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Abstrakt 

I tidigare forskning som gjorts inom ämnet dirty work osynliggörs mentala förberedelser för 

individer som ska äntra ett sådant yrke. Därtill osynliggörs också i forskning kring 

polisstudenter och våld i relation till polisyrket hur polisstudenter själva reflekterar och 

känner inför att kanske bruka och utsättas för våld i sitt framtida yrke. Syftet med denna 

uppsats har därför varit att belysa hur polisstudenter, som står inför en karriär inom ett dirty 

work, reflekterar över att de kan komma att bruka och själva utsättas för våld i framtiden, 

samt hur de upplever att de förbereds inför detta. Studien är gjord genom kvalitativ metod och 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. Sex polisstudenter har intervjuats, samtliga vid 

två tillfällen. Resultatet visar att polisstudenterna socialiseras till att kunna bruka våld, dels 

genom lärare, men också genom sina kurskamrater. Att våld kan komma att bli en stor del av 

deras yrkesvardag är de mycket medvetna om, även om våld, menar polisstudenterna, inte är 

att prioritera framför kommunikation. Genom att anta en roll kan polisstudenterna härleda ett 

möjligt våldsamt ingripande till organisationen. Detta skapar en risk för distans till ett 

handlande. I samband med våldsamma situationer finns känslor som inte är önskvärda att visa 

upp då de kan leda till en presentation av yrkesrollen som inte är till en polis fördel. 

Polisstudenterna visar till största del en trygghet inför sina arbetsuppgifter som många gånger 

innefattar våldsamma ingripanden. Utbildningen verkar där med, på ett bra sätt, förbereda sina 

studenter inför polisyrkets eventuella våldsanvändning. 
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1. Inledning  

Det finns yrkesgrupper i vårt samhälle som arbetar med uppgifter som många människor 

aldrig skulle kunna tänka sig att utföra. Det kan vara ett helt yrke som uppfattas motbjudande, 

eller bara vissa arbetsuppgifter. Yrken som på något vis är fysiskt obehagliga, som skadar ens 

värdighet, eller går emot ens moraliska övertygelser benämns som dirty work. Fysiskt 

obehagliga känslor kan uppstå i samband med arbete med döda kroppar, sopor eller avföring, 

eller då man inom ramen för yrket utsätts för farliga situationer. För andra dirty workers kan 

moralen ifrågasättas då vissa uppgifter skapar moraliska tvetydigheter (Ashforth & Kreiner, 

1999). Trots att människor anser att vissa yrken är motbjudande kan de samtidigt klassas som 

nödvändiga och ibland även som tappra och ädla (Hughes, 1958; Ashforth et al. 2007).  

Den forskning som gjorts kring individer och organisationer som tolkas inom ramen för dirty 

work har främst handlat om hur den sociala identiteten skapas och förstärks i samband med 

stigmatisering. Det är också främst yrkesverksamma som studerats. I en sammanställande 

artikel angående forskning på yrkesmedlemmar inom dirty works anses det att ett framtida 

forskningsområde skulle kunna vara att studera de psykologiska förberedelserna inför att 

utföra uppgifter inom ett sådant yrke (Baran et al. 2012). Intresset och fokus i denna studie 

ligger därför i att studera de individer som står inför en karriär inom ett yrke som klassas som 

dirty work, hur de förbereds och känner för att börja jobba med uppgifter som de ovan 

beskrivna.  

Det yrke som fångat studiens intresse är polisyrket. Poliser kan komma att utsättas för farliga 

situationer, de kan komma i kontakt med psykiskt ostabila människor och med död, samt att 

de utför uppgifter som kan skapa moraliska betänkligheter. Till exempel kan de tvingas köra 

människor som nekats asyl till flyget, tvinga bort en hemlös från en varm trappuppgång, 

skjuta mot en annan människa, eller på annat sätt fysiskt skada någon. De har av samhället 

getts rätten att, då det krävs, lösa sina uppgifter med våld och de har därmed givits 

våldsmonopol. Lagen som berättigar polisen att använda våld lyder: 

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. (SFS 

1984:387) 

Alla polisorganisationer runt om i världen har enligt lag rätt att använda våld i den mån det 

behövs.  I Sverige är det alltså Polislagen 10 § som ger polisen denna befogenhet (Berggren & 
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Munck, 2011:56). Rätten begränsas dock i Polislagen 8 § som säger: ”Måste tvång tillgripas, 

skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda 

resultatet skall uppnås.” (SFS 1984:387). Åttonde paragraf ger här uttryck för två principer 

som skall styra polisens användande av våld. Dessa principer kallas ofta för behovs- och 

proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett polisingripande endast får ske om 

det är nödvändigt för den aktuella farans eller störningens avvärjande. 

Proportionalitetsprincipen betyder att de skador eller olägenheter som ett ingripande kan vålla 

inte får stå i olämpligt förhållande till syftet med ingripandet (Berggren & Munck, 2011:56–

57). Med dessa paragrafer som glasögon skall alltså varje polisingripande bedömas enskilt 

och graden av våldsanvändning måste alltid stå i relation till den uppgift som skall lösas. 

Polisens och polisers beslut kan bli ifrågasatta både av media, allmänheten, men också av dem 

själva.  

Det sämsta med arbetet är att använda våld, jag försöker att undvika det. Att bli bemött med våld 

mår jag väldigt illa av, att brottas och sådär, jag har inte kropp för det och jag gillar det helt 

enkelt inte (Manlig polis i intervju med Gunnar Ekman, 1999:99) 

I citatet kan vi förstå en ovilja att bruka våld, en ovilja som kan leda till ifrågasättande av sitt 

eget agerande i yrket. Polisens våldsmonopol, tillsammans med begreppet dirty work ligger 

till grund för denna studie och fokus ligger på polisstudenter som förbereds inför ett yrke där 

de kan utsättas och utsätta andra för våld. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur polisstudenter reflekterar kring att de i framtiden 

kan komma att utsättas för våld och själva bruka våld, samt hur utbildningen förbereder dem 

inför detta. 

Syftet ska försöka uppnås genom att ge svar på följande frågeställningar: 

 Hur upplever polisstudenterna att de förbereds inför polisyrket och dess 

våldsanvändning? 

 Hur skapar polisstudenterna i nuläget mening till våldsanvändning i sitt kommande 

yrket? 

 Hur reflekterar polisstudenterna kring känslor som kan uppstå i samband med våld och 

hur menar de att dessa känslor får ta plats i polisyrket?  
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2. Polisen 

Nedan ges fakta för att skapa en förståelse för vad polisverksamheten och polisutbildningen 

syftar till. 

Polisens övergripande ändamål beskrivs i Polislagens inledande paragraf:  

Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens arbete 

syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten 

skydd och annan hjälp (SFS 1984:387) 

Grundat på detta ändamål beskrivs det i andra paragrafen mer specifika uppgifter för polisen 

som består av tre huvudformer: Den preventiva verksamheten, som syftar till att förebygga 

bland annat brott och störningar av allmän ordning. Den repressiva verksamheten, som menar 

att de ska ingripa när någon störning inträffat eller brott begåtts. Och sist den hjälpande 

verksamheten som handlar om att hjälpa allmänheten på andra sätt, så som att skydda eller 

lämna information (Berggren & Munck, 2011:32) 

2.1 Polisens våld 

Polislagen som ger polisen möjlighet att bruka våld då tjänsteåtgärden kräver det innefattar 

både våld mot person och våld mot egendom (Norée 2008:20). I denna studie syftar polisens 

våld enbart till våld mot person.  

Annika Norée (2008:21–22) skriver att våld mot person handlar om mer än grövre fysiska 

angrepp, så som att tillfoga någon annan kroppsskada eller smärta, det innefattar också 

beröring som inte uppfattas lika smärtsamt. Det innebär att en polis som enbart håller fast en 

person utövar våld. En polis får även hota med våld utan att straffas. Norée skriver att detta är 

ett effektivt sätt för att undvika att faktiskt använda våld. 

Polisen har särskilda hjälpmedel lämpade för våldsanvändning. Dessa är expanderbar batong, 

pepparspray, handfängsel och tjänstevapen (Rikspolisstyrelsen, 2005:4). 

2.2  Polisutbildningen 

För att bli antagen till Polisutbildningen (belägen i Stockholm, Växjö och Umeå), ingår det 

att, i en intervju med yrkesverksamma poliser bli utfrågad kring etiska värderingar, moral, 

samhällsorientering, attityder, samt olika ställningstaganden. I övrigt ingår också fysiska 

tester, begåvningstest, medicinsk undersökning och psykologsamtal (Polisen, 2013). För en 
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antagen följer sedan en utbildning som sträcker sig över två år och sex månader. Den 

innehåller studier av teoretiska ämnen som juridik, kriminologi, förhörsteknik, trafik och 

utredning. Till detta kommer praktiska inslag som vapenhantering, livräddning, bilkörning 

och konflikthantering med självskydd. Under utbildningen genomför studenterna också 

sammanlagt två veckors fältstudier och avslutningsvis väntar praktik under de slutliga sex 

månaderna, en så kallad aspirantperiod (Umeå universitet, 2013). 

Redan under första terminen börjar studenternas mentala träning i form av konflikthantering, 

kommunikationsövningar och självförsvar. Dessa lektioner benämns som kks-lektioner och 

fortlöper genom hela utbildningen
1
.  

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning som gjorts kring polisstudenter, deras mentala förberedelser, 

samt polisens våldsanvändning. Inom forskning som rör poliser och polisutbildning finns 

många olika infallsvinklar i relation till våldsanvändning och dessa infallsvinklar ger en bra 

förståelse av hur komplext polisyrket är. Det handlar om vilken kunskap som krävs för att 

kunna hantera våldsamma situationer, vad som kan fungera som legitimering av polisens 

våldsanvändning, samt hur och av vem denna kunskap ges.  

3.1 Polisens bemötande 

För poliser är det viktigt att bemöta allmänheten på ett sätt som skapar förtroende. Dennis 

Töllborg har gjort en utredning av polisens våldsanvändning på uppdrag av Polismyndigheten 

i Västra Götaland. För polisen som samhällelig aktör är det viktigt att få allmänhetens tilltro, 

skriver han. Det ingår därför i deras roll att möta människor med respekt och tillit. Sverige har 

vad som kan kallas folkets polis, vilket speglas av att befolkningen ofta har åsikter om polisen 

och deras arbete, vilket inte är ovanligt (Töllborg, 2010:32). Den svenska polisens verksamhet 

                                                           
1  Kks- lektionerna innehåller: introduktion till grupprocesser, inre och yttre balans, praktisk träning i 

självförsvar och greppkopplingar integrerat med konflikthantering, praktisk träning i att fysiskt betvinga 

våldsamma personer kombinerat med konflikthantering, skaderisker vid polisiära ingripanden, juridik vid 

polisiära ingripanden, föreläsning i kommunikativt förhållningssätt, praktisk övning i realistisk miljö, 

självförsvar/greppkopplingar kombinerade med fysisk ansträngning och avslappnings- visualiseringsövningar i 

kombination med praktiska övningar (Umeå universitet, 2009)  
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har ett starkt band till demokratin i samhället. Befolkningen är mycket intresserad av polisens 

arbete och genom massmedia hålls vi ständigt informerade om vad som händer (Stenmark, 

2005:10). Det är viktigt att polisutbildningen ger en bra förståelse för hur rättstaten, 

demokratin och förvaltningen samspelar. Detta eftersom en enskild polis i många lägen ställs 

inför svåra avvägningar trots de riktlinjer som polismyndigheten tillhandahåller (Eklund, 

2013:21). Alltså, varje polisiär situation är unik och det är upp till polisen i stunden att göra en 

ibland sekundsnabb bedömning på lämplig åtgärd. Även om det finns riktlinjer kring till 

exempel våldsanvändningen, kan handlingsutrymmet, då polisen beslutar om åtgärd, upplevas 

relativt stort. För att göra en lämplig bedömning är det därför viktigt att poliser har kunskap 

om det ovan nämnda samspelet.  

Det kan dock bli svårt för polisen att möta folket med respekt och tilltro, exempelvis på grund 

av stress. För att kunna hantera stress krävs mental förberedelse.  

3.2 Mental förberedelse 

Töllborg skriver att det ibland uppstår plötsliga och oväntade situationer som skapar stress 

som i sin tur kan leda till så kallat tunnelseende. I en sådan situation hamnar allt fokus på, till 

exempel, en attackerande gärningsman, en ilsken hund eller annat. Tillståndet kallas också 

målfixering (2010:32). Töllborg skriver vidare att Polishögskolan har en särskild handbok för 

teknik i ingripande och i försvarsteknik, i vilken det lyfts fram hur viktigt det är att vara 

mentalt förberedd inför scenarier som kan skapa denna typ av stress och målfixering. 

Handboken beskriver i ett avsnitt vad som bör avläsas som signaler för att en situation 

kommer att eskalera och bli något eller mycket våldsammare. Det rör sig bland annat om 

kroppsspråket hos en person/gärningsman. Töllborg anser dock materialet bristfälligt då det 

inte beskriver hur våld kan förhindras på annat sätt än med just våld. Detta skriver Töllborg 

hör förhoppningsvis till sådant som tas upp i samband med praktiska övningar på 

utbildningen (2010:17–18). För att våldet inte ska trappas upp på grund av målfixering är det 

viktigt att kollegor snabbt avbryter eller förflyttar polisen som drabbats av tunnelseende från 

platsen (ibid:32). 

Mental förberedelse ingår i Polishögskolans kursplan och är ständigt återkommande på 

schemat (Polishögskolan Umeå, 2013). Thomas Bäck (2010) har gjort en studie i syfte att 

studera polisstudenters och yrkesverksamma polisers upplevelser kring sin mentala 

kompetens. Det mentala förhållningssättet handlar om att organiserat och med långsiktighet 
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träna sina tankar, sina tolkningar, sina känslor och sitt beteende för att kunna fungera privat 

och i arbetet (Polishögskolans utbildningsmaterial 2005; I: Bäck, 2010).  

