 17 31 1 0 77  
Fråga 6 Mycket bra Ganska bra Varken eller Inte speciellt bra Inte bra alls    
  17 13 36 9 2 77  

Fråga  7 Mycket bra Ganska bra Varken eller Inte speciellt bra Inte bra alls    
  13 26 36 2 0 77  
Fråga 8 Mycket ofta Ganska ofta Sällan Aldrig      
  20 37 20 0   77  
Fråga 9 Mycket ofta Ganska ofta Sällan Aldrig      
  6 37 28 6   77  
Fråga 
10 

Ja, stor 
skillnad 

Ja, ganska stor 
skillnad Varken eller 

Ingen skillnad 
alls      

  11 27 18 21   77  
 


