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Abstract 

Educating Police Officers - Reflexivity, Meaning Making and Professional 

Development 

This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education 

context can be understood as individual and collective meaning making and 

professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police 

supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating 

new police officers and hence preparing for a complex occupation. However, due to 

varied educating preparations these three groups of police educators seem to perform 

their task with different prerequisites in a constantly revised and developed Swedish 

police education. 

During the last twenty years research and literature regarding occupational and 

professional education concern, among other issues, professional development and 

professionalization, frequently from a learner orientated and lifelong learning 

perspective. Hence, as ideas of transferring occupational knowledge from person to 

person increasingly appears to be regarded as obsolete, internship education through 

supervising pedagogies seems to have evolved during the last decades. The rarely 

investigated intra-professional educators (e.g., police officers educating new police 

officers) have an important role in this kind of learning process, especially due to 

socialisation phenomena frequently described in worldwide research regarding the 

police occupation. 

The conceptions of Swedish intra-professional police educators are investigated 

through an exploratory and qualitative design using mainly focus-group interviews and 

with a reflexive approach and hermeneutic analyse models. Viewed through a 

theoretical framework based on meaning making, reflexivity and thought 

styles/thought collectives, the findings disclose that the Swedish police educators 

clearly share similar views on pedagogies although they have disparate preparations 

before the task. Their conceptions reveal how the police educating task works as an 

incentive for increased insights in the police task, as well as in the educating task. These 

findings are also conceptualized as a collective process in interacting with police 

students and police probationers, with reflexivity as a main tool for meaning making, 

especially in the educating task. In conclusion this thesis argues how the conceptions 

of the Swedish police educators can vitalize the discussion about how police educators 

better can be prepared, especially through courses with reflexive pedagogies. The 

conclusion also emphasizes on how the positive, reflexive and creative intentions 

within the intra-professional police educators can be used as a role model and as an 

incentive in developing the Swedish police force, and that these ideas can be applied 

on other occupations and professions. 

Keywords: police educator, pedagogy, reflection, reflexivity, meaning making, 

professional development, intra-professional 



  

iv 

 



  

1 

1. Introduktion 

I en stor fyrkantig soffgrupp i ett fikarum på Polishögskolan i Solna runt år 

2002, fördes stafettsamtal om problembaserad undervisning. Lärare, chefer 

och ibland städpersonal eller administrativ personal deltog genom att gå in 

och ut ur dessa samtal beroende på vilka andra sysslor som pockade på. I 

denna fyrkant skapades på något sätt både pedagogik och pedagoger, av både 

erfarna och oerfarna utbildare. Detta skedde främst genom utbyte av 

erfarenheter av lyckade och mindre lyckade undervisningsaktiviteter i syfte 

att skapa mening i ett för många av deltagarna okänt utbildningskoncept, ofta 

genom användandet av begreppet reflektion. Stafettsamtalen kan beskrivas 

som del av en process eller ett förlopp där något framåtskrider och utvecklas, 

i detta fall polisutbildarnas kunskapande och meningsskapande om 

polisutbildning.  

Den meningsskapande processen placerades inom ramen för den nya 

reviderade polisutbildningen, som satts i spel 1998. Polisutbildningen skulle 

nu bygga på en problembaserad pedagogik (Colliver, 2000; Hmelo-Silver, 

2004) och initialt utföras av i huvudsak yrkespraktiker med begränsad 

pedagogisk erfarenhet eller utbildning, vilket genererade oväntade problem 

som krävde snabba lösningar. De första åren från 1998 innebar många 

problem med både frustrerade lärare och polisstudenter, vilket en utvärdering 

visade (Rikspolisstyrelsen, 2000). Denna situation skapade ändå en 

pragmatisk men reflekterande utbildningskultur där studenternas lärande till 

poliser till stor del var i fokus (Polishögskolan, 2014b). De lärare som hade 

polisiär bakgrund, i denna avhandling benämnda ”polislärare”, fick en 

framträdande roll för att fungera som en brygga mellan yrkeserfarenhet och 

teoretisk/praktisk kunskap, trots att få av de utbildande poliserna hade 

pedagogisk utbildning eller någon längre erfarenhet av att undervisa. Vissa 

polislärare visade också en brant utvecklingskurva gällande förmågan att 

undervisa, medan andra misslyckades helt och försvann lika snabbt som de 

kom. Denna beskrivning bygger på min egen upplevelse av händelseförloppet, 

för jag satt också där i fyrkanten, som nyanställd lärare i muntlig och skriftlig 

framställning, erfaren gällande undervisning men helt okunnig om 

polisverksamhet. 

Lärarna på Polishögskolans gemensamma uppdrag var att på bästa sätt 

förbereda polisstudenter för en introduktion in i en polisiär yrkesverksamhet 

och yrkeskultur (Crank, 2004; Lauritz, 2009). Ett polisyrke som många i 

samhället har en uppfattning om, och som visat sig vara ett i många avseenden 

komplext uppdrag. Manning (2010) har under årtionden ägnat sig åt att 

belysa polisarbetets komplexitet och förändring. Han menar bland annat att 

polisarbetet kan ses utifrån ett dramaturgiskt perspektiv där poliser förväntas 
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fatta svåra beslut baserat på subjektiva omdömen i en offentlig miljö, och i hög 

grad beroende av samarbetet med kollegor och allmänheten: 

Policing is both an individual and collective performance, based on face-

to-face interactions, public deference, and societal validation of the 
collective representation. The process of interaction is the product of 

policing, and the consequences of these interactions are the most 

consequential outcomes of policing. (2010, s. 183) 

Polisuppdraget har också förändrats under de senaste trettio åren, från 

reaktivt till proaktivt allteftersom samhället ökat kraven på polisen via 

problembaserat långsiktigt polisarbete (Fielding, 1988; Macvean & Cox, 2012; 

Paoline & Terrill, 2007). Uppdraget kan dessutom sägas vara motsägelsefullt, 

med å ena sidan den repressiva aspekten att upprätthålla lag och ordning och 

å andra sidan vara en service och trygghet för medborgarna (Petersson, 2015). 