Enligt de studerande informanterna i Bäcks studie uppfattas de praktiska lektionerna som 

väldigt givande då de ger en tydlig bild av hur och när till exempel stress och tunnelseende 

kan inträffa och hur det påverkar individen (2010:47).  

Nackdelarna med polisyrket är enligt Bäcks informanter bland annat möten av våld, missbruk 

och psykiskt instabila människor (2010:47). Polisyrkets risker och utsatthet, så som våld mot 

polis, är ett av skälen till avhopp från utbildningen (men avhoppen är få till antal) (Lilie & 

Rosmark, 2003: 8-9). Samtidigt är våldet också vad många lockas av. För att kunna möta 

våldsamma situationer och instabila människor menade Bäcks informanter att det är viktigt 

med kunskap om att kunna bearbeta svåra händelser. Just hur stress ska reduceras, och vad 

som orsakar den ansåg samtliga informanter i undersökningen att de fått god kunskap kring. 

Dock märktes en skillnad mellan studenter i termin ett och termin fyra. De sistnämnda kände 

sig något osäkrare i den frågan. Bäck menar att det kan bero på att de fått mer kunskap om 

yrket som ger dem större förståelse för svårigheterna med att hantera stress (2010:47–51). De 

flesta av informanterna svarade också att de genom utbildningen ges goda förutsättningar för 

att kunna utveckla viktiga mentala tekniker (ibid:66). Bland annat ansåg flera att de kommer 

kunna bearbeta sina tankar och känslor efter utförda uppdrag (ibid:79).  

En annan träningsform som ska förbereda polisstudenterna för våldssituationer är 

simulationsträning. Rodger E. Broomé har gjort en studie kring polisers upplevelser av 

dödligt våld och hur simulationsträningen förbereder polisstudenter psykiskt inför detta. Tre 

polisstudenter deltog i studien och ställdes inför olika, mycket hotfulla, scenarior i vilka de 

skulle agera. Polisstudenterna visade en viss ångest i samband med sådan träning. Ångesten 

handlade om att de inte fullt ut kunde förutse händelseförloppet, trots att de fått scenariot 

beskrivet (2011:144). Det visade sig också att det i samband med förståelsen av situationens 

hotbild uppstod en emotionell chock och sårbarhet. Detta på grund av att polisstudenterna 

någonstans under tiden förstod att det kunde sluta med dödlig misshandel (fortfarande 

figurativt) (ibid:150).  

Träning som ges i den här formen är till för att ge polisstudenter större grund att stå på i sitt 

beslutsfattande i trängda, hotfulla situationer. Att träna inför att bruka dödligt våld innebär 

dels att få en förståelse för polisens plikt och ansvar, och dels att lära sig förstå hur det känns 
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att uppleva stress inför, under och efter en skjutning, samt hur en enskild polisstudent hanterar 

det. Trots att ingen av deltagarna i Broomés studie på riktigt utsattes för livsfara, uppstod 

samma ångest och kognitiva arbetssätt som kunnat avläsas hos poliser som varit i denna 

situation i verkligheten (2011:150). 

Det står klart att det kan bli en utmaning att använda våld och därför krävs mycket träning i 

olika former. Men vad säger då forskning angående hur poliser ändå motiverar 

våldsanvändning? Det vill säga, hur skapar poliser mening till våldsanvändning inom yrket? 

3.3 Att använda våld 
Forskning har visat att det går att urskilja olika motiveringar och skäl till enskilda polisers 

våldsanvändning. I en tysk studie gjord av Astrid Klukkert et al. visar resultatet att 

allmänhetens förväntningar fungerar som motiv till att utföra yrkesuppgifter som kan 

ifrågasättas. Förutom dessa yttre förväntningar som allmänheten har på polisen som 

institution handlar det också om det egna intresset att bruka våld för att kunna sköta sitt jobb 

och ibland för att polisen vill undvika upptrappning av en redan våldsam situation. 

Förväntningarna kan handla om att poliser inte bör visa sig svaga (2008:195).  

I studien deltog ett femtiotal poliser som fick beskriva sina attityder till olika scenarior som de 

skulle kunna råka ut för. I artikeln diskuteras också den paradox som kan uppstå i yrket då 

polisens auktoritet måste vidhållas samtidigt som de bör undvika upptrappning av en hotfull 

situation. De menar att det kan vara svårt att få det att gå hand i hand, vilket i vissa fall kan 

leda till att poliser går över gränsen för att behålla auktoriteten (ibid:203).  

När en situation eskalerar och det grövsta av våld övervägs menade informanterna i studien 

att den rationella tankegången som tidigare hindrat dem från att få stopp på en jakt på en 

gärningsman försvinner och ersätts med känslor som enbart handlar om att rädda sitt och 

kollegornas liv (ibid:194-195). 

 

That moment when I personally was confronted with an armed criminal halting in flight, facing 

me and saying: ‘Hey policeman, c’mon!’ and then he even gets ready to move his hand holding 

the gun. Well, sorry—rather him than me (Klukkert et al., 2008:195) 

 

There are two possibilities for you: you stop, look silly and die, or you 

shoot (Klukkert et al., 2008:195) 
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Citaten visar tydligt att det egna livet står i fokus i en situation då poliserna möts av en 

mycket våldsam handling.  

Rolf Granér har i sin avhandling gällande yrkeskulturen bland patrullerande poliser redovisat 

fyra aspekter som motivering till våld. Dessa är våld som sker genom polisers hänvisning till 

lagstöd och skyldigheter, till viljan att uppfostra, till viljan att bestraffa, samt genom att man 

hamnat i så kallad affekt
2
. Han skriver att de här fyra aspekterna kan användas som ursäkt och 

accepterande av våldet. Dock framgick det av hans intervjuer att våld är något poliserna helst 

vill slippa att använda. Att kommunicera fram en lösning ansågs vara det bättre alternativet 

(2004:188–190).  

Det är prioritet att kommunicera före att bruka våld, samtidigt som forskningen här visar att 

det finns många argument när våld används.  

3.4 Kunskap från olika håll 

Det är mycket kunskap som ska förmedlas innan en polisstudent ger sig ut på aspirant och 

börjar tjänstgöra. Som yrkesverksam fortsätter sedan lärandet. Studenter vid Polishögskolan 

får undervisning både av akademiker och av personer som har varit eller är poliser. Tidigare 

forskning visar att polisstudenter lägger vikt vid vilken slags lärare som säger vad.  

Staffan Karp och Henric Stenmark har redovisat en analysmodell över konservativt och 

innovativt lärande bland polisstudenter och nya poliser. I artikeln framgår att polishögskolans 

studenter många gånger fokuserar på vem som säger något och inte alltid vad som sägs. 

Lärare har nämligen berättat att studenterna lättare verkar ta till sig information som ges av 

lärare med polisbakgrund än av de akademiska lärarna. Genom att lyssna på vad lärare med 

polisiär bakgrund har att säga kan studenterna skapa ett kulturellt kapital som blir viktigt för 

dem senare, då de kommer ut i arbete (2010:9). De kan alltså skapa sig en förståelse om 

yrkeskulturen. 

Det är en vanlig uppfattning, att det är på gatan snarare än i skolbänken som poliserna lär sig 

sitt yrke, men kunskapen kring våldsanvändning kräver dem båda - utbildning och erfarenhet. 

Människor insatta i ämnet menar att det alltid borde vara erfarna poliser som håller i just 

våldsutbildningen på polisskolorna (Paoline & Terrill, 2007:182). Gunnar Ekman har gjort en 

                                                           
2
 Affekt är en sinnesrörelse med stark känslostegring som kan uppstå vid bland annat raseri, sorg och glädje 

(Nationalencyklopedin, 2014) 
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studie med syfte att belysa ”vad som styr den dagliga praktiken i en verksamhet fylld av 

många och motstridiga krav” (Ekman, 1999:8). Han skriver att nya poliser lär sig tekniker och 

tar till sig attityder och motiv från kollegor som arbetat längre. Den största praktiska biten 

kommer alltså i och med samspelet med erfarna poliser (ibid:18). Detta innebär att praxis 

inom poliskåren kommer att vara mer vägledande än alternativa arbetssätt.  

Utbildningen på Polishögskolan består av många olika delar då den måste förbereda 

studenterna inför svåra och komplexa situationer. Mental förberedelse och simulationsträning 

har i tidigare forskning visat sig vara två givande delar i utbildningen för att ge polisstudenter 

kunskap för att hantera stress i samband med våldsamma ingripanden och situationer. Genom 

den kunskap de får kring lagtexter och polisens skyldigheter kan poliser i tjänst sedan 

motivera sin våldsanvändning. Något som inte framkommer ur den tidigare forskningen är hur 

polisstudenter själva reflekterar kring våldet och hur de anser sig kunna bruka det eller inte 

beroende på känslor som kan uppstå i samband med våldssituationerna som de tränar inför. 

4. Teori 
Det teoretiska ramverk som presenteras nedan har använts för att undersöka hur polisstudenter 

reflekterar kring att de i framtiden kan komma att bruka våld och själva utsättas för våld, samt 

hur utbildningen förbereder dem inför detta. Utifrån tidigare forskning framkommer en rad 

olika infallsvinklar kring polisens våldsanvändning. För att skapa en så bra förståelse som 

möjligt för polisstuderandes reflektioner inför våldsanvändningen i polisyrket presenteras här 

ett relativt brett teoriavsnitt. Teorierna handlar om dirty work, socialisering, 

meningsskapande, roller och emotioner. 

4.1 Dirty work 

Den första att använda begreppet dirty work i vetenskapligt syfte var sociologen Everett C. 

Hughes (1958). Hans definition av begreppet lyder: 

It may be simply physically disgusting. It may be a symbol of degradation, 

something wounds one’s dignity. Finally, it may be dirty work in that it in 

some way goes counter to the more heroic of our moral conceptions 

(Hughes, 1958: 49-50). 

Att jobba inom ett så kallat dirty work handlar alltså om att utföra uppgifter som kan uppfattas 

som obehagliga och som en tung börda. Uppgifterna kan ses som fysiskt, socialt och 
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moraliskt ovärdiga (Hughes, 1958:121–122). Dirty work brukar vanligen förknippas med 

arbetsuppgifter som endast en yrkesgrupp har, sådana uppgifter som inte alltid går ihop med 

idéer om hur samhället och människor bör fungera ihop/vara mot varandra (Dick, 2005:1369). 

Skillnaderna mellan fysiskt eller socialt obehagliga, eller moraliskt tvetydiga uppgifter kan 

vara svaga och ett yrke som anses fysiskt ovärdigt kan också klassas som moraliskt tvetydigt 

och så vidare, och denna ”dirtiness” är en social konstruktion. Hur samhället upplever ett yrke 

är inte skrivet i sten. Vissa yrken tillskrivs mer eller mindre prestige, trots att de definieras 

som ett dirty work. Exempel på yrken med mer prestige är polis och brandman. Sådana yrken 

kan, förutom att de klassas som dirty work, också klassas som heroiska och nödvändiga 

(Aschfort & Kreiner, 1999:415–416). Hughes (1958:52) menar att tvivelaktiga uppgifter i ett 

yrke också kan vara det karismatiska i det. 

Vad gäller polisen har samhället gett dem en viss rätt som andra inte har och det är genom den 

de motiverar sina (vålds)ingripanden i olika situationer (Dick, 2005: 1384-1385), alltså genom 

demokratiska beslut om våldsmonopol. I en studie kring hur poliser hanterar det hon 

definierar som dirty work skriver Penny Dick att just våldsanvändningen kräver en moralisk 

övervägning. Inom de ideologiska ramarna konstruerar och försvarar yrkesgruppen, i det här 

fallet poliser, sin arbetsroll. Dick skriver att konstruktionen och försvaret av uppgiften visar 

på att dessa arbetsuppgifter, så som till exempel vapenanvändning, alltid är diskuterbara och 

öppna för ifrågasättande. Arbetsuppgifterna kräver ständig diskussion eftersom dessa inte är 

universella utan kopplande till sociala och ideologiska kontexter. Den moraliska tvetydigheten 

inom polisyrket, skriver Dick, övergår ofta till att inverka på individen (2005:1369). De 

poliser hon intervjuade härledde båda sin auktoritet och den våldsanvändning, till den sociala 

organisation de tillhör och på så vis slipper de klandra sin personliga identitet för det annars 

omoraliska beteendet (ibid:1384-1385). 

Det görs tydligt av både Hughes (1958) och Dick (2005) att polisyrket kan klassas som ett 

dirty work. Vad som väntar en blivande polis, så som våld, får denne kunskap och förståelse 

om genom socialisering. 

4.2 Socialisering  

Det finns två typer av socialisering – den primära och den sekundära. Den primära syftar till 

hur barnet under sina första år tar del av grundläggande kunskaper gällande attityder, 

beteenden och andra individer, helt enkelt hur det sociala livet fungerar. Detta sker då ofta 

genom den närmsta omgivningen i form av familj (Angelöw & Jonsson, 2000:82). ”Individen 
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’tar över’ den värld i vilken andra redan lever” (Berger & Luckmann, 1966:154).  Individen är 

alltså inte från början en samhällsmedlem utan blir det med hjälp av andra människor som 

förmedlar samhällets normer (ibid:154).  

Primär socialisering är den viktigaste för individen, den banar väg för den sekundära. Den 

sistnämnda hanterar ett jag som redan formats av den primära socialiseringen (ibid:154-155). 

Denna sekundära socialisering kan innefatta kunskap som fördelas socialt inom olika 

samhällsklasser, men Peter L Berger och Thomas Luckmann beskriver främst specialkunskap 

inom olika yrken som ett resultat av det moderna samhällets arbetsfördelning. I och med att 

samhället innefattar arbetsfördelning krävs också en kunskapsfördelning, vilket skapar ett 

behov av sekundär socialisering (1966:162).  

En person med ett visst yrke skaffar sig genom utbildning rollspecifika färdigheter och språk 

som krävs för just dennes yrke. Detta måste pedagogiskt inpräntas hos individen och kan leda 

till nya uppträdanden och attityder. Med rollen tillkommer normer att förhålla sig till 

(ibid:162-163), men ibland tappar individen bort sig själv och sitt självförtroende, då 

socialiseringens nya kunskaper inte går att kombinera med dennes tidigare erfarenheter (Egan, 

1989; I Page, 2005:107). Berger och Luckmann skriver däremot att rollen som en individ 

antar under en sekundär socialisering enkelt går att avlägsna. De kunskaper om verkligheten 

som vi ges genom primär socialisering är svåra att lösa upp och bortse från, men de som 

kommer med den sekundära, den specifika rollen och dess normer kan lättare skiljas från jaget 

och istället förknippas med en rollspecifik situation. Detta beror på att de kunskaper och 

definitioner av verkligheten som vi får i samband med sekundär socialisering inte är så djupt 

rotade i vårt medvetande (1966:167).   

Den här typen av sekundär socialisering kan också kallas för professionssocialisering. 

Professionssocialisering tar fart i samband med högre utbildning, det forum som formar denna 

socialisering. Här ges kunskap, metoder och tekniker som skapar ett språk för professionen. 

När individen får tillgång till detta skapas en känsla av tillhörighet (Page, 2005:106). 

Socialisering samspelar med meningsskapande, som båda är processer som för individen sker 

inom gruppens ramar. Det är processer som handlar om individens utveckling i ett socialt 

sammanhang (Lauritz, 2009:10). 

4.3 Meningsskapande  

I polisyrket, detta dirty work, kan dilemman så som övervägning av våldsanvändning uppstå. 
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Meningsskapande är då ett sätt att kunna hantera dessa dilemman. Meningsskapande kan leda 

till att en polis klarar av våldssituationer utan att tynga ner sitt eget jag. 

Blake E. Aschforth och Glen E. Kreiner diskuterar i sin artikel hur dirty workers lyckas 

behålla en positiv mening med sina arbetsuppgifter. Genom att socialiseras in i ett nytt yrke 

följer mycket ny information och samtidigt kan tvetydigheter förekomma och tidigare 

föreställningar ifrågasättas. Detta innebär också att nya aspekter ska förenas med personen. 

Under denna process, menar Ashforth och Kreiner, tvingas ett meningsskapande ta form.  

Genom förlikning med mindre attraktiva arbetsuppgifter kan en positiv bild av personen själv
3
 

trots allt upprätthållas (1999:426). 

Lars Erik Lauritz (2009) har gjort en studie kring polisstudenters syn på sin identitet och deras 

väg mot en professionell identitet och han menar att meningsskapande är viktigt då det ger 

individen möjlighet att hantera de olika dilemman som kan uppstå i yrket.  

På väg mot sin professionella identitet skapar polisstudenter och nya poliser 

successivt nya meningar och justerar befintliga meningar om sin egen roll 

som polis och det sammanhang i vilket de ska verka (Lauritz, 2009: 8).  

Meningsskapandet görs genom förväntningar och erfarenheter, och genom att ta hänsyn till 

kontext kan vi använda oss av tidigare erfarenheter för att skapa mening till ny information 

som vi får och måste hantera, till exempel i en utbildning (ibid:9).  

Under ett ingripande kan en polis plötsligt behöva överväga att bruka våld, och dilemmat 

måste tas i tu med i stunden. Därför är det också viktigt att kunna skapa mening i ett sådant 

plötsligt förhållande. Lauritz refererar till Schöns
4
 begrepp reflection-in-action för att beskriva 

meningskapande i situationen. I en profession uppstår dagligen situationer som inte enbart kan 

handskas genom påläst kunskap. Istället måste ett meningskapande ta vid genom reflektion i 

stunden. Den kunskap som getts i böcker är viktig då gamla metoder ger redskap för att 

fullgöra ett arbete, men nya idéer måste bemöta denna kunskap för att situationen ska 

uppklaras. Mötet mellan gamla metoder och reflektionens färska idéer skapar nya erfarenheter 

som kommer till användning i framtiden. På så vis skapas mening som hjälper den 

professionelle att hantera svåra situationer (2009:8).  

                                                           
3
 Aschforth och Kreiner använder begreppet social identitet vars definition skulle kräva utrymme som inte finns i 

denna uppsats, därav används inte begreppet. 
4
 Lauritz refererar till Schön, Donald. 1991. The Reflective Practitioner – How Professionals Think in Action. 

England: Basic Books, Inc. 
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Meningsskapandet av arbetsuppgifter som krävs för att hantera dilemman kommer i 

polisstudenternas fall göras inom rollen som polis. Därav är Erving Goffmans rollteori 

relevant att fortsätta med. 

4.4 Rollteori 
I denna uppsats används Goffmans (1959) begrepp social roll, fasad/social fasad och 

teamframträdande för att förstå vilken betydelse rollen som polis kan ha för 

våldsanvändningen som del av polisens yrkesuppgifter. 

Goffman liknar det sociala vardagslivets interaktioner med en teaterföreställning där 

människorna spelar roller. Under ett framträdande spelar en person en roll och dennes uppgift 

är att få sin publik att tro på rollen, att få den att stämma överens med föreställningarna om 

den. En social roll kan definieras som verkställande av skyldigheter och rättigheter som är 

bundna med en viss status (1959:23). Polis är en social roll, vars agerande går ut på att stå 

samhället till tjänst. Exempel på skyldigheter och rättigheter som en polis måste ta hänsyn till 

är de som kommer med våldsmonopolet. En polis måste också förhålla sig till de 

föreställningar som finns kring denna yrkesgrupp, det kan handla om att polisen förväntas 

ingripa i en misshandel trots att denne själv då kan utsättas för slag eller dylikt.  

Ett sätt att lyckas agera korrekt inför sin publik och att införliva deras förväntningar är att anta 

den etablerade fasad som finns för den sociala rollen. Någon som säger sig vara polis 

förväntas också se ut som en polis och uppträda som en polis. Fasaden innefattar kläder, 

ansiktsuttryck, hållning, kön, talmönster, uppträdande och manér. (ibid:28-29). Personer som 

tillhör samma kategori i samhället är ofta tvungna att anta en gemensam social fasad. Detta 

leder till att fasaden blir en kollektiv representation som personer inom samma kategori 

förhåller sig till i sitt framträdande (ibid:33). Ett rutinmässigt framträdande ger uttryck åt krav 

från publiken. ”Det är ett sätt på vilket ett framträdande socialiseras, formas och omformas för 

att passa in i förutsättningar och förväntningar som finns i det samhälle i vilket det framförs.” 

(Goffman, 1959:39). Poliser ingår i en kategori som tillsammans bär fasaden som hjälper dem 

att vara just poliser. Genom hur de pratar, hur de är klädda och vilka hjälpmedel de bär på, i 

form av vapen, kan de få stopp på våld. Kanske de bara behöver visa sig, eller kanske de 

tvingas att själva använda våld. 

Genom ett så kallat teamframträdande samarbetar personer för att framställa en rutin och 

ibland kräver det att en person i det teamet tvingas agera på annat sätt än vad denne är van vid 



 
18 

 

i andra situationer. Det kan appliceras på många yrkesteam, till exempel ett polisteam som 

tillsammans upprätthåller en rutin och tvingas uppträda på ett sätt i jobbet, till skillnad från 

exempelvis i hemmet. Personer i serviceyrken förstärker ofta sitt manér för att visa på 

sakkunnighet och integritet, med främsta syfte att lyckas förmedla en rättvis bild av det yrke 

och den service de representerar. Teamets medlemmar är under ett framträdande beroende av 

varandra för att lyckas. En enskild medlem skulle kunna sabotera genom att uppträda på ett 

sätt som inte är förenat med den kollektiva representationen (ibid:73-77).  

Något som kan bli viktigt i ett framträdande är vilka känslor som tar plats. Denna studies 

empiri visar tydligt hur känsloarbete är relaterat till yrkesrollen i samband med överväganden 

av och faktiskt våldsanvändning. Goffman har inte kopplat känslor till sin teori och i denna 

studie används därför Arlie Russel Hochschilds (2003) begrepp känsloarbete för att 

komplettera detta.  

4.5 Känsloarbete 
Vissa känslor hör inte hemma i våldsamma sammanhang där polisen figurerar. Poliser kan 

därför behöva styra känslorna för att uppvisa en korrekt presentation av sin yrkesgrupp under 

dessa situationer. 

Känsloarbete, emotion work, är ett begrepp myntat av Arlie Russel Hochschild. Begreppet 

syftar på individens arbete med att försöka känna en viss känsla och att kunna hantera den. 

Det är försöket att lyckas som är det centrala i känsloarbetet, inte hur känslan tar form i 

slutändan. Känsloarbetet går ut på att framkalla eller forma en känsla som för situationen är 

önskvärd. Det kan alltså uppstå en skillnad mellan vad en person faktiskt känner och den 

känsla som personen förväntas känna eller uttrycka i en given situation. I samhället finns en 

uppsättning känsloregler, feeling rules, som Hochschild menar ledsagar oss i vilken 

omfattning och i vilken riktning en känsla bör visa sig, samt vilken varaktighet den bör ha. 

Känsloarbetet går alltså ut på att lyckas förhålla sig till dessa känsloregler (2003:95–97).  

Hochshild redogör för två sätt att känna på, genom surface acting och deep acting. Hon 

skriver att vi människor har kapacitet att dölja vad vi känner och istället kan ge sken av att 

känna något helt annat. Detta sker genom surface acting och personen i fråga har då kontroll 

över vilka signaler denne sänder ut till sin omgivning. Deep acting däremot handlar till viss 

del om att lura, inte bara omgivningen, utan även sig själv. Känslan kommer inifrån och är 

mer övertygande. I samband med surface acting känns ansiktsuttryck och kroppsspråk inte 
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bekvämt och äkta i ens egna ögon, medan den mentala ansträngningen i deep acting får 

känslan att bli en del av en person. Genom att träna på att känna på ett sätt som du förväntas 

kan du bli bra på deep acting. I vissa yrken är detta något som man medvetet tränar de 

anställda för att klara av. Tillslut kan en tvetydighet uppstå då den anställda inte vet om det är 

denne själv som känner på ett visst sätt eller om det är organisationen (2012:33–36).  

Dessa känslobegrepp är viktiga att ta hänsyn till i denna studie då poliser i mångt och mycket 

förväntas visa ett visst känslouttryck i olika situationer. Omgivningen har en föreställning om 

hur poliser bemöter dem och hur de uppträder i specifika sammanhang.  

5. Metod 
Syftet med studien är att undersöka hur polisstudenter reflekterar över att de i sitt framtida 

yrke kan komma att bruka och utsättas för våld, samt hur utbildningen förbereder dem för 

detta. Därmed har urvalet av respondenter valts av den anledningen att de är studenter vid 

Polishögskolan. Det är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer genomförts. 

Kvalitativ metod ger möjlighet att förstå och ge mening åt respondenters upplevelser och 

personliga erfarenheter kring det aktuella ämnet och till detta försöka ge vetenskapliga 

förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2009:17).  

Intervjuerna har gjorts i relation till en intervjuguide
5
, och genom semistrukturerade intervjuer 

har jag getts chans att ställa många fler frågor som inte finns i intervjuguiden, då svar lett in 

på intressanta ämnen (se Bryman, 2011:415). Efter genomförda intervjuer har transkribering 

ägt rum och materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. I och med antalet teorier 

som används i uppsatsen och de olika infallsvinklar som den tidigare forskningen haft i 

relation till våldsanvändning, har jag valt att visa en öppenhet till respondenternas 

reflektioner, upplevelser och tankar. Detta har jag haft möjlighet till genom innehållsanalys. 

Jag har låtit respondenterna prata ganska fritt om de ämnen som tagits upp i intervjuerna. I 

min analys av intervjuerna har de första kodningarna inte varit teoribundna för att inte förlora 

värdefull information. Därefter har materialet relaterats till de teorier och begrepp jag 

uppfattar kunna öka förståelsen av min empiri.  

                                                           
5
 För intervjuguider se Bilaga 1 och Bilaga 2 
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5.1 Urval  
Urvalet av respondenter för denna studie har varit målinriktat (Bryman, 2011:434), vilket i det 

här fallet innebär att respondenterna studerar till poliser och att de har kommit så långt i 

utbildningen att de haft en hel del vapenlektioner, kks-lektioner och de har testat pepparspray, 

samt att de genomfört två veckors praktik. Att de kommit så långt i utbildningen ökar chansen 

för att de hunnit reflektera över den våldsanvändning de kan komma i kontakt med i yrket. Ur 

bekvämlighetssynpunkt har studenter vid Umeå Polishögskola intervjuats.  

5.2 Genomförande 
En kontakt vid Polishögskolan i Umeå frågade polisstudenter i sin omgivning om de var 

intresserade av att delta i en intervju och förklarade samtidigt kortfattat för dem vad denna 

uppsats skulle behandla. Därefter kontaktades dessa sex personer genom de kontaktuppgifter 

som getts. Via mejl fick några av polisstudenterna ta del av ett informantbrev
6
, medan resten 

fick det på plats innan intervjun.  

Samtliga respondenter har blivit intervjuade vid två tillfällen (april och november 2013). 

Detta då jag ansåg att materialet från första intervjutillfället var bristfälligt och behövde 

kompletteras med flera frågor som respondenterna tidigare snuddat vid, men som jag missat 

att ta fasta på i april. Utvecklandet av intervjuguiden ledde till djupare och längre diskussioner 

i november. Studien har inte för syfte att jämföra svar från de olika tillfällena. 

De 30-80 minuter långa intervjuerna ägde rum på en plats som respondenterna själva haft 

möjlighet att välja (se Bryman, 2011:421). Intervjuerna har därmed gjorts i hemmiljö, på 

respondenternas universitet, samt på café under en tid på dagen då det varit relativt tomt. 

Intervjuerna gjordes i lugn och ro. Jag upplevde att alla respondenter var avslappnade, kanske 

främst de som intervjuades i hemmiljö. 