Litteraturen beskriver också att många av de kunskaper som krävs för att lösa 

snabbt uppkomna situationer är svåra att utveckla på ett utbildningscampus 

utan kräver kontakt med yrkespraktiken (Chan et al., 2003). Ur detta 

perspektiv blir det därför synnerligen intressant hur sådan kunskap utvecklas 

och frodas i utrymmet mellan utbildning och yrkespraktik. Vidare, även om 

forskningen visar att det finns poliser som är olämpliga och har stora 

svårigheter att hålla sig professionella i detta uppdrag, finns det berättelser 

om poliser som klarar av att upprätthålla den professionella etiken i svåra 

situationer. Det finns alltså uppenbarligen poliser som kan vara empatiska, 

men ändå tydliga och handlingskraftiga, repressiva men ändå professionella, 

goda kollegor som ändå kan säga ifrån och anmäla om något fel begåtts. 

Litteratur om polisyrket berör även fenomen som sammanhållning, 

kamratskap, konformitet, kåranda, alienation, övervåld, rasism, stress, 

posttraumatisk stress, korruption och lämplighet (Crank, 2004; Lauritz & 

Karp, 2013; Van Maanen, 1975). Litteraturen ger också exempel på anti-

intellektualism inom polisen, där handlingskraft är normen och 

reflektionsförmåga ses som en svaghet (Crank, 2004; Granér, 2004, s. 214). 

Det finns också beskrivet hur konkret yrkeskunskap byggd på sunt förnuft 

(common sense knowledge) uppmuntras under polisutbildningen, vilket 

grundar sig i polisarbetets oförutsägbarhet och därmed riskfylldhet; man 

måste kunna lita på att kollegan finns där och agerar när fara uppstår. Där 

skildras också hur sunt-förnuft-kunskap konstitueras i rutinartat småprat 

mellan uppdragen i det dagliga polisarbetet, till exempel genom utbyte av 

dråpliga anekdoter från polisarbetet (”war stories”) (McNulty, 1994). 

Blivande poliser beskriver också sitt första möte med poliskollektivet som 

välkomnande och omslutande, speciellt avseende det vardagliga småpratet 

kollegor emellan (Ekman, 1999: Lauritz, 2009). Här har studier också visat på 

ett polisyrke med ökad etisk medvetenhet, där nya poliser faktiskt kan fungera 
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som förändringsagenter mot en positiv utveckling av poliskulturen utifrån 

dessa höjda samhälleliga krav (Chan et al., 2003; Granér, 2004; Reid, 2015).  

Efter att ha tagit del av ovanstående litteratur, väcktes mitt intresse för olika 

perspektiv på polisutbildarnas betydelse för hur lärandet till ett polisyrke går 

till, och vilken betydelse detta får för en förmodat lärande organisation 

(Andersson Arntén, 2014; Bergman & Jansson, 2010). Runt 2006 gjorde jag 

en första genomgång av forskning om polisutbildning. Då upptäcktes en lucka 

i forskning om yrkesutbildare som aktiva subjekt i sitt yrkeslärande (Se 

Webster-Wright, 2009), i synnerhet studier av poliser som är polisutbildare. 

Speciellt noterade jag en avsaknad av svensk forskning på hur polisutbildare 

hanterar frågorna ovan och hur de ser sig på sig själva som utbildare i detta 

sammanhang. Ett kunskapsintresse började på så sätt mejslas fram och blev 

inledningen till ett explorativt forskningsprojekt inom yrkesutbildnings-

fältet, ett projekt som skulle pågå i över tio år. Slutresultatet blev denna 

doktorsavhandling om polisers individuella och kollektiva upplevelser av 

uppdraget som polisutbildare och presenteras i form av sammanläggning av 

en redan publicerad licentiatuppsats om polislärare (delstudie ett) samt två 

artiklar rörande aspiranthandledare (delstudie två), och aspirantinstruktörer 

(delstudie tre).  

Jag menar att denna avhandling kan vara intressant även för andra 

yrkesutbildningar, både vad gäller frågor om grundutbildning såväl som 

vidareutbildning, men även rörande förändring, utveckling och lärande i en 

yrkespraktik. Kunskapsbidraget är främst empiriskt eftersom polisutbildare, 

internationellt och i Sverige, i begränsad omfattning har undersökts. 

Avhandlingen bidrar också i metodologiskt avseende då främst intervjuer i 

fokusgrupper använts, vilket är ovanligt i polisforskning. Dessutom tillämpas 

ett teoretiskt ramverk baserat på idéer från bland annat John Dewey, Jennifer 

A. Moon och Ludwik Fleck, i en kombination som kan vara en inspiration för 

andra liknande studier med fokus på utvecklingsprocesser i yrkesutbildning 

och yrkesverksamhet. 
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Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är ett resultat av ett i tid utsträckt förlopp och därför är 

dispositionen tänkt att spegla denna explorativa och kronologiska process.  

Efter Inledning och Bakgrund redovisas i Tidigare forskning det 

kunskapsområde som avhandlingen befinner sig i, detta i syfte att ringa in de 

grundläggande antaganden som avhandlingen tar avstamp ifrån. Därefter 

följer en presentation av de metoder som tillämpats i de tre delstudierna för 

att skapa en förståelse för undersökningens designförlopp. 

När design och metoder synliggjorts görs en beskrivning av de teoretiska 

begrepp som vuxit fram och tillämpats i analysen av avhandlingens empiriska 

material. Denna disposition är också tänkt att underlätta förståelsen av de 

efterföljande sammanfattningarna av delstudierna.   

I nästa kapitel sammanfattas de tre delstudierna med den första redan 

publicerade licentiatuppsatsen som delstudie ett. Därefter följer 

sammanfattningar på svenska av de publicerade engelskspråkiga artiklarna, 

delstudierna två och tre. 

I den avslutande delen, Analys och diskussion, görs en övergripande analys 

där kappans teoretiska ramverk tillämpas på de tre delstudierna, vilket leder 

fram till en diskussion om avhandlingens resultat. Slutligen ges förslag på hur 

kunskapsområdet vidare kan beforskas. 
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2. Bakgrund 
Du kommer möta hat. Du kommer se saker gå sönder. Människor. 