För att få en uppfattning av hur intervjun skulle gå till och för att få bekräftat att frågorna var 

relevanta för studien genomfördes vid första intervjuomgången i april en pilotintervju (se 

Bryman, 2011:422) med en vän. Den pilotintervju som genomfördes ledde till att några frågor 

togs bort eller gjordes om. Under intervjuerna användes en intervjuguide för att påminnas om 

vilka frågor som skulle ställas för att få ut så mycket empiriskt material som möjligt. Frågorna 

har dock inte behövt besvaras i den turordning som framgår av guiden eftersom 

semistrukturerade intervjuer ger mer frihet. Efter varje intervju har respondenterna fått 

                                                           
6
 För informantbrev se Bilaga 3 
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möjlighet att utvärdera intervjun. De har visat sig mycket positiva till studien och ansett att 

frågorna varit relevanta. Flera av dem har menat att det har varit viktigt för dem att själva få 

reflektera över de frågor som ställts och att det varit intressant och lärorikt att få sätta ord på 

sådant de upplevt. Vid första intervjun gavs tipset att ha en kortare paus i mitten av intervjun, 

vilket då infördes vid resterande intervjuer.  

För att göra respondenterna bekväma i situationen och för att få en förståelse för vilka de är, 

inleddes intervjuerna med frågor som ligger dem nära till hands så som frågor kring ålder, 

varför de valt att bli polis med mera (se Bryman, 2011:420–422). I andra intervjuomgången 

ställdes frågor som ställts upp i olika teman som formats utifrån tidigare forskning och 

teoriavsnittet. Dessa teman var följande: 

 Dirty work 

 Socialisering 

 Meningsskapande 

 Rollen 

 Känslor 

Alla intervjuer har spelats in och därefter transkriberats. På så vis har det varit enkelt att 

påminnas om vad som tagits upp och på vilket sätt respondenten framfört svaret. Under 

transkriberingen konstaterades att vissa följdfrågor saknades, men sammantaget besvarades 

flera följdfrågor som gett ytterligare förståelse för vad respondenterna talat om. Efter första 

omgången av intervjuer insåg jag att tystnad för att ge respondenterna tid att tänka var av stor 

vikt, vid andra omgången var det därför något jag alltid hade i åtanke och jag anser att det 

gjordes en stor förbättring från min sida. Något jag under intervjun upplevde svårare var att 

inte verka upprepande. Frågorna var ibland liknande, men det gjorde också att alla inte 

behövde ställas då ett svar kunde ge svar på flera frågor.   

5.3 Analysstrategi 
Det transkriberade materialet har analyserat med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Ulla Graneheim och Berit Lundman (2003). De transkriberade intervjuerna har lästs igenom 

ett flertal gånger för att få en förståelse för vad som sägs och vad som kan förstås som 

underliggande betydelse i texten. Detta hänvisar Graneheim och Lundman till som manifest 

innehåll (det som uppenbart sägs i texten) och latent innehåll (den underförstådda betydelsen) 

(2003:106). I denna uppsats har både latent och manifest innehåll tagits tillvara på. Analysen 
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har sedan gjorts enligt begreppen analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, 

kategori och tema. Intervjuerna har var och en för sig skapat en analysenhet och analysen av 

dessa ledde till identifikation av ett antal meningsenheter. Meningsenheter är 

sammanställningen av ord och uttalanden som relaterar till samma centrala betydelse och som 

svarar mot studiens syfte. Dessa enheter har sedan kondenserats, vilket innebär att de 

förkortats utan att betydelsen i dem försummats. För att lyfta innehållet i texten till en högre 

logisk nivå abstraherades det, vilket görs genom kodning. Vid kodningen har den 

kondenserade meningsenheten förenklats ännu ett steg (se Graneheim & Lundman, 2003:106–

107). Flera koder har formats och dessa har sedan skapat kategorierna Ett komplext yrke, Att 

utsättas för och bruka våld, Allmänhetens syn och betydelse, Att anta en roll, 

Känslor/Känslohantering, Socialisering genom lärare, Socialisering genom kurskamrater, 

samt Ny kunskap. Kategorier som kan härledas till varandra har därefter gett upphov till tre 

olika teman, Socialisering, Polisyrket och Polisrollen. Det två första temana innehåller 

vartdera tre kategorier, medan temat Polisrollen innehåller två. Nedan ges exempel som visar 

hur kodningen gått till. 

Tabell 1. Visar exempel på kodning i tre kategorier. 

Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Ibland funderar man själv på varför 

man valt yrket, det är väldigt 

speciellt 

Yrket är speciellt Ett komplext yrke 

En bra dag kanske det handlar om 

att rädda en annan människas liv, 

det kanske man inte får göra i ett 

kontorslandskap. Däremot så 

innebär en dålig dag att man 

kanske måste använda våld 

Varierande yrkesuppgifter Ett komplext yrke 

Tyvärr behövs det [våld] ibland i 

samhället och då är det bra att en 

myndighet har monopol 

Våld kan behövas Att utsättas för och bruka våld 

Ibland kan våld skydda personen 

själv 

Våld som säkerhet Att utsättas för och bruka våld 

Det är inte alltid bra att bli arg men 

man blir det ändå 

Svårt att undvika känslan Känslohantering 

Ilska och rädsla tror jag kan ta över 

lite för mycket över hur man agerar 

Känslor kan behöva undvikas Känslohantering 

 

Tabell 2. Visar kategoriernas indelning i de tre temana.  

Tema 1. 

Socialisering 

Tema 2. 

Polisyrket 

Tema 3. 

Polisrollen 

Socialisering genom lärare Ett komplext yrke Att anta en roll 

Socialisering genom kurskamrater Att utsättas för och bruka våld Känslor/Känslohantering 

Ny kunskap Allmänhetens syn och betydelse  
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5.4 Etiskt förhållningssätt 
Under studien har en del etiska överväganden gjorts för att på bästa sätt skydda de 

polisstudenter som deltagit i studien. Deras ålder och kön redovisas inte, samt att vissa 

uttalanden i och med intervjuerna har kommit att modifieras. Detta för att undvika att läsare 

kan identifiera intervjudeltagarna.   

Vad gäller etiska principer har studien förhållit sig till fyra grundläggande krav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informanterna ska ha kunskap om syftet i den studie de deltar. 

De ska bli informerade om att de kan avbryta sin medverkan när som helst utan konsekvenser 

(Bryman, 2011:131). Den aktuella studiens informanter har via informantbrev och på plats vid 

intervjuerna blivit informerade om detta. Samtyckeskravet är ett krav på att respondenterna 

själva ska få besluta att delta eller inte (ibid:132). Samtliga studenter i studien har själva valt 

att tacka ja till en medverkan och det har godkänt att deras intervjusvar sedan används i denna 

uppsats. Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter kring respondenterna bevaras 

oåtkomliga för andra än författaren (ibid:132). Personuppgifterna har inte delgivits någon 

annan än mig för att på så sätt låta bli att identifiera dem, för att säkerställa detta har 

respondenternas namn ersatts med bokstaven P (för polisstudent). Bakom bokstaven P finns 

också en siffra (1-6) för att åtskilja citat i uppsatsen. Till sist ska också uppgifter som getts i 

och med intervjuer endast användas för denna studies syfte, enligt nyttjandekravet (ibid:132). 

Respondenterna har innan intervjuerna blivit informerade om att de spelas in och att allt 

inspelat material och transkribering kommer raderas efter att arbetet är färdigställt.  

Ett etiskt problem som kan uppstå är att frågorna som ställts kan leda till att respondenterna 

själva börjar reflektera över och ifrågasätta den våldsanvändning de som poliser kan komma i 

kontakt med. Med tanke på hur långt de kommit i utbildningen har jag dock kommit fram till 

att de har haft tidigare möjligheter att reflektera över detta. I samband med deras egna 

utvärderingar av intervjun har det framkommit att de ansett frågorna viktiga för dem att 

reflektera över och jag ser därför en potentiell påverkan i detta fall vara positiv. 

6. Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat uppdelat i rubriker och underrubriker som består av de 

teman och kategorier som analysen lett fram till. I samband med resultatet tolkas empirin med 
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hjälp av studiens mångfaldiga teoriavsnitt och till den tidigare forskningen som bidragit med 

olika infallsvinklar. Presentationen sker i följden Socialisering – Polisyrket – Polisrollen.  

6.1 Socialisering 
Temat Socialisering innehåller kategorierna Socialisering genom lärare, Socialisering genom 

kurskamrater, samt Ny kunskap. Temat handlar om hur polisstudenterna socialiseras in i 

polisyrket där våld förekommer, genom lärare och kurskamrater, samt vilka kunskaper som 

har gett dem nya insikter. 

6.1.1 Socialisering genom lärare 

Vad som väntar polisstudenterna efter examen har de fått kunskap om genom olika 

kanaler och de har under snart två år socialiserats in i polisvärlden. En viktig grupp för 

deras socialisering är lärarna. Respondenterna talar om att de har lärare med många 

olika kunskapsinriktningar. Lärarteamet består av ”jurister, socionomer, socialen, nån 

beteendevetare, psykologer” (P1, november). P4 beskrev de olika lärarnas betydelse 

som följer: 

Jag tycker det är jättebra att man har jurister som kan lära ut grunderna i juridik, det tycker jag är 

helt rimligt, det tycker jag inte ska va nån polis som står och messar om. Poliser har sin kunskap 

och den är ganska snäv […] Sen ibland kan jag väl känna typ att, ja men i mental och fysisk 

förberedelse, då har vi ibland, de är ju inte poliser, de är akademiker, pedagoger och håller på 

med idrott och så. […] De hjälper oss prestera, men många gånger kan jag känna att där skulle 

jag vilja ha en polis som varit i de situationerna, som känt den känslan. Det känns som de vet 

inte […] Ibland har jag lite svårt att ta till mig det de säger. Då känns det mer som en produkt 

som funkar på skolan, men i verkligheten funkar det inte alls (P4, november) 

Betydelsen som lärare med polisbakgrund har beskrevs som mycket stor av samtliga 

respondenter, på det viset att de har egen erfarenhet att dela med sig av: ”Det är ju främst 

polislärarna då, det är ju av dem man tar åt sig eftersom de själva jobbat som det” (P3, 

november). 

Detta tyder på att de poliser som undervisar skapar större trovärdighet hos respondenterna. 

Dessa lärare kan genom sin erfarenhet inom yrket tala om situationer som respondenterna 

menar att de akademiska lärarna kanske inte har någon aning om. I intervjuerna framkommer 

ändå också att akademikerna har kunskap som de övriga lärarna istället saknar: 

[…] Men samtidigt om man ska prata om mental träning och känslor så kanske de andra [de 

akademiska] lärarna passar bättre på det området. Poliserna har förvisso egen erfarenhet kring 
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det men de andra kanske kan sätta ord på det mer, varför man tänker si och så och hur man ska 

hantera det. Jag tycker det har varit en bra mix, jag tycker inte det ska va bara poliser eller 

akademiska (P2, november). 

 Det blir ju automatiskt att man tar till sig mer av dem som är poliser, i och med att man ser upp 

till dem liksom, det är ju förståeligt […] Men jag tror att det är ju väldigt viktigt att ha med 

akademiker för att, alltså vi vill ju inte ha en poliskår som är bara kött i huvudet liksom […] 

Tänk dig hur det skulle se ut om det var som en praktisk skola och sen får man komma ut. Vad 

har allmänheten för förtroende för en då? (P1, november) 

Det övre citatet här visar på en tudelning vad gäller vem som bör undervisa i mental träning. 

Tidigare citat visade att poliser är bäst lämpade för den undervisningen med tanke på deras 

erfarenhet, men P2 menade istället att andra lärare lättare kan sätta ord på känslor och 

upplevelser i samband med den mentala träningen. Alla de olika lärarna har sin kompetens att 

bidra med och ibland kan lärare komma med olika åsikter kring samma ämne, vilket skapar 

förvirring hos studenterna: 

Polisers och juristers versioner av saker kan ju skilja sig åt och det kan bli ett störande moment, 

liksom, hur ska vi ha det? (P5, november) 

Jurister som också har stor förståelse för när och hur våld får användas har alltså en sak att 

säga i ett sammanhang, medan lärare med erfarenhet inom polisyrket och som själva utsatts 

för eller tvingats använda våld i det sammanhanget, kan vara av en annan åsikt. Den förvirring 

som uppstår kan leda till dilemmat vem som bör lyssnas till. Polisstudenterna ska lära sig när 

de har befogenhet att bruka våld, men detta kan försvåras genom att de får olika lärdomar i 

samma situation. I och med att respondenterna i många fall ser upp till de lärare som arbetat 

som eller är poliser, så kan tänkas att det i sådana situationer som citatet beskriver, är 

polislärarens ord som väger tyngst. Det framkommer också att vissa av respondenterna 

upplevt en ganska stor skillnad mellan att komma ut på praktik och se verkligheten i 

jämförelse med utbildningen. Ibland, menade de, skiljer det sig på hur de lär sig i utbildningen 

att agera och hur de på praktiken förstår att de i framtiden kommer att agera. Vi kan av 

uttalandena se en tydlig likhet i det Ekman (1999), Karp och Stenmark (2010) skriver, att nya 

poliser lättare tar till sig kunskap från poliser med mer erfarenhet, samt att polisstudenter tar 

stor hänsyn till vem som ger kunskapen i utbildningen. 