Familjer. Du kommer fatta sekundsnabba beslut. Känna adrenalinet 
pumpa genom kroppen. Du kommer arbeta medan andra sover, firar 

eller semestrar. Du kommer se sådant andra inte ser. Du kommer lära 

dig läsa människor. Du kommer lösa konflikter. Ställa saker till rätta. 
Hjälpa. Skydda. För att lyckas kommer du behöva ditt förnuft. Ditt mod. 

Din medkänsla. Du kommer aldrig kunna förvänta dig ett tack. Men du 

kommer alltid att behövas (Polisen.se, 2014). 

I en kampanj 2014 för att locka (rätt) sökande till polisutbildningen beskriver 

dåvarande Rikspolisstyrelsen polisyrkets karaktär enligt citatet ovan, vilket 

avslöjar ett uppenbarligen komplext yrke. I detta kapitel redovisas 

bakgrundsinformation för att underlätta för förståelsen av det sammanhang 

som de tre olika polisutbildningsaktörerna polislärare, aspiranthandledare 

och aspirantinstruktörer, befinner sig i. Här beskrivs dels övergripande kring 

polisuppdraget, och dels det utbildande uppdraget. 

Polisuppdraget 

Polisens uppdrag i Sverige regleras generellt av polislagen (SFS, 1984:387) 

och polisförordningen (SFS, 2014:1104). I polislagens andras paragraf 

beskrivs polisens generella arbetsuppgifter: 

2 § Till Polismyndighetens uppgifter hör att  

1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra 
störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,  

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när 

störningar har inträffat,  

3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant 

bistånd lämpligen kan ges av polisen, 

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt 

särskilda bestämmelser. Lag (2014:588).  

(SFS, 1984:387) 

I polisförordningen (SFS, 2014:1104) föreskrivs regler kring anställning, 

delegationsordning, arbetsskyldighet, ledning, med mera. 

Dessutom ger regeringen genom det årliga regleringsbrevet för 

Polismyndigheten specifika mål, riktlinjer och prioriteringar för budgetåret, 

samt det statliga anslagets storlek och fördelning. Regleringsbrevet för år 2016 

(Justitiedepartementet) fokuserar till exempel på Polismyndighetens arbete i 

samband med det ökade antalet flyktingar som kommer till Sverige. Det 

behandlar också olika jämställdhetsmål gällande till exempel kön och 



  

6 

etnicitet, både inom organisationen och i exempelvis utredningar om 

sexualbrott. 

Det finns flera beskrivningar av det diversifierade uppdraget som polis i 

Sverige. Petersson (2015) menar att yrkespositionen som polis, sedd som en 

frontlinjebyråkrat, står inför flera utmaningar. Till exempel har de styrande 

framfört demokrati, rättssäkerhet och effektivitet som övergripande 

förvaltningspolitiska värden, vilka i många fall blir direkt motsägande för en 

polis ute på fältet. Dessutom menar Petersson att polisens våldsmonopol står 

i motsättning till demokratiska värden då medborgaren inte kan välja aktör 

eller ha insyn i polisens arbete. Ett annat dilemma kan vara motsättningen 

mellan effektivitet och rättssäkerhet, då kostnadseffektiva ingripanden ofta 

kan inskränka rättssäkerheten. Det juridiska handlingsutrymme som en polis 

kanske måste ha för att snabbt kunna lösa mångfacetterade arbetsuppgifter, 

lägger också stort ansvar på poliserna (jmf Manning, 2010). Detta utrymme 

kan också kollidera med de olika värdena i verksamheten, menar Petersson. 

Wimelius (2013) betonar hur viktigt rättsväsendet är för upprätthållandet av 

mänskliga rättigheter och blir specifik kring polisens roll: 

I sina möten med och bemötande av medborgare och icke-medborgare, 

blir polisers uppträdande avgörande för hur människor uppfattar att 
samhället och staten beter sig emot dem. (Wimelius, 2013, s. 57) 

Det våldsmonopol som polisen verkar i för att upprätthålla regeringens makt 

och systemets legitimitet, måste därför bygga på ett förtroende från 

allmänhetens sida, menar Wimelius. Finstad (2016) diskuterar också polisens 

legitimitet och menar bland annat att nordisk polis sällan använder våld och 

tvång i relation till det stora antal ingripanden som de facto görs. Hon menar 

dock att den centrala spänningen i ett komplext polisarbete består i 

balansgången mellan bruk och missbruk av polisens befogenheter. Gällande 

legitimitetsfrågan har Larsson (2010) betonat hur ökad utbildningsnivå hos 

medborgarna medfört att de tar en krävande konsumentroll i förhållande till 

förväntningarna på polisen. Detta, tillsammans med immigranters medhavda 

negativa erfarenheter av polisen, komplicerar ytterligare polisens relation 

med medborgarna och i förlängningen hela polisuppdraget. 

Sammanfattningsvis ger lagstiftning och litteratur om polisens uppdrag i 

Norden en bild av en mångfacetterad verksamhet som är i ständig förändring. 

Polisuppdraget innefattar också flera etiska komplikationer för de enskilda 

poliserna. Detta sätter strålkastaren på polisutbildningens historia och 

utformning. 



  

7 

Svensk polisutbildning 

1900-talet 

1910 öppnades den första svenska polisskolan i Uppsala och fem år senare 

inrättade Stockholm en egen polisskola. Grundutbildningen till polis 

centraliserades 1967 till Stockholm med 32 veckors i konstapelkurs I åtföljt av 

åtta veckors praktik och till sist tre veckor i konstapelkurs II. 1972 förändrades 

grundutbildningen till 40 veckors teoretisk utbildning som gav en ställning 

som polis, som följdes av två års alterneringstjänstgöring. Därefter kunde man 

söka anställning som extra ordinarie polis. Efter cirka sex års tjänstgöring 

kallades poliserna tillbaka till skolan för Assistentkursen som omfattade först 

10 veckor och sedan 6 veckor. 1985 genomgick polisutbildningen stora 

förändringar. Grundutbildningen fick nu Grundkurs I, bestående av 10 

månaders teoretisk utbildning, följt av Praktikutbildning på 18 månader och 

slutligen Grundkurs II på 5 månader, alltså totalt två år och nio månaders 

grundutbildning. De studerande var fram till 1994 provanställda med full lön, 

men 1994 slog riksdag och regering fast att polisutbildningen ska vara 

studiemedelsfinansierad (Bergman, 2004). 

2000-talets  polisroll – Ny polisutbildning 

Polisverksamheten genomgick förändringar mot mer brottsförebyggande 

arbete under 1980-talet och en ny polisroll krävde en ny polisutbildning.  

Polishögskolan fick därför 1990 ett uppdrag att se över polisutbildningen, 

både vad gäller grundutbildning och vidareutbildning. Bland annat föreslogs 

ämnesintegrerade kurser, översyn av examinationer, färre lärarledda 

lektioner samt forskningsanknytning. I juni 1996, framlades rapporten 

”Förändrad polisutbildning för förändrad polisroll”, där en av slutsatserna 

blev att genomgripande förändringar av polisutbildningen måste ske. Den nya 

utbildningen skulle bygga på en problembaserad pedagogik eftersom den 

ansågs vara mest lämplig att utbilda till det nya problembaserade polisarbetet. 

Pedagogiken som föreslogs var också väl förankrad i dessa teoretiska 

fundament. Några ledord var ”integration mellan teori och praktik”, 

”professionell kompetens”, ”självständig inlärning”, ”integration av de olika 

ämnena”, ”processkunskap” (Polishögskolan, 1996). Utvecklingsgruppen 

föreslog tre års utbildning med tre praktikperioder, allt i Polishögskolans regi 

men med ämnesintegration och samarbete med andra läroanstalter. En 

arbetsgrupp presenterade sitt förslag i en rapport den 30 maj 1997, vilken fick 

ligga till grund för den nya polisutbildningen som startade 1998 efter det att 

utbildningen hade legat nere i två år. Den nya problembaserade 

polisutbildningen bestod av fyra terminers teori varvat med praktiska 

övningar och fältstudier ute på polismyndigheterna som polisstuderande. 

Utbildningen avslutades efter avlagd polisexamen med en femte termins 
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praktik som polisaspirant med lön, ledd av en aspiranthandledare och bredvid 

en aspirantinstruktör ute på en polismyndighet (Polishögskolan, 2002). 

I den för tillfället, juni 2016, gällande utbildningsplanen för polisprogrammet 

(Polishögskolan, 2014c) beskrivs polisutbildningens mål och innehåll, samt 

den pedagogiska grundsyn som undervisningen ska bygga på. I de allmänna 

målen står att läsa: 

För polisexamen ska polisstudenten ha förmåga att: 

– Göra självständiga och kritiska bedömningar; 

– Självständigt urskilja, formulera och lösa problem; 

– Möta förändringar i arbetslivet; 

– Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå inom det område 

utbildningen avser; 

– Följa kunskapsutvecklingen inom det område utbildningen avser. 

(Polishögskolan, 2014c, s. 2) 

I den pedagogiska grundsynen återges att polisutbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare ska utbildningen 

genomföras med ett problembaserat sätt genom reflektion, analys och 

självständig granskning och dessutom präglas av en hög studerandeaktivitet: 

”En problembaserad metodik, där händelser eller polisiära situationer läggs 

till grund för studenternas kunskapssökande, reflektion, analys och förslag till 

beslut tillämpas i hög grad” (Polishögskolan, 2014c, s. 5) Den pedagogiska 

grundsynen i denna utbildningsplan bygger således tydligt på en pedagogisk 

idé om att den lärande individen är aktiv i lärprocessen. Även rörande 

vidareutbildning inom polisen är problematiserande moment som diskussion, 

analys och reflektion centrala. I aspiranthandledar-utbildningen finns till 

exempel följande kursmål formulerat: 

… reflektera kring eget agerande och konsekvenser av detta i 
handledningssituationen, … (Polishögskolan, 2014a, s. 1) 

Vad gäller den kompetensprofil som ska fungera som utgångspunkt för 

antagning till polisutbildningen och rekrytering till Polismyndigheten (Se 

bilaga) finns tre underrubriker. Under ”Kunskaper” står meningen: ”Godkänd 

på den grundläggande polisutbildningen.” och under ”Färdigheter” finns att 

läsa: ”Förmågan att integrera teori och praktik och omsätta denna i faktisk 

handling samt uppvisa förståelse för Polisens uppdrag, uppgifter och roll i 

samhället. Representerar Polisen i sitt budskap och arbete”. Huvuddelen av 

profilen, det vill säga närmare två sidor, ägnas åt att lista de egenskaper som 

”… ska utgöra grunden för vad som avses med begreppet lämplighet för 

polisyrket” (Rikspolisstyrelsen, 2012). Vid en översiktlig jämförelse mellan 

utbildningsplanen (Polishögskolan, 2014c) och kompetensprofilen 
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(Rikspolisstyrelsen, 2012) kan alltså en övervikt på egenskaper, i förhållande 

till kunskaper och färdigheter, skönjas i kompetensprofilen. Detta indikerar 

olika tankesätt gällande utbildning och rekrytering inom svensk polis. 

Polisutbildning som högskoleutbildning 

Som nämnts ovan föreslogs redan 1995 att polisutbildningen skulle vara 

anknuten till allmän högskola och denna ambition fanns också hos ledande 

personer på Polishögskolan under mer än tio år framåt. En genomlysning av 

polisutbildningen (Rikspolisstyrelsen, 2000) innehöll dock kritik av bland 

annat examinationer, icke integrerad undervisning, brist på tid att reflektera, 

samt brister i tillämpning av kunskaper.  År 2006 tillsatte regeringen en 

polisutbildningsutredning (Ju 2006:03), vilket resulterade i delbetänkandet 

”Framtidens polis” (SOU, 2007:39).  