6.1.2 Socialisering genom kurskamrater 

Förutom lärare är kurskamraterna en stor del i socialiseringen av polisstudenterna, både på 

fritiden och på skolan. P1 (november) förklarade att det bara ”snackas polis” på till exempel 



 
26 

 

fester, men det diskuteras också en del i skolan. Respondenterna förklarar att diskussionerna 

med kursare under och efter framförallt case i vilka de övar inför våldssituationer, kan leda till 

ny förståelse, nya synvinklar och ändrad uppfattning, bland annat vad gäller agerande i 

svårhanterliga situationer. Kurskamraterna kan ge en förstärkt förståelse av att våld ibland kan 

bli nödvändigt. En respondent sa: ”Jag tycker ändå att man diskuterar det 

[våldsanvändningen] ganska mycket. Jag tror att det hjälper en själv att mogna i tanken på att 

man måste använda det” (P2, november). P6 sa: 

Det är ingen som ifrågasätter varandra… den enda gången man ifrågasätter är när någon 

använder för mycket våld och då hjälper genom att ge varandra tips på att lösa situationen… 

men det är ingen som tycker att man ska vara passiv och inte göra någonting och alla är med på 

tåget om att ibland kommer det [våld] att krävas och att man då gör det [använder våld] […] När 

fler har samma inställning som jag så blir det lättare att legitimera det jag gör (P6, november) 

Detta kan tyda på att kurskamraterna, människor med samma inställning och mål, socialiserar 

polisstudenterna in i våldet, att de socialiseras till att kunna använda våld och kurskamraterna 

hjälper varandra att bruka det på ett sätt som inom gruppen uppfattas som rimligt. Vad som 

sker i utbildningen där lärare och kurskamrater ger polisstudenterna en förståelse för sina 

kommande arbetsuppgifter är en så kallad sekundär socialisering enligt Berger och Luckman 

(1966) och en professionssocialisering enligt Page (2005). Respondenterna ges 

specialkunskap (se Berger & Luckmann, 1966) för att kunna verka som poliser och en del i 

detta är att kunna bruka våld. 

 Vad som dock bör tas i beaktande är att även den primära socialiseringen skulle kunna ligga 

till grund till bland annat varför studenterna från början sökt sig till Polishögskolan. Kanske 

socialiseras vissa människor till en acceptans, eller en förståelse för våldsanvändning redan i 

den primära socialiseringen. Det är en tanke som är viktig att ha med sig, men den utvecklas 

inte vidare här då studiens empiri inte berör detta.  

6.1.3 Ny kunskap 

Polisstudenterna talade också om nya tekniker de fått för att kunna känna en trygghet inför 

våldsanvändningen. Vapentekniker, grepptekniker, självförsvarstekniker och så vidare. Samt 

att de har fått kunskap i bemötande av människor. 

Ju mer man får använda sig av tekniker som man tror kommer funka och de funkar eller de inte 

funkar och man får göra om dem, ju mer trygghet tror jag att man kommer få med sig […] Jag 

tror man blir tryggare i sig själv och vilka situationer man kan hantera. Och hur man ska bete sig 
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när man känner att man inte kan hantera dem och det tror jag erfarenhet kommer hjälpa mig med 

(P5, november) 

Som Lauritz (2009:8) skriver kan meningskapande ske genom reflektion i stunden (reflection-

in-action), vilket äger rum när påläst kunskap möts av nya idéer som uppkommit av denna 

reflektion. Det är kombinationen nya reflektioner och gammal kunskap som skapar nya 

erfarenheter, skriver Lauritz. Vi kan förstå av citatet att polisstudenten kommer ha möjlighet 

att klara upp en svårhanterlig situation genom sin pålästa och intränade kunskap i form av 

olika tekniker, tillsammans med reflektionen av hur polisstudenten bör bete sig. Detta i sin tur 

skapar fler och fler erfarenheter för polisstudenten att ta med sig in i framtida ingripanden.  

Utbildningen har förutom nya teknikkunskaper lett till ny förståelse för yrkets innerbörd: 

Första terminen tyckte jag det kändes som man fick en liten väckarklocka, att herregud. För vi 

hade så mycket självskyddslektioner, så vi kommer ju behöva brottas varje dag, det var den 

uppfattningen man fick eftersom man hade så tätt såna lektioner […] Då fick man lite så här 

’shit, är det så här man kommer jobba?’, men nu har man fått mer förståelse att 99 % är det ju 

kommunikation vi kommer arbeta med och inte fysiskt våld (P3, november) 

Enligt P3 uppstod först en förståelse för yrket i början av utbildningen, men ju längre tid som 

gått har ny kunskap tillkommit, kunskap om att undvika våld. Våldsanvändningen handlar 

alltså också om att veta när det inte ska användas. Töllborg (2010) hoppades att polisstudenter 

lär sig bemötande som inte innefattar våld, även då de själva möts av våld. Enligt 

respondenterna i denna studie är kommunikationen en stor del av deras lärande och även om 

de tränar mycket på de våldsamma situationerna har förståelsen för kommunikation uppstått.  

Förståelsen kring vapnen och lagstiftning är också något som ökat, menade respondenterna. 

Bland annat sades följande: 

Den [simulationsträningen] tycker jag har varit väldigt bra, för jag har insett på de övningarna 

hur svårt det faktiskt är att se vad folk har i händerna […] man kan ju inte börja skjuta för att 

man ser att den har nåt svart i handen, utan man måste ju se att det är en pistol […] Man måste 

ju tillämpa lagstiftningen praktiskt på ett sätt och just för att belysa problematiken kring vad 

personen faktiskt håller i (P2, november) 

Alltså innan jag började på polishögskolan då ifrågasatte jag säkert [våldet] mer. Men nu så ser 

man, då har man lagtext i bakhuvudet. Han tar fram en kniv, ja men då ska vi dra fram vapen för 

det är ju dödligt våld, skulle kunna leda till. Är det farligt, kanske dödligt våld, ja då får vi skjuta 

(P1, november) 
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Att kunna försvara sig själv genom självförsvarstekniker skapar en trygghet inför arbetet och 

praktiken sammanvävd med teori ger alltså en god förståelse av de olika situationer 

polisstudenterna kan ställas inför. Citaten beskriver hur respondenterna ändrat synsätt och 

förståelse av uppgifter kopplade till polisens arbete. Samtliga respondenter förstår att vissa 

saker är mer komplexa än de tidigare trott. Lagtext är en viktig del för polisstudenterna att i 

framtiden lägga vikt vid. Dels kan den hjälpa dem att förstå när de kan bruka våld, men också 

att våldsmonopolet begränsas av lagar. Som Page (2005:106) skriver ges studenter kunskap, 

metoder och tekniker för att förstå professionens språk. Det är just vad respondenterna i 

studien går igenom, vilket förstås av deras uttalanden om detta. 

Dock sades också under intervjuerna att utbildningen skulle kunna ge ännu mer trygghet inför 

hantering av pistolen, att det fortfarande kan kännas otryggt att handskas med den. Samt att 

ytterligare diskussioner än de som utbildningen nu har kring känslor skulle vara bra: 

Man har själva handhavandet, men det jag upplever att man behöver det är en trygghet i sig 

själv. För jag vet att många av mina kompisar och jag också, har varit väldigt otrygga i 

hanteringen av vapen (P1, november) 

Hur det skulle kännas om vi skjuter nån typ? Mm… nej, det tycker inte jag att vi har pratat om 

speciellt. Inte så man… jag tycker snarare att man kunnat få lite mer kunskap om det här med 

skjutningar i samband med att vi har vapenlektionerna så att man förstår hur man tar sig vidare 

från att man skjutit nån (P3, november) 

Socialiseringen av polisstudenter kan alltså ibland brista, men som framkommit av tidigare 

forskning ges ändå mycket av kunskapen sedan i tjänsten och förståelsen för yrket och 

kunskaperna ökar ytterligare (se Ekman, 1999). P6 sade följande: 

Jag tror man skulle kunna utbilda sig till polis i fyra år och ändå känna att det saknas saker […] 

man har ju pratat med poliser och alla säger att man blir ju aldrig färdiglärd (P6, november) 

När polisstudenterna kommer ut i arbete kan de komma att inse vad utbildningen kan bli 

bättre på, samt ännu tydligare se vad utbildningen gett dem för att lyckas med korrekt 

utförande i våldssituationer och hur de sedan bör hantera tankar och känslor efteråt. 

6.2. Polisyrket 
Temat Polisyrket innehåller kategorierna Ett komplext yrke, Att utsättas för och bruka våld, 

samt Allmänhetens syn och betydelse. Temat tar upp studenternas förståelse för yrkets 

komplexitet, vad de tänker kring våldsanvändningen, samt hur de upplever att allmänheten ser 
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på våldsanvändningen och hur allmänheten kan komma att påverka dem i framtida 

ingripanden och beslutsfattande. 

6.2.1 Ett komplext yrke 

Respondenternas uttalanden angående deras framtida yrke har tytt på förståelsen att det är 

mycket varierande och olikt många andra yrken. Det är ett yrke som kommer utsätta dem för 

många prövningar och som kan tyckas vara mycket svårt. Det handlar om allt från att rädda 

människors liv, våldsanvändning, till att möta död under speciella omständigheter. 

Inom polisen handlar det också om bra och dåliga dagar bara på en större ytterlighetsskala. En 

bra dag kanske det handlar om att rädda en annan människas liv, det kanske man inte får göra i 

ett kontorslandskap. Däremot så innebär en dålig dag att man kanske måste använda våld, eller 

berätta för nån att deras barn har gått bort, som man kanske inte heller gör i ett kontorslandskap 

liksom (P5, november) 

Citatet tyder på den negativa förståelsen av våld, då våld leder till att en dag på jobbet kan 

upplevas vara en dålig dag. Flera av respondenterna talade också om att de på grund av sina 

uppgifter kommer att bemötas av mycket kritik och att deras agerande kan ifrågasättas. Detta 

menade de är något de måste vänja sig vid då det är en del av jobbet, även om det kan kännas 

betungande.  

… det tycker jag är en vanlig situation, att en polis kommer till ett ställe där den blir bemött med 

så jävla mycket skit och att ändå kunna hålla det lugnet och göra ett bra ingripande, det är ju det 

som är det svåra jobbet många gånger tror jag (P4, november) 

Polisen blir som en måltavla hela tiden men nån måste ju göra det otacksamma jobbet (P4, april) 

Att någon ändå måste åta sig uppgifterna som polisen har poängterade de alla. Detta kan 

tolkas som en dubbelhet på så vis att respondenterna som färdiga poliser kan komma att utföra 

icke-önskvärda uppgifter samtidigt som de anses utföra mycket nödvändiga uppgifter på 

samma gång. Att poliser genomför för samhället nödvändiga uppgifter som annars inte skulle 

tas om hand kan ge en förståelse för polisens heroiska stämpel (se Aschforth & Kreiner 

1999:416) En respondent berättade om en föreläsning som en polis inom 

barnpornografigruppen höll. Polisstudenten berättade att polisen pratat om hur han ofta får 

höra att det är ett viktigt men högst motbjudande jobb han har: ”… då sa han liksom det att 

nån måste ju göra det” (P3, november). Att yrket innebär många svårigheter och speciella 

situationer har ändå ibland fått respondenterna att tänka över sitt val en extra gång. P6 
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berättade att tvekan inför yrkesvalet uppstått på grund av våldet, men att det kan vara ett 

måste för att bli polis: 

Jag har tvekat från och till och har varit osäker många gånger om det verkligen är jag liksom. 

Jag är absolut ingen förespråkare för våld, jag tycker det är jättedumt. Det är en sån där grej 

att… jag tror att det är svårt att vara polis och vägra, det funkar liksom inte. (P6, november) 

Intervjupersonen har reflekterat och tagit ställning genom att avsäga sig vissa handlingsval, 

det vill säga valet att vägra använda våld när yrket kräver det.   

Att respondenterna talade om arbetets uppgifter som jobbiga, svåra, tunga, speciella och 

otacksamma kan förstås genom Hughes (1958:212–122) begrepp dirty work, yrken och 

uppgifter som han beskriver som tunga och obehagliga. P5 talade om att polisen ibland måste 

använda våld vilket människor i ett kontorslandskap sällan behöver och vi kan förstå att 

polisen gör sådant som andra yrkesgrupper inte gör. Som Dick (2005:1369) skriver, 

förknippas dirty work ofta med yrken som utför uppgifter som andra yrken inte berörs av. 

6.2.2 Att utsättas för och bruka våld 

Att våldsanvändningen är en del i polisens arbetsuppgifter var samtliga respondenter mycket 

medvetna om och det är också en av de mer speciella delarna av arbetet menade många. P6 sa 

vid första intervjun: ”… det är ju en jättekonstig känsla när man tänker att man faktiskt bär 

vapen och grejer som skulle kunna ha ihjäl en annan människa.” 

Våldsaspekten, förklarade samtliga intervjupersoner, kan vara ett måste för att polisen ska 

klara av sina uppgifter. En person som är medveten om att denne aldrig skulle kunna bruka 

våld ska kanske heller inte bli polis. Det beskriver dessa två citat: 

Om polisen inte kan verka liksom… det är så grundläggande, att använda våld som polis då är ju 

en förutsättning för att ens kunna åka ut från stationen (P1, november) 

Om man inte känner att man kan hantera det här [våldet], då känns det som att man inte ska bli 

polis heller (P2, november) 

På frågan om respondenten själv har ifrågasatt våldet svarade P2 nej, eftersom det är 

oundvikligt i yrket. Intervjupersonen förklarade också att det ibland kan legitimeras genom att 

värre våld inte ska utvecklas: 

Jag tänker väl ibland att dels när det är en nödvärnssituation, att det inte går att komma ur på nåt 

annat sätt. Då känns det som det enda rätta, men det kan ju också vara så att man använder våld 

för att det inte ska bli ännu värre våld. Till exempel om man skulle skjuta nån i benet innan man 
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skjuter i bröstet. På det sättet kan man ju legitimera det. För att undvika ännu svårare våld (P2, 

november) 

Respondenterna var eniga om att våldet kan fungera som problemlösare och som ett hinder 

för grövre våld.  