Så presenterades utredningen ”Framtidens polisutbildning” (SOU, 2008:39) 

som i stora drag föreslog att polisutbildningen skulle förlängas till tre år med 

akademisk examen på grundnivå, polisexamen, som var likställd 

receptarieexamen. Vidare skulle i Högskoleförordningen (SFS, 1993:100), 

också skrivas in en specialistpolisexamen som skulle motsvara avancerad nivå 

på högskolan. Polisutbildningen skulle bedrivas i högskoleregi för att öka 

kvalitén och forskningsanknytningen. Motiveringen till detta var den 

förändrade omvärlden med ökade krav från allmänheten på kompetens och 

kunskap samt ett bra bemötande och sammanfattades i följande punkter: 

 

– Kraven på framtidens polis och brister i den nuvarande utbildningen 
medför sammantaget att den nuvarande polisutbildningen bör 

reformeras. 

– Polisens uppdrag kommer i allt väsentligt att se likadant ut de 
kommande åren och huvuddelen av polisens arbetsuppgifter kommer 

att vara desamma som i dag. 

– Den framtida rekryteringen av poliser måste underlätta en ökad 
jämställdhet och en ökad etnisk mångfald inom polisen. Därtill måste 

rekryteringen av poliser till glesbygdsområden underlättas. 

– Den framtida grundutbildningen till polis bör syfta till att den som 
genomgått utbildningen ska behärska de arbetsuppgifter som ryms 

inom den s.k. akutverksamheten. 

– Grundutbildningen bör vara densamma för alla studerande. 

– Polisen behöver inom olika verksamhetsområden kompetens som inte 

kan tillgodoses inom ramen för en grundutbildning till polis. En 

framtida polisutbildning måste därför tillgodose behovet av specialister. 

– En framtida grundutbildning bör innehålla mer av praktik. Praktiken 

bör varvas med den teoretiska utbildningen på ett tydligare sätt än i dag. 

(SOU, 2008:39, s. 99) 



  

10 

Något som slår en läsare är att punkt 2 i ovanstående citat blir motsägelsefullt 

gentemot den inledande betraktelsen (SOU, 2008:39, s. 11) om hur 

polisuppdraget kan komma att förändras 

Efter en ny utvärdering av polisutbildningen 2014 (Polishögskolan, 2014b), 

tillsatte Justitiedepartementet ytterligare en utredning som presenterades i 

maj 2016: Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning 

(SOU, 2016:39). 

I denna utredning föreslås att polisutbildningen blir treårig och utformas som 

högskoleutbildning. Gällande aspiranttjänstgöringen rekommenderas bland 

annat att den ska likställas med verksamhetsförlagd utbildning omfattande 25 

veckor och 37,5 poäng. Utredningen öppnar också för möjligheten att dela upp 

den verksamhetsförlagda utbildningen i utredningstjänst och ordningstjänst 

(yttre tjänst) under förutsättning att perioderna inte blir för korta.  

Utredningstjänsten kan enligt utredningen med fördel förläggas tidigt i 

utbildningen och ordningsdelen längre fram då kunskaperna och 

erfarenheterna är djupare (SOU, 2016:39, s. 195). Den verksamhetsförlagda 

utbildningen ska också genomföras med bland annat handledning som 

verktyg: 

För att säkra att de blivande polismännen har de praktiska kunskaper 

och färdigheter som yrket kräver måste studenterna erbjudas relevant 

träning och handledning av hög kvalitet i arenor som ger dem möjlighet 
att nå utbildningens mål.  (SOU, 2016:39, s. 192) 

Innan denna nya utbildning tar sin form, bedrivs polisutbildningen (juni 

2016) efter polisutbildningsförordningen (SFS, 2014:1105) som 

uppdragsutbildningar i anslutning till universitet och högskolor i Växjö, 

Södertörn och Umeå. Grundutbildningen på Polishögskolan i Solna håller på 

att avvecklas och de sista polisstudenterna där tar polisexamen i november 

2016.  

Huvudaktörerna tillika polisutbildarna 

En polislärare beskrivs i avhandlingens första delstudie (Bergman, 2009) 

som en polis som undervisar på polisprogrammet. De som undersökts i 

delstudie ett var också företrädesvis lärare i det huvudsakligen teoretiska 

ämnet poliskunskap, vilket innebar att via seminarier, föreläsningar och 

övningar understödja lärande kring tillämpat polisarbete. Polislärarna var 

rekryterade från hela landet med olika specialistbakgrunder och tjänsteår som 

polis, beroende på vilka kurser de undervisade i. Polislärartjänsterna 

hanterades olika vid de tre utbildningsorterna Växjö, Solna och Umeå, men 

bestod oftast av en tidsbegränsad kommendering vid polisprogrammet. 

Meriterande för sökande till polislärartjänsterna var specialistkunskaper i 

polisarbete, pedagogisk utbildning och genomgången 

aspiranthandledarutbildning. Polislärarna gavs, i de flesta fall, tillfällen att 
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delta i en högskolepedagogisk kurs, men av tidsskäl fick detta oftast ske 

parallellt med att undervisa och kanske efter en viss tid i läraruppdraget. 

En aspiranthandledare (delstudie två) blir rekommenderad av sin närmaste 

chef att genomgå den fem veckor långa aspiranthandledarutbildningen, vilken 

är närmare beskriven i delstudie två. Aspiranthandledarutbildningen 

genomförs genom inventering av behovet av handledare inom svensk polis 

och därefter tilldelas polisregionen platser till utbildningen och cheferna kan 

då anmäla poliser dit. Ett förkunskapskrav är att en blivande 

aspiranthandledare har polisexamen och minst två tjänsteår som polis 

(Polishögskolan, 2014a). Efter godkänt resultat på denna utbildning får 

aspiranthandledaren uppdraget att handleda och bedöma en eller flera 

polisaspiranter under den sex månader långa aspirantutbildningen, vid sidan 

av sin ordinarie tjänst som polis (Polismyndigheten, 2015; Rikspolisstyrelsen, 

2009, 2013). Aspiranthandledaren har viss avsättning av tid för att utföra 

uppdraget, men inget lönetillägg (augusti 2016).  