Den egna och andras säkerhet var också ett återkommande motiv till våldsanvändning:  

Jag tycker det är viktigt att man får göra det [använda våld] för annars så, så hade vi ju inte 

kunnat garantera den säkerhet som man ska kunna garantera folk och då hade ju inte vi heller 

vågat gå in i situationer om vi inte vet att vi får komma ur den sitsen efteråt (P2, april) 

Det största motivet är väl den egna och andras säkerhet i slutändan […] man kanske måste göra 

det [använda våld] för resultatet skulle ju kunna bli att man blir skadad om man inte gör det. Och 

jag menar, vi tränar ju ändå på att göra sakerna så pass, ah utan att skada personen så… (P4, 

april) 

Precis som Klukkert et als. (2008) informanter, hävdar även polisstudenterna att deras och 

kollegornas liv kommer väga tyngst i en situation där väldigt grovt våld blir aktuellt, samt att 

motiv till våldsanvändning är det egna intresset för att kunna sköta sitt jobb och att polisen 

vill undvika upptrappning av en våldsam situation. Lauritz (2009:8) skriver att poliser måste 

skapa mening till sina uppgifter för att kunna hantera dilemman som uppstår. Genom att tänka 

att våld kan behövas för att hindra mer våld och för att skydda sig själv och andra verkar det 

bli lättare, eller mer accepterat, för respondenterna att själva föreställa sig att bruka våld. I en 

svår situation som kräver våld kan alltså respondenterna skapa mening till sitt handlande. Det 

respondenterna sagt om att de anser att våldet kan vara ett måste för att kunna verka som 

polis, kan också kopplas till det som Dick säger, att poliser kan härleda sin våldsanvändning 

till organisationen (Dick, 2005:1384–1385). Polisstudenterna kommer i framtiden ingå i den 

myndighet som getts våldsmonopol och det är därför och inte av eget intresse som de kan 

komma att bruka våld. På så sätt skapar de en distans mellan våldet och sig själva. 

6.2.3 Allmänhetens syn och betydelse 

Trots att våldet ibland kan vara en förutsättning för att polisen ska klara av sina 

arbetsuppgifter händer det att de får utstå kritik från allmänheten, ofta genom media, i 

samband med att grövre våld har använts. Respondenterna ansåg att det ofta handlar om 

okunskap från allmänhetens sida, att de inte är insatta i fallen och utgår från medias vinkling 

av en händelse. ”Det finns många tyckare och experter, men få av dem är poliser, få av dem 

vet vad det innebär, varför polisen gör som de gör” (P4, november). Medias bevakning kan 
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ändå vara både positiv och negativ, det var en återkommande åsikt. Positiv i den bemärkelsen 

att det är viktigt att polisen granskas med tanke på de befogenheter de har, men negativ 

genom att det kanske kan påverka en enskild polis i ett ingripande. Det kan förstås av dessa 

citat: 

Men ju mer folk det är, desto mer blir man ju hämmad. Just det här att… ja men det är ju sånt 

jävla tryck nu för tiden, just det här med media, att man ska filma, lägga ut det… så det känns 

som att man vaktar sig lite mer, man kanske väntar en sekund längre på att agera om det är 

mycket folk runt omkring (P1, november) 

Jag tror jag kommer ha det i bakhuvudet hela tiden, att man kommer bli granskad och på det 

stora hela är det ju väldigt bra för man ska ju inte göra saker man inte får, men samtidigt kan det 

ju bli att man kanske avstår från att göra saker som man ändå har full rätt till att göra (P2, 

november)  

Detta kan tolkas som att allmänhetens ögon kan fungera som ett skydd för en individ, då det 

eventuellt finns möjlighet att en polis använder mer våld än brukligt då allmänheten inte ser 

på. Men också kan allmänhetens blickar leda till att en polis avstår från att ingripa på ett sätt 

som snabbt får stopp på en våldssituation. Detta eftersom polisen inte vill riskera att 

ingripandet ifrågasätts, även då det kan vara ett korrekt ingripande. En respondent lyfte fram 

att han verkligen hoppas att han inte kommer påverkas av allmänheten även om risken finns. 

Respondenten menade vidare att det viktigaste är att göra det som behövs för den personen 

som kräver hjälp i situationen. 

Även om polisen kan få utstå kritik menade flera också att allmänheten förhoppningsvis ser 

det positiva som poliserna gör, detta för att förtroendet mellan dem och allmänheten är viktigt 

och för att det är allmänheten som är med och beslutar om polisens arbete. Det är för 

samhället de jobbar och det är befolkningen som genom demokrati styr polisarbetet, menade 

respondenterna. ”Polisen jobbar enligt samhällets lagar” (P2, november) och ”Det är en grund 

för ett demokratiskt samhälle att ha en polis som fungerar” (P4, april). 

Som Dick (2005:1384–1385) skriver, fungerar demokratin ofta som ett motiv och försvar av 

våldet. Respondenterna talade om demokratin och att folket är med och styr polisarbetet. P4 

sa att en fungerande polis är grunden för demokratin och de har samtliga talat om våldet på så 

sätt att det behövs för att fungera som polis. Att kunna bruka våld kan alltså tänkas 

nödvändigt för polisen för att vårt samhälle ska fungera. Tolkningen är därmed att 

respondenterna kan motivera våldet genom att hänvisa till det demokratiska Sverige, som gett 
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dem vissa befogenheter. Detta kan också tolkas som ett meningsskapande till våldsamma 

ingripanden, i den mening Ashforth & Kreiner (1999:426) skriver. Genom att ha i åtanke att 

det är befolkningen som gett polisen våldsmonopolet förlikar sig polisstudenterna med den 

mindre attraktiva uppgiften att bruka våld. Genom att förstå kontexten, att det är som poliser 

de kan komma att bruka våld, kan respondenterna skapa mening till det (se Lauritz, 2009:9).  

6.3. Polisrollen 
Det sista temat Polisrollen innehåller de två kategorierna Att anta en roll och 

Känslor/Känslohantering. Temat presenterar studenternas förståelse för rollen, samt hur de 

resonerar kring känslor och känslohantering i samband med våldsamma situationer. 

6.3.1 Att anta en roll 

Under intervjuerna ställdes flera frågor kring vilka känslor som kan uppstå i olika polisiära 

sammanhang. Detta för att få en förståelse för om det finns känslor som kan förknippas med 

våld och hur dessa känslor i så fall är accepterade i en våldsituation eller inte. Dessa frågor 

ledde ofta in på antagandet av en roll.  

Man går ju in i en roll, det är klart att man gör det. Till viss del är det ju skyddande för en själv 

att man… ja men ’nu är jag polis’, sen när man tar av sig den så är man sitt vanliga jag igen (P3, 

november) 

Citatet säger alltså att rollen kan skydda personen bakom den. Flera av respondenterna talar 

om rollen på det viset: 

Jag kommer nog kunna vara mig själv, men jag kommer nog vara den delen som jag inte alltid 

tycker är roligast att vara. Den som kanske är lite arg och bestämd, men det är väl bra ibland. 

Men om jag gör något som jag inte kan stå för privat får jag dra på mig polisuniformen och 

tänka att nu gör jag något som polis […] för lägger jag allt agerande på mig själv som 

privatperson så går man nog sönder (P6, november) 

P6 säger att det kan handla om att med våld behöva avlägsna en svag men aggressiv person 

från en plats där denna inte får vistas. Aschforth och Kreiner (1999:426) skriver att människor 

som jobbar inom ett dirty work kan upprätthålla en positiv självbild genom meningskapande. 

Att ta på sig uniformen och härleda sitt handlande till sin roll som polis, vid tillfällen som kan 

kännas betungande, kan tyda på ett meningskapande så som Aschforth och Kreiner beskriver. 

Det handlar om att inte tynga ner sig själv med uppgifter som annars, utan rollen, skulle bli 

svårare, eller omöjliga att utföra på grund av samvetet. Vi kan även förstå citatet ovan med 

hjälp av Berger och Luckmann. P6 har fått kunskap om att det ibland krävs ett våldsamt 



 
34 

 

agerande, vilket respondenten annars är ovan med. Respondenten kan behöva bli mycket 

bestämd, arg och ibland behöva bruka våld, men då det händer kan denne relatera handlandet 

till polisrollen istället för självet. Berger och Luckmann (1966:167) menar att kunskap som 

kommer i samband med den sekundära socialiseringen har just den egenskapen, att den går att 

hänvisa till rollen. Den sekundära socialiseringens nya kunskaper och normer kan ofta lätt 

skiljas från jaget. 

P6 var inte ensam om att tala om polisuniformen som en stor del av rollen. Det gjorde 

samtliga respondenter. Polisuniformen kan förstås som en väg in i rollen som kommer att 

hjälpa polisstudenterna både i deras framtida agerande och i utbildningens övningar. Till 

exempel sa P3 (november): ”… när man skulle ha på sig sin uniform, då kände man att nu är 

jag polis, nu går jag in i den här rollen”.  

Uniformen kan ge ett ”falskt självförtroende” (P1, november), men poliser arbetar inte alltid i 

uniform. I utbildningen har studenterna därför även fått öva skytte i civila kläder för att kunna 

handskas med bland annat bältet i en sådan situation som civilpolis. På frågan om det kan bli 

annorlunda att använda vapnet civilklädd svarade P2 (april): ”Det blir ju som att… ja även om 

man är civil och har vapen är man ju i jobbet, men det kan bli svårare att gå in i polisrollen”. 

Detta kan förstås som att P2 anser att det kan bli svårt att hänvisa sitt agerande till rollen då 

hon inte bär yttre attribut som en polis. Som Goffman (1959:28–29) skriver utgör fasaden en 

stor del av en så kallad social roll, i det här fallet polisen. Fasaden här är uniformen som 

hjälper en enskild polis eller ett polisteam att uppvisa ett korrekt framträdande, så som 

allmänheten förväntar sig att denna individ eller grupp ska agera (se Goffman, 1959:33). Det 

blir lättare för respondenterna att utföra yrkesrollens uppgifter om de också ser ut som en 

polis, så som publiken (se Goffman, 1959), förväntar sig att en polis ser ut. 

Trots denna roll som intervjupersonerna menade att de kommer ha, lyfte de också fram att det 

är viktigt att allmänheten kan se att det finns en människa under uniformen. Att visa sitt eget 

jag då de möter människor, menade de är av stor vikt. De hoppades att de kan visa sin egen 

person i de flesta fallen.  

Sen tycker jag alltid att man ska visa att man är människa, det tycker jag är viktigt, så att polisen 

inte bara blir en uniform. Det gäller kontakten med alla människor (P1, november) 
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Det är alltså viktigt för polisens samarbete med allmänheten att poliserna kan visa att de är en 

del av befolkningen, trots polisuniformen som utmärker yrkesgruppen. Ett sätt att visa sitt 

eget jag skulle då kunna vara att visa sina känslor. 

6.3.2 Känslor/Känslohantering 

Respondenterna fick som sagt besvara frågor angående känslor och känslohantering och deras 

svar gav en bra bild av hur detta kan komma att ta uttryck hos dem som blivande poliser. Det 

är många känslor som kan uppstå i olika situationer och ibland är det bra att visa känslor 

menade respondenterna, det kan vi bland annat förstå utifrån vad de sagt angående att visa 

människan under uniformen. Men det finns också känslor som inte får ta överhanden då det i 

en våldsam situation kan skapa ett underläge för polisen. 

Känslor som respondenterna talade om var bland annat glädje, ilska, provokation och sorg. P1 

(november) talade om frustration och hjälplöshet i de fall då respondenten inte kommer kunna 

lösa en situation så som denne vill. Medlidande, hjälplöshet och uppgivenhet sa respondenten 

var känslor som uppstått under utbildningens case, vilka har berört våld i nära relationer. P5 

(april) sade: ”Det handlar ju om att kanske vara arg fast man inte är arg, och vara glad fast 

man inte är glad.”  

Citatet kan kopplas till vad Goffman (1959:23) skriver angående förväntningar från 

omgivningen. Polisen kan behöva uppträda så att krav och förväntningar från omgivningen 

införlivas. Att en polis är glad och skrattar kan bli helt fel i förhållande till en omgivning som 

i en specifik stund förväntar sig att polisen ska visa aggressivitet och bestämdhet. Det kan 

leda till att polisen inte tas på allvar. 

I de våldsamma polisiära förhållandena, förklarade respondenterna, kan de komma att känna 

ilska, rädsla, samt känna sig provocerade. ”Ilska och rädsla tror jag kan ta över lite för mycket 

över hur man agerar” (P6, november). Exempel på vad intervjupersonerna mer sade om ilska 

och rädsla är följande: 

Jag tror att både rädsla och aggressivitet kan uppkomma inom en och jag tycker man ska försöka 

undvika att visa rädslan, men till en viss del tycker jag att man ska visa aggressivitet för att det i 

sin tur kan göra att personen blir avskräckt och man slipper använda våld mot den personen (P2, 

november) 

Jag tror det kan bli fel att visa typ rädsla, det kan ju bli farligt. Om man visar rädsla så blir det ju 

som att personen som man agerar mot tar över kontrollen för han känner att han får överläge och 

det tror jag är viktigt att man inte visar (P3, november)  
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Aggressivitet kan alltså fungera som ett alternativ till faktisk våldsanvändning, medan rädsla 

kan leda till polisiärt underläge och bör därför undvikas. P3 förklarade att rädsla är något som 

uppstått under case: 

Jag blev helt kall, för jag blev så himla… skiträdd. Jag tänkte ju att jag slog honom, men det gav 

ju inte nån effekt på honom och det var ju för att jag inte slog, bara markerade. Ja det kändes 

jättejobbigt att jag inte kunde… att det inte blev den effekten jag ville att det skulle bli (P3, 

november) 

I caset har P3 enbart markerat slag då det är så de övar, men det gav alltså ändå känslan av att 

inte kunna göra något, en hjälplöshet, som ledde till rädsla. Vad gäller att undvika rädsla i en 

våldsam situation var P5 dock av en annan åsikt: 

Nej men om man är jätterädd, då får man ju vara jätterädd och känna att man är jätterädd, men 

då kan man ju använda den rädslan som en trigger för att ’nu ska jag återta kontrollen av den här 

situationen’, för att minska den känslan liksom. Så att man gör någonting av känslan och inte 

bara ger utlopp för den […] Alltså stress, rädsla och vrede, det är ju saker jag kan utnyttja för att 

kanalisera i mer konstruktiva saker (P5, november) 

P5 menade allstå att alla, inklusive poliser måste få känna allt de känner. Respondenten 

förklarade att känslor inte går att styra. ”Känslor är känslor” (P5, november). Känslor kan 

användas på ett positivt sätt och hjälpa en att göra det bästa av situationen. Lyckas de dock 

inte vända känslan till ett positivt agerande kan det leda till att man ”konar” (P6, november), 

alltså att ”man inte kan fatta ett bra beslut för att man är stressad, att man inte riktigt vet vad 

man gör, man bara gör det mest instinktiva” (P4, november) och då hamnar längst ner i 

stresskonen
7
. Hamnar de där riskerar de att agera i affekt, ett begrepp som samtliga 

respondenter använde i samband med diskussion kring känslor. När respondenterna fick 

frågor angående känslor berörde svaren ofta stress. Affekt förklaras som känslomässigt 

agerande. Affekten kan alltså förstås som ett resultat av att känslorna tar över agerandet och 

det menade respondenterna kan bli farligt. I en sådan situation kan känsloarbete (se 

Hochschild, 2003) bli mycket viktigt, på så vis att polisen tvingas till försök att tygla sin 

känsla av ilska. P1 sa att det är viktigt att känna när kampen är över i en situation där någon 

som polis kanske går på för våldsamt på grund av att denne har hamnat i stresskonen. 

Granér (2004:188–190) skriver att affekt kan vara motivering till våldsanvändning. Dock 

talade inte polisstudenterna i denna studie om affekt som ett motiv på så sätt att det gör det 

                                                           
7
 Jämför tunnelseende/målfixering (Töllborg, 2010) 
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okej, utan det är snarare en förklaring till att det används. Det kan som Granér skriver fungera 

som en ursäkt av våldsamt beteende.  

För att lära sig att undvika stresskonen och agerande i affekt, är ett återkommande tema i 

utbildningen mental förberedelse, förklarade respondenterna. En förberedelse för att kunna 

hantera känslor och stress som polisstudenterna tränar på under sina case.  

Det är mycket det här mental förberedelse-grejen som vi har tror jag, att man ska ha… vad ska 

man säga, att både… vi ska förbereda oss före situationen och tänka igenom att om det här 

händer vad gör jag då (P6, november) 

Det känns lite som ett plojämne som ingen tar seriöst som egentligen är jävligt viktigt (P1, 

november) 

Samtliga respondenter ansåg den mentala träningen vara mycket viktig, även om det som P1 

sa, ibland inte tas på allvar. Respondenterna berättade att de får lära sig att använda så kallade 

triggers, (ord eller fraser) som får dem att ta sig ur stresskonen. Den nya kunskapen ansåg de 

ger större självförtroende inför våldsamma situationer. Som framkom i Bäcks (2010) studie 

ansåg polisstudenter de praktiska lektionerna mycket givande för att få en förståelse för hur 

och när stress och tunnelseende kan uppstå. Vi kan tolka att respondenterna för den aktuella 

studien får förståelse för stressen i samband med bland annat denna mentala träning där de 

förbereds inför stress, stresskonen och affekt. 

Som också Töllborg (2010) skriver, görs tydligt av den aktuella studiens respondenter att det 

är viktigt att som kollegor hjälpa varandra för att undvika målfixering. Till exempel har de fått 

lära sig att dra tag i bältet eller ge en klapp på axeln och uppmärksamma sin kollega på vad 

han/hon håller på med då under målfixering och affekt:  

I regel är det ganska svårt när man hamnar liksom längst ner i konen som man säger, då är det 

väldigt svårt att komma upp därifrån. Ibland kan det hända att en kollega får ta tag i bältet och 

dra tillbaka personen, bara för att få bort personen ur situationen (P4, november) 

Sen har vi även pratat om att ser man en kollega som är väldigt stressad och i konen eller 

provocerad så får man liksom klappa den på axeln och göra den uppmärksam på att ’nu är du 

stressad och kanske inte fattar så bra beslut’ (P1, november) 

Detta kan tolkas som ett så kallat teamframträdande (se Goffman, 1959:77) där kollegor 

måste hjälpas åt för att upprätthålla en rutin och inte låta framträdandet fallera på grund av 

stress och känslor. Den kollektiva representationen skulle annars kunna spricka. Det 
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respondenterna i övrigt sagt angående känslor kan tolkas genom Hochschilds (2003) 

känslobegrepp. Polisstudenterna har en förståelse om att vissa känslor inte bör visas i alla 

situationer och på så vis måste de hantera sina känslor, genom så kallat känsloarbete. Som P5 

sa kan de ibland behöva vara arga eller glada fast de kanske inte är det egentligen. De måste 

alltså framkalla eller forma en känsla som där och då är önskvärd, vilket är just vad 

känsloarbete går ut på (se Hochschild, 2003:95). Att visa rädsla är de flesta överrens om kan 

bli farligt, de måste alltså ledsaga den känslan åt ett annat håll, i en viss riktning, omforma 

den, bli av med den. De kan också försöka styra omfattningen av den känslan, då rädslan till 

viss grad kan vara positiv om den används rätt. Det P1 sa angående affekt, att man måste 

känna när kampen är över, kan tolkas genom att känslan, till exempel aggressivitet måste 

kunna styras så den inte överskrider en lämplig varaktighet. Detta är alltså sådana 

känsloregler som Hochschild (2003:95–97) menar används i känsloarbetet. 

Det är tydligt att respondenterna fått en förståelse för att de som poliser inte kan agera hur 

som helst. Deras känslor och åsikter bör inte få styra deras jobb. P3 (november) sa: ”Jag tror 

man ska vara ganska neutral…” och P2 (november) sa: ”Jag tror det kan bli väldigt 

oprofessionellt om man blandar in mycket eget tyckande” (P2, november). Detta kan tyda på 

att de som färdiga poliser kanske inte alltid kan gå emot ett beslut om att ingripa med våld, då 

deras privata åsikter i en sådan situation inte är av betydelse så pass att det ändrar beslutet. 

Trots hur de själva känner i en situation, menade de, ska poliser kunna visa en bestämdhet 

som tyder på att det är de som styr utgången av en händelse och därmed inte ge våldsövertag 

till motparten.  

Om det uppstår en känsla som respondenterna anser att de som poliser inte bör visa kan de 

skyla den genom rollens attribut. De använde ord som mask, fasad, gameface och tjänstemin 

för att beskriva detta: 

Då är det nog bra att kunna ha en fasad och spela cool även om det snurrar inne i kroppen […] 

så då får man dra på sig en mask om det är en sån situation att man möter någonting allvarligt, 

att man inte då visar fel känslor […] man får som ett gameface (P6, november) 

Känslor kommer jag väl aldrig kunna hantera […] Men visa upp, ja det kan hända att man 

behöver ha en viss tjänstemin i vissa tillfällen (P5, november) 

I den sociala rollen som polisstudenterna kommer att anta tvingas de alltså att ta till den 

sociala fasaden i form av ansiktsuttryck (gameface, mask och tjänstemin). Detta för att lyckas 

agera som poliser i situationer som utan den sociala fasaden blir svårare att utföra och för att 
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skyla en känsla som skulle kunna sabotera framträdandet (se Goffman, 1959:77). Däremot, 

vid enklare tillfällen, i möte med allmänheten hoppas respondenterna att till största möjlighet 

kunna vara sig själva.  

Hochschild skriver att det finns yrkesgrupper som ofta tränar på att visa rätt känsla. I det här 

fallet skulle polisstudenterna kunna tänkas träna på att inte visa en känsla som skapar problem 

i deras ingripanden, så som rädsla. Genom träning på detta, skriver Hochschild, kan en 

yrkesgrupp bli bra på deep acting. Kan hända att respondenterna genom att dra på sig 

uniformen lurar sig själva att känna som de förväntas känna. Rollen och uniformen 

tillsammans med att de har arbetat med mental träning kan leda till att de då lyckas med deep 

acting. De andra gångerna då polisstudenterna kommer att utstråla säkerhet, men egentligen 

känner sig mycket rädda kan tänkas att så kallad surface acting som tar form (se Hochschild 

2012:33–36).  

7. Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur polisstudenter reflekterar kring den 

våldsanvändning som de kan komma att bruka och själva utsättas för i deras yrke som poliser, 

samt hur utbildningen förbereder dem inför att hantera våldsamma situationer. För att besvara 

och förtydliga syftet har följande frågeställningar använts: Hur upplever polisstudenterna att 

de förbereds inför polisyrket och dess våldsanvändning? Hur motiverar polisstudenterna 

våldsanvändning i yrket? Hur reflekterar polisstudenterna kring känslor som kan uppstå i 

samband med våld och hur får dessa känslor ta plats i polisyrket menar de? 

Resultatet tyder på att polisstudenterna genom utbildningen känner sig väl förberedda inför 

yrket och de olika våldssituationer de kan hamna i, trots att vissa delar i utbildningen kan bli 

ännu bättre. Det är dock först i verkliga situationer som utbildningens förberedelser testas, det 

är alltså svårt att säga i nuläget hur respondenterna i verkligheten tagit till sig utbildningen. 

Detta eftersom den simulerade träningen som utbildningen ger inte är verklig och alltså kan 

skilja sig från verkligheten. Hur studenterna faktiskt reagerar och känner i olika situationer, 

våldssituationer, går inte att förutse innan de faktiskt ställts inför detta under skarpt läge. När 

de upplevt skarpt läge kan de själva också få en förståelse för vad de tagit med sig från 

utbildningen och hur de tillgodogjort sig den.  
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Vad gäller förbättring av utbildningen skulle det till exempel vara att skapa ytterligare 

trygghet i hantering av tjänstevapnet. Hur polisstudenterna har förberetts inför 

våldsanvändning har visat sig vara konkret genom mental träning, kks-lektioner och 

vapenlektioner. Just den mentala träningen talar respondenterna mycket positivt om. Den 

träningen är viktig för att förbereda polisstudenterna inför våldssituationer och stress som kan 

uppstå. Respondenterna menade att de i samband med mental träning getts hjälpmedel för att 

klara av att hantera en situation där de kan utsättas för eller bruka våld, samt då stress kan 

uppstå. Det framkom dock att denna mentala träning inte alla gånger tas på allvar bland 

studerande och kanske är det information som polisutbildningen bör ta fasta på för att kunna 

öka förståelsen för vilken betydelse mental förberedelse kan ha för en blivande polis.  

Genom både lärare och kurskamrater socialiseras polisstudenterna till att kunna bruka våld. 

Respondenternas uttalanden tyder på att en kategori lärare, de med polisiär bakgrund, har 

större inflytande på studenterna än de akademiska lärarna. Detta kan tänkas bero på att de som 

arbetat som poliser med sin erfarenhet kan uppfattas ge en mer verklighetsbaserad 

undervisning. Med sin upplevda kunskap menar jag att före detta poliser kan få 

polisstudenterna att känna större tilltro till deras lärdomar. Men även de akademiska lärarna 

sagts ha kunskap som krävs för att polisstudenterna ska agera på ett korrekt sätt i yrkeslivet. 

Det har framkommit åsikter om att det kan bli problematiskt om polismyndigheten inte ges 

den kunskap som akademiska lärare besitter. Dessa lärare kan tänkas ha arbetat nära 

polismyndigheten i olika former och på så vis betraktat organisationen från en vinkel som 

poliser själva inte har förmåga att uppmärksamma. Att lärare inom olika ämnesområden ger 

olika riktlinjer gällande samma situation kan dock skapa dilemma kring våldsanvändningen - 

vem bör lyssnas till? Möjligt är att en lärare inom juridik säger en sak angående våldet och en 

lärare med polisbakgrund säger en annan. Om då studenterna i de flesta fall lyssnar till den 

sistnämnda skulle detta kunna leda till att lagar missförstås, glöms bort eller ignoreras, vilket 

kan ge negativa konsekvenser för polisstudenterna i framtiden. Min slutsats kring lärarna på 

Polishögskolan är därmed att båda kategorierna av lärare är mycket viktiga för 

polisstudenternas socialisering och förståelse av våldet i yrket. 

Vad gäller kurskamraterna skapar de tillsammans en förståelse för när och varför våld kan bli 

aktuellt och när ett ingripande övergår till oproportionerlig våldsanvändning. Kurskamraterna 

har också visats ha betydelse på så sätt att det kan ge trygghet att fler människor inom samma 

kategori har samma mål och vision för våldsanvändning. Det kan innebära att individen inte 
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behöver lägga våldsanvändningen som skuld på sig själv och sitt samvete, utan istället är det 

organisationen som skapar kontexten i vilken våldet kan komma att brukas. Men vad skulle då 

kunna vara konsekvensen av att kurskamraterna som framtida kollegor legitimerar 

våldsanvändning för varandra? Kan hända att en enskild polis förlitar sig för mycket på sina 

kollegors omdöme och försummar det egna tyckandet och lagar som kanske då överskrids. 

Samtidigt ser vi här en viktig funktion som kurkamraterna har och det är hur de poängterar för 

varandra när just övervåld används i samband med övningar. De ifrågasätter varandras 

agerande och får ännu mer förståelse för hur de bör hantera en våldsam situation på ett korrekt 

sätt.  

Ifrågasättande av våldet sker också utifrån (från allmänheten) och inifrån sig själv. Alla de 

polisstudenter som deltagit i studien visade stor förståelse för att våldsanvändning kan komma 

att vara en diskutabel del av yrket på så sätt att det kan ifrågasättas av allmänheten och av 

dem själva. Ifrågasättande kan skapa dilemman kring våldsanvändning. Jag menar att det kan 

komma att skapas en tvetydighet i polisstudenternas framtida agerande då de av samhället 

getts rätten att bruka våld om omständigheterna kräver det, samtidigt som allmänheten kan 

komma att kritisera polisens våldsingripanden. Jag upplevde en frustration hos respondenterna 

då de talade om att samhället, som genom demokrati gett dem vissa befogenheter, ofta kan 

utsätta dem för kritik. 

Allmänhetens uppmärksamhet har dock sagts kunna ha både negativ och positiv betydelse. 