Aspirantinstruktören (delstudie tre) utses av närmaste chef att följa 

polisaspiranten i konkret polisarbete under max åtta veckor. Uppgiften består 

i att dels fungera som förman och ge aspiranten återkoppling på resultat, och 

dels i att bistå handledaren i bedömningen av polisaspirantens resultat 

(Polismyndigheten, 2015; Rikspolisstyrelsen, 2009). Aspirantinstruktören får 

oftast viss tid till samtal med och dokumentation av polisaspiranten, men 

inget lönetillägg. En aspirantinstruktörsutbildning bestående av en eller två 

dagar har genomförts sedan några år i Stockholm och andra regioner startar 

under våren 2016 liknande utbildningar. Det finns dock i nuläget (våren 2016) 

ingen nationell utbildning med gemensam kursplan för hela landet. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är polisuppdraget komplext med ett till viss del 

motsägande uppdrag att upprätthålla ordning och samtidigt ge stöd och 

service. Den svenska polisutbildningen har varit föremål för olika 

granskningar och förändringar, och idéer om att utforma en treårig 

högskoleutbildning har funnits i över 20 år, vilka verkar vara nära att sjösättas 

efter en relativt lång tid av överväganden. Huvudaktörerna i denna avhandling 

har på olika sätt, men med sin erfarenhet som polis som grund, ett uppdrag 

att understödja ett lärande till polis i olika skeenden. Dessa tre grupper av 

polisutbildare har också till synes begränsade förutsättningar i sitt 

utbildningsuppdrag, både vad gäller utbildning och ekonomi/arbetstid, om än 

i olika grad. Allt detta ger en bild av den utmaning en polisutbildare med 

polisbakgrund står inför, i synnerhet i en ständigt uppgraderad 

polisutbildningsmiljö med bitvis motsägande utbildningsnomenklatur. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera utmaningar och 

möjligheter i polisutbildarnas utbildningsuppdrag. Detta ska uppnås genom 

besvarande av följande forskningsfrågor: 

1. Hur skapar polislärare, aspiranthandledare och aspirantinstruktörer 

mening i sitt uppdrag som polisutbildare? 

2. Hur kan detta förklaras och förstås som individuell och kollektiv 

professionell utveckling? 
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4. Tidigare forskning 

Denna litteraturgenomgång ägnas åt att presentera den litteratur och 

forskning som berör meningsskapande och utvecklande processer i 

yrkesutbildning. Genomgången har delats in i fyra olika delar för att visa hur 

de förhåller sig till varandra, från utkanten till centrum av avhandlingens 

studieobjekt; polisutbildarnas upplevelser av det egna uppdraget. 

Litteratursökningarna genomfördes, framför allt i delstudierna två och tre, 

med hjälp av sökverktyg som EBSCO och Google Scholar. Sökningarna 

började brett med till exempel: ”Professional education ’learning process’”, 

”Police education learning”. Allteftersom sökningar på ”yrkesutbildning” och 

”lärande” visade litteratur som i många fall fokuserade på konceptet 

reflektion, gjordes nya sökningar för att smalna av och fokusera på 

avhandlingens kunskapsobjekt som till exempel: ”Professional education 

’learning process’ reflection” och ”police education reflection”.  Det visade sig 

dock att internationell forskning om polisutbildning ofta tillämpar begreppet 

”training”, vilket renderade i nya sökningar av liknande upplägg. För att 

bredda men även avgränsa sökningarna användes också trunkeringar och 

”and”, ”or” och ”not”. Indexeringen i befintlig forskning är dock inte alltid 

gjord så att angränsande studier utifrån vissa fenomen lätt kan hittas, speciellt 

i ett så förhållandevis outforskat yrkesutbildningsområde som 

polisutbildning. Därför har litteratursökningen kompletterats genom 

fokusering på referensförteckningar i befintlig forskning om yrkesutbildning, 

för att på så sätt hitta ny och relevant litteratur, så kallad ”snowballing” 

(Greenhalgh & Peacock, 2005; Van Ham et al., 2006). 

Yrkesutbildning och professionell utveckling 

Medborgarna har rätt till en polis vars utbildning vilar på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Därför måste polisutbildningen 

införlivas i högskolesystemet. (Nitz, 2011) 

Citatet är hämtat från en debattartikel skriven av Polisförbundets ordförande 

och visar fackförbundets inställning till en professionalisering av polisyrket 

genom att högskolebasera polisutbildningen. Polisyrket befinner sig (2016) 

också i ett mellanrum mellan yrke och profession, där profession i svenska 

forskningssammanhang kopplas till de yrken som enligt hävd bör fylla vissa, 

om än omstridda, kriterier.  

Brante (2009) gav följande förslag på kriterier för en profession, varav de 

klassiska professionerna är läkare, jurist, arkitekt med flera: 1) Användande 

av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap, 2) utbildning och träning 

i dessa färdigheter, 3) professionellas kompetens garanteras genom examina, 

4) en handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten, 5) utförandet av tjänster 

för det allmänna bästa, samt 6) en yrkessammanslutning som organiserar 
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medlemmarna (Brante, 2009). Brante definierade summativt en profession 

på följande sätt: 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt 

autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, 
abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 

handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten. (Brante, 2009, s. 28) 

Brante (2009) nämnde vidare underkategorier till professioner; semi-

professioner och pre-professioner.  Semi-professioner definierades som yrken 

i vanligtvis offentlig förvaltning av en kallbetonad karaktär men med en 

institutionaliserad, forskningsanknuten, och akademiserad utbildning, som 

t.ex. sjuksköterskor, lärare och bibliotekarier. Till gruppen semi-professioner 

hör också yrken med professionsambitioner som t.ex. polisyrket. Det har 

också de senaste åren kommit nya yrkesgrupper med en snabbare 

professionaliseringsprocess än semi-professionerna; pre-professioner. Bland 

pre-professionerna finns till exempel förskollärare, fastighetsmäklare samt 

yrken inom hälsa och turism (Brante, 2009). I internationell litteratur 

förekommer de engelska begreppen ”occupation”, ”trade”, ”vocation” och 

”profession”. Där motsvarar ”occupation” (”trade”) och ”profession” i hög 

grad de svenska begreppen yrke och profession, medan ”vocation” inte har 

något motsvarande begrepp i svenska språket. ”Vocations” i internationell 

mening berör, enligt Brantes (2009) definition, yrken med begränsat 

utrymme för abstraktioner och kunskapsutveckling av yrkespraktiken och är 

ofta av mer hantverksmässig eller servicekaraktär. Semi-professioner och pre-

professioner kan beskrivas som liggande i gränslandet mellan ”vocation” och 

”profession” och visar en strävan mot ett upphöjande av yrkets status i 

samhället. Viljan hos en yrkesgrupp att upphöjas till profession blir tydligt i 

och med användandet av begreppet ”professionell” för att beteckna goda och 

ändamålsenliga handlingar i en yrkespraktik, vilket också syns i retoriken hos 

polisernas största fackförbund Polisförbundet (Nitz, 2011). 