Som jag kom fram till i resultatdelen kan en individ skyddas av att allmänheten ser på, då det 

kan leda till att en polis undviker att överanvända våld. Samtidigt kan blickarna hindra en 

polis från att ingripa på ett sätt som kan vara fullt korrekt. Övervägning i samband med 

våldsanvändning är alltid aktuell då polisstudenterna i framtiden till största möjliga mån ska 

kommunicera för att lösa en situation. Detta menade de att de har fått god kunskap om. Våldet 

är endast att prioritera då kommunikation inte fungerar och den grövsta av våld blir främst 

aktuell om det krävs för att rädda det egna livet, kollegornas eller annan person som står under 

dödligt hot.  

Det egna och andras liv kan förstås som legitimering av våld inom polisyrket. För att polisen i 

sitt yrke ska kunna verka har respondenterna uttryckt behovet att få bruka våld i den mån en 

situation kräver. Det är alltså genom yrkesrollen som respondenterna lyckas skapa mening till 

våldsanvändningen och på så vis kan de motivera den. Rollen som polisstudenterna kommer 

att anta kan fungera som en slags skyddshinna mellan dem och ifrågasättandet av våldet. Det 
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kan vara så att polisstudenterna distanserar sig från våldet genom att ta på sig polisuniformen 

och gå in i rollen. Respondenterna menar att de kan hänvisa sitt agerande till yrkesrollen, men 

ibland vill de kunna vara sig själva även i uniform. Men vad kan distansering från våldet få 

för konsekvenser i polisiära sammanhang? Dels menar jag att det som sagt kan skydda självet 

och samvetet om polisstudenterna i framtiden behöver göra något som de inte skulle kunna 

göra som privatperson. Men frågan är om detta också kan innebära att de inte alltid känner 

eget ansvar för sitt handlande och då kan komma att överanvända våld i någon situation. Det 

kan bli farligt om poliser i hög grad avsäger sig ansvar och enbart åberopar polismyndigheten 

för de våldsingripanden som dessa deltagit i. Att avlasta sitt samvete från sådant som känns 

betungande kan dock behövas tror jag, och kan hända att rollen är räddningen från att gå in i 

väggen.  

Vad gäller att själva utsättas för våld har respondenterna visat  lite oro. Vissa har menat att de 

inte reflekterat mycket över just det. Deras reflektioner har till största del rört den egna 

våldsanvändningen, att eget bruk av våld är något de kommer undvika så långt som möjligt, 

men att den också kan bli ytterst nödvändig. Respondenterna har en god uppfattning om att de 

som poliser inte kommer kunna avstå helt från det. En respondent uttryckte att denne inte 

kommer kunna vägra våld som polis, vilket kan tolkas som ett avståndstagande från en 

handling som annars känns självklar att få vägra.   

Studien har visat att rollen och känslohantering är starkt sammankopplade i samband med 

polisstudenternas reflektioner kring våldsanvändning. Respondenterna anser att det är av vikt 

att kunna reglera sina känslor i olika polisiära sammanhang. Detta på grund av att de i rollen 

som poliser har förväntningar på sig som kräver att de löser en svår situation utan att till 

exempel visa rädsla. Känslor de ansåg ha mest effekt under våldssituationer var ilska och 

rädsla. Ilska kan komma att påverka ett ingripande positivt då det kan fungera som skrämsel 

som leder till att grövre våld inte blir nödvändigt, medan rädsla kan leda till att en 

gärningsman får övertaget över en polis. För att undvika affekt, känslomässig överreaktion är 

det också av stor vikt att kunna kontrollera sina känslor. Detta har polisstudenterna talat om 

på sådant sätt som tyder på att de har god kunskap kring tunnelseende, affekt och hanteringen 

av det. Resultatet tyder inte på någon stor oro inför en känslomässig överreaktion åt något 

håll.  

Denna studie har påvisat komplexitet kring våldsanvändningen inom polisyrket. Det är många 

delar som spelar in då polisstuderande skall förberedas inför ett yrke där våld förekommer. 
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Genom denna studie ges en förståelse för hur en polisstuderande socialiseras in i ett dirty 

work, vilket här fokuserar på våldsanvändning. Polisstudenterna socialiseras och får på så vis 

kunskap som hjälper dem att skapa mening till sina arbetsuppgifter, uppgifter som de kommer 

att utföra i sin roll som polis. Något som visat sig vara starkt länkat till rollen är känslor och 

känslohantering som polisstudenterna kommer behöva arbeta med för att lyckas framställa 

rollen i rätt sken, i våldssituationer som kan framkalla specifika känslor.  

Avslutningsvis visar resultatet som helhet att respondenterna inte känner någon stor oro inför 

sitt yrkesval och det våld som kan tillkomma. Detta tyder på att de upplever att 

polisutbildningen ger en god förberedelse med känsla av trygghet. Om den gör det går, som 

jag skrivit tidigare, först att se då de ställs inför skarpt läge. Men att de ändå känner denna 

trygghet inför sin framtida roll anser jag ändå vara anmärkningsvärt, med tanke på 

utbildningens tidsram på två år och sex månader. 

8. Framtida forskning 
För framtida studier anser jag det vara intressant att studera hur det som denna uppsats 

behandlat tar sig uttryck i polisers yrkesliv. Blir förståelsen för yrket och våldet mycket 

annorlunda hos en färdigutbildad polis i tjänst än hos en polisstuderande?  Hur ser poliser som 

utsatts för våld på detta och hur påverkas individen av att ha utsatts för våld i tjänsten? Vilken 

betydelse har rollen och rollens attribut för den yrkesverksamma polisen i dennes ingripanden 

där våld krävs? Intressant vore också att undersöka hur färdiga poliser upplever att 

utbildningen och erfarenheter i tjänsten kompletterar varandra. Hur skiljer sig reflektionerna 

kring våld hos den som endast utsatts för de polisiära våldssituationerna genom simulation 

och den som utsatts i verkligheten? 

Jag vill också uppmuntra till framtida studier som undersöker skillnader på förberedelser inför 

olika dirty works. Vad är det som gör att polisstudenter efter två år känner sådan trygghet 

inför sitt yrke? Känner studerande på andra yrkesprogram (inom ramen för ett dirty work) 

samma trygghet?   
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 1. 

Ålder? 

- Vilken termin är du på? 

- När bestämde du dig för att bli polis? 

Varför det yrket? 

Vilka förväntningar har du på yrket? 

- Var du säker på valet när du började på utbildningen?  

Om inte, varför? 

Hur reagerade din omgivning på att du kommit in på utbildningen? 

Hur har din omgivning påverkat dig i ditt val? 

- Vilken bild har du av Polisen? 

Stämmer den överrens med din tidigare bild av Polisen? 

Vilka förväntningar känner du att samhället och din närmaste omgivning har på dig? 

Känner du i dagsläget någon samhörighet med polismyndigheten och dina framtida 

kollegor? 

- Hur ställde du dig till vapenanvändning och våld innan utbildningen? 

Hur ställer du dig till det idag? 

Hur ställer/ställde du dig till våld allmänt? 

Hur ställer du dig till att kanske tvingas använda våld, förväntas använda våld? 

Hur går tankarna kring detta? Är du överrens med den framtida bilden av 

våldsanvändandet? Vad har utbildningen gjort för dig i denna fråga? 

Hur känns det att du som Polis får använda våld? 

- I utbildningen diskuterar ni ofta det ni gör och hur ni kan göra det bättre, är det 

något du gör även på egen hand?  

Exempel? 

Känner du att du har ändrats personligen efter studiernas början? Isf hur? 

Har du under utbildningen gjort något som du tidigare inte skulle gjort, eller som inte 

känts bekvämt till en början? 

Hur har du i så fall hanterat det? 

- Hur känner du inför den auktoritet som du i uniform kommer att ha i samhället? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 2. 

 

 

 

 

Tema: Känslor 

- Har ni i utbildningen pratat om hur känslor kan uppstå och hur dessa bör hanteras i 

olika situationer? När? I vilka sammanhang? Hur bör de hanteras? Kan du ge exempel 

från olika situationer? 

- Vilka känslor bör undvikas i vilka situationer som polis? Och vilka känslor bör visas, 

när? 

- I situationer där våld förekommer, vilka känslor tror du kan uppstå och vilka känslor 

bör undvikas? Varför? 

- Hur övar ni inför att kunna hantera känslor som uppstår i samband med våld? 

- Vilka känslor har du upplevt i er simulerade träning (i case med figuranter)? 

- I vilka andra situationer som du kan ställas inför kan specifika känslor uppstå? 

- När och hur undviker du som polis att visa vad du känner? På vilket sätt kan detta bli 

svårt? 

- Vad händer om en polis ”visar upp” fel känsla? 

- Kan man lura sig själv att känna på ett visst sätt? Hur? 

- Anser du dig ha fått kunskap i hantering av känslor i situationer med dödlig utgång? 

Hur har den kunskapen getts? Av vem? 

Tema: Dirty work 

- Våldet i polisyrket kan vara något som gör att andra människor inte skulle vilja jobba 

som polis, vad skulle du säga till dem? 

- Hur känns det att du som polis får använda våld? 

- Hur tror du att samhället ser på polisens våldsanvändning? 

- Hur ställde du dig till vapenanvändning och våld innan utbildningen? 

Exempel på följdfrågor: 

 Hur kändes det? 

 Vad gjorde du då? 

 Hur tänkte du då? 

 Vad menar du nu? 

 Menade du så här? 

Exempel på känslor:  

rädsla, ilska, sorg, glädje, 

förtvivlan, skam, avsmak, avsky, 

förvåning 
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- Hur ställer du dig till det idag? 

-  Hur ställer/ställde du dig till våld allmänt? 

-  Hur ställer du dig till att kanske tvingas använda våld och kanske förväntas använda 

våld? Har du själv ifrågasatt det, och av vilken anledning i så fall? 

- Hur tänker du kring att våld kan komma att bli en del av ditt yrke? 

- Hur känner du inför att kanske bli utsatt för våld själv? 

- Hur upplevde du att träna slag på KKS-lektioner i början av utbildningen/idag? Hur 

upplevde du att skjuta med pistol första gången/idag? I de simulerade 

skjutövningarna? 

- Hur tänker du kring den uppståndelse som varit kring polisens våldsanvändning, i 

media (övervåld)? 

Tema: Meningsskapande 

- Har du upplevt att du, inför andra, måste legitimera våldet som kan komma att brukas i 

ditt framtida yrke? 

- Hur legitimerar du det för dig själv? 

- Vad har legitimeringen för betydelse för dig? 

- Känner du att dina studiekamrater och framtida kollegor hjälper dig att legitimera 

våldsanvändningen? På vilket sätt? 

- Hur skulle du säga att erfarenhet kommer hjälpa dig i framtiden? 

Tema: Socialisering 

- Vilka bilder har du av polisen? 

- Hur har bilderna förändrats under utbildningens gång? 

- På vilket sätt känner du i dagsläget samhörighet med polismyndigheten och dina 

framtida kollegor? 

- Känner du att du har ändrats personligen efter studiernas början? I så fall hur? 

- Vilken betydelse har dina studiekamrater för dig, för att du efter examen ska känna dig 

självsäker inför de svåra och ibland våldsamma situationer som kan komma med 

yrket? 

- Vilken/vilka delar i utbildningen tror du är viktig/viktigast för att kunna hantera 

våldsamma situationer? 

- Vad har utbildningen betytt för dig för att kunna axla uppgifter inom polisen? 
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- Vilken betydelse känner du att den simulerade träningen har för att kunna hantera 

våldsamma situationer? 

- Saknar du något i utbildningen? 

- Ni har både lärare som har sin bakgrund inom polisen och andra akademiker. Hur 

tänker du kring det? Vad bidrar de olika lärarna med när det gäller din personliga 

utveckling och att kunna hantera våld? Olika lärares olika betydelse? 

- Hur uppfattar du att du har socialiserats in mot rollen som polis? Av vem? Lärare, 

kursare, omgivning? 

Tema: Rollen 

- Vilka förväntningar känner du att samhället och din närmaste omgivning har på dig i 

rollen som brottskämpe? 

- Vilka normer måste du som polis förhålla dig till bland allmänheten? 

- Finns det en eller flera ”polisroller”, alltså yrkesroller? Hur ser de ut?  

- Hur tror du att din framtida yrkesroll som polis kommer att påverka ditt privatliv? 

- Hur upplever du att allmänhetens förväntningar på dig som polis kommer påverka ditt 

beslutsfattande i stressade, våldsamma situationer? 

- Är det kunskap du fått i utbildningen eller haft innan? 

- När och hur har polisrollen som yrkesroll tagits upp under utbildningen? 

- I vilka situationer tror du att du kommer kunna vara dig själv, och inte? (Att slappna 

av och inte tänka på vad hur man gör saker och när man måste det). 

- Hur hanterar du det? 

Avsluta med utvärdering av intervjun. 
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Bilaga 3. 
Informantbrev. 

Mitt namn är Camilla Lindmark. Jag läser socialpsykologi här på Umeå Universitet och 

skriver nu min kandidatuppsats. Uppsatsen kommer handla om polisstudenters upplevelse av 

att i sitt framtida yrke kanske komma att utsättas för och bruka våld. Den kommer även ta upp 

hur studenterna upplever att utbildningen förbereder dem inför detta. 

Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter. Samtalet kommer att bandas och därefter skrivas ut 

för att underlätta analysen. Efter detta kommer jag att makulera inspelning och det skriftliga 

materialet från samtliga intervjuer.  

Dina uppgifter kommer vara konfidentiella, jag kommer alltså inte använda ditt namn i 

uppsatsen och dina svar kommer inte kunna förknippas med dig. Det är frivilligt deltagande 

och känner du under intervjuns gång att det inte känns OK är det möjligt att avbryta ditt 

deltagande på plats.  

Resultaten kommer att redovisas i min uppsats som beräknas vara klar i början av år 2014. Du 

som deltar kommer att få tillgång till det färdiga arbetet.  

Hoppas du vill sitta ner och prata med mig en stund. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Camilla Lindmark  

070-3432488 

m.c.lindmark@gmail.com 
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