Diskussionen om hur yrkeskunskap ska definieras, väcker också frågan om 

den i internationell yrkesforskning diskuterade användningen av begreppen 

training eller education. Enligt tradition är education vanligast gällande 

professioner, vilket visar att den teoretiska och akademiska delen har stor 

betydelse och kan beskrivas som: ”developing the ability to conceptualize and 

expand the theoretical and analytic learning process” (Kratcoski, 2004, s. 

103-104). ”Training” används fortfarande i beskrivning av utbildning till 

praktiskt orienterade yrken, vocations, och betecknar förmågor att lösa i 

yrkespraktiken uppkomna situationer som kräver omedelbar handling 

(Kratcoski, 2004). Under de senaste åren används allt oftare education även i 

dessa sammanhang då synen på yrkeskunnande och yrkesutbildning har 

förändrats mot ett livslångt lärande i en föränderlig yrkesvärld (Swennen et 
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al., 2010). I svenska språket finns dock inte denna problematik eftersom vi 

kan använda begreppet ”utbildning”, som täcker både education och training. 

Vad gäller kontakten mellan utbildning och praktik, är de yrkesutbildare som 

redan har erfarenheter från det aktuella yrket viktiga för att skapa legitimitet 

för den campusförlagda såväl som för den praktikförlagda utbildningen och 

på så sätt borga för en kontinuerlig professionell utveckling (jmf Eraut, 2009). 

I begreppet intra-professionellt lärande (Bowers, 2006; de Ruyter & Kole, 

2010) ligger det lärande som interaktivt sker på arbetsplatser, i vardagsarbetet 

och i de verksamhetsförlagda delarna av en yrkesutbildning. En intra-

professionell utbildare kan därför beskrivas som den som kan förmedla bilder 

av yrkespraktiken på utbildningscampus, för studenter såväl som för 

lärarkollegor med annan bakgrund. På detta sätt blir den intraprofessionella 

utbildarens förmåga att problematisera och förstå sin egen yrkesverksamhet 

mycket viktig, både för sin utbildarroll såväl som för sin yrkespraktik. Om den 

intraprofessionella utbildaren inte visar intresse för det teoretiska eller det 

akademiska perspektivet får hen inte legitimitet hos vare sig akademin som 

sådan, eller hos den akademiskt skolade studenten. Å andra sidan, om den 

intraprofessionella utbildaren tappar kontakt med yrkespraktiken och kanske 

vill visa sig upphöjd genom sin akademiska resa, minskar respekten för 

yrkesutbildningen hos praktikerna ute på golvet, vilket White och Heslop 

(2012) kopplar till polisutbildning i Storbritannien. Rörande 

intraprofessionella yrkesutbildare blir det dessutom, ur ett pedagogiskt 

perspektiv, särskilt intressant eftersom utbildarrollen kräver en helt ny, 

pedagogisk förmåga. En förmåga som kanske kan ge andra intressanta 

bieffekter, speciellt avseende den yrkesintroduktion som idag sker oftast 

genom praktik under handledning. 

Yrkesintroduktion genom handledning 

Historiskt sett kvalificerade man sig till ett yrke genom ett lärlingssystem där 

lärlingen slussades in i yrket via imitation och successiv träning under översyn 

av en mästare. Nackdelen med lärlingssystemet var att det kunde upprätthålla 

en konservativ syn på yrkespraktiken och gav därför lite utrymme för 

innovationer och utveckling. 2000-talets yrkesutbildningar lägger mycket 

fokus på teoretisk undervisning, vilket ska vara en grund för att studenten 

övergripande ska förstå yrkesverksamheten och bli en konstant lärande och 

flexibel yrkesperson (Lauvås & Handal, 2001). Nackdelen med det moderna 

systemet är att det riskerar att skapa ett glapp mellan yrkesteori och 

yrkespraxis, vilket kan utgöra hinder för att snabbt komma in i yrket. Därför 

lägger många yrkesutbildningar i dag stor vikt vid olika former av 

yrkeshandledning där en symbios av yrkesteori och yrkespraxis kan utvecklas 

(Lauvås & Handal, 2001). 
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Litteratur och forskning gällande handledning under yrkesutbildning och 

yrkeslärande har i hög grad fokuserat på lärprocesser och pedagogik i 

yrkesgrupper som högskolelärare, terapeuter, advokater/rådgivare och 

sjuksköterskor. Tveiten (2010) satte i sin forskning om 

sjuksköterskeutbildning fokus på lärandeaspekten av handledning utifrån 

idén att den lärande ska vara i fokus. I syftet att ringa in vad handledning kan 

beskrivas som angav hon de angränsande aktiviteterna eller handledningens 

gränsområden; själavård, ledarskap, terapi, utvärdering, undervisning och 

rådgivning. Tveiten (2010) underströk att handledning ibland tangerar och 

går över dessa områden och att det är viktigt att som handledare veta var man 

befinner sig för tillfället. Detta för att handledningen ska vara lärande och 

framförallt etisk. Vidare underströk Tveiten och Severinsson (2006) vikten av 

att det finns tillit och en och ömsesidig relation mellan handledare och 

handledd för att uppnå en bra lärandemiljö. Lauvås och Handal (2001) har 

undersökt yrkeshandledning och definierade den som ”supervision” utifrån 

följande karaktäriseringar:  

 Den försiggår under en längre tid, 

 mellan en person med en viss kompetens och en eller flera 

personer utan denna kompetens, 

 där handledaren har ansvaret för det som den eller de som ska 

lära sig något företar sig. 

 Den handlar om yrkesmässiga och uppgiftsinriktade 

förhållande och inte om personliga och privata faktorer, 

 och deltagandet oftast är obligatoriskt.  

(Lauvås & Handal, 2001, s. 45)  

Vidare underströk Handal et al. (1990) och Lauvås och Handal (2001)  att en 

väl utförd handledning kan utveckla teorin kring yrkespraktiken där 

grunderna i både teori och praktik kan problematiseras tillsammans med 

reflektioner över yrkesetik och tyst kunskap (jmf Rolf, 1995). Detta ställer 

dock krav på att handledarna själva lever upp till samma reflexiva hållning, 

annars riskerar handledningen leda till kloning av handledarens normativa 

praxis, vilket skapar förvirring och misstro över utbildningen hos studenterna. 

Detta kan också förstärkas genom det beroendeförhållande som studenten har 

till sin bedömande handledare (Sundli & Söndenå, 2007). 

I den norska traditionen i forskningen om lärande under handledning, har 

Rønnestad och Skovholt (2003) studerat blivande psykoterapeuters lärande. 

De menade att dåligt utförd handledning kan i längden skapa osäkra praktiker 

och så småningom medverka till professionell stagnation och utbrändhet, 

men även till ageranden som är oprofessionella och för klienten direkt farliga. 

De betonade också vikten av kontinuerlig reflektion för att driva på 
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professionell utveckling. Johnston och Milne (2012) argumenterade på ett 

liknande sätt för en sokratisk hållning i handledningen för att ge möjlighet till 

en reflektiv process och en ömsesidig relation mellan handledare och 

handledd. Gazzola och Theriault (2007) beskrev hur koncepten ”smalna av” 

och ”bredda” (narrowing and broadening) kan tillämpas i en lärprocess 

under handledning för att problematisera och fördjupa kunskaper. Att bredda 

menades här när handledningen skapar positiva känslor som kan öppna för 

nya idéer och alternativ för praktiken. Motpolen i detta synsätt på 

lärprocessen blev att i handledningen också smalna av och fokusera på vilka 

handlingsalternativ som kan vara lämpliga vid vissa tillfällen för att skapa 

trygghet för framtiden (Gazzola & Theriault, 2007). Fritzén (2009) får här 

representera en svensk gren i samma tradition av kommunikativ handledning. 

Hon betonade vikten av att i handledning av examensarbeten på högskolan 

vara medveten om de villkor som kan styra en sådan handledningsmiljö. 

Fritzén menade att pedagogiska praktiker, som till exempel handledning, ”… 

är inbegripna i ett spänningsfält mellan systemets krav på effektivitet och 

individens behov av ett meningsskapande livsvärldssammanhang” (Fritzén, 

2009, s. 83). Handledning och bedömning av en polisaspirant skulle utifrån 

detta synsätt kunna vara ett exempel på när denna konflikt blir central. Denna 

problematik komplicerar i så fall ytterligare aspiranthandledarens uppdrag, 

vilket understryker betydelsen av en pedagogisk förmåga att på ett medvetet 

sätt bygga en kommunikativ arena där bägge villkoren eller behoven kan 

uppfyllas. 

Det finns enstaka studier om yrkeshandledning av poliser. I en studie om 

hanteringen av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos poliser i Nya 

Zeeland, menade Stephens och Long (2000) att reflekterande samtal med 

både handledare och kollegor, understödjer god psykisk och fysisk hälsa i 

polisyrket. De hävdade dock att behovet att ”gnälla” också behöver få 

utrymme och detta får bättre effekt med överordnad än med kollegor 

(Stephens & Long, 2000). Denna syn på yrkeshandledningens syfte riktar sig 

alltså mer mot avlastning än mot lärande, vilket kan återkopplas både till att 

psykoterapeut är en profession (se ovan) med den syn på utbildning som följer 

med detta, och att polisyrket kanske har behov av annan form av avlastning 

än en psykoterapeut. 

Polisutbildning och professionell utveckling 

Den komplexitet som polisuppdraget innebär, vilket redan beskrivits i 

bakgrunden, är också i fokus i närliggande forskningslitteratur. Det som är 

genomgående i litteraturen är beskrivningen av den kraftfulla 

socialisationsprocess som formar den enskilda polisen in i en specifik kultur. 

Polisutbildningsöversikten är tänkt att fokusera på studieobjektet 

polisutbildare i första hand. 
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Pionjären i att beskriva både poliskultur och hur polisutbildning och 

polisutbildare påverkar densamma, får nog sägas vara van Maanen (1975). 

Van Maanen presenterade en bild av hur amerikanska polisutbildare via 

bestraffningar av oönskat beteende, blir exempel på en socialisation in i en 

gatupolistradition av att undvika att hamna i trubbel och därför göra så lite 

som möjligt. Detta bröt långsamt ner polisaspirantens motivation för 

polisuppdraget: 

The degrading nature of the recruits' role during the Academy's stress 
training serves to detach the newcomer from his old attitudes, resulting 

in a scaling down of high but unrealistic attitudes about the department. 

Hence, the Academy impresses upon the recruit that he must now 
identify with the new group-his fellow patrolmen. (Van Maanen, 1975, 

s. 222) 

Van Maanen (1975) menade att detta skapade ett ideal av inaktivitet och att så 

kallade ”superpoliser” (”Gung-Hos”) blev därmed lågt rankade. Lojalitet mot 

kollegorna blev på så sätt viktigare än lojalitet mot uppdraget som polis. Det 

passiva idealet och den avtagande motivationen bekräftas också i svensk 

forskning av Granér (2004) och Holgersson (2005). 

Fielding (1988) visade en liknande bild av engelsk poliskultur och 

polisutbildningskultur som van Maanen (1975) och andra redan gett. Fielding 

redogjorde för hur nya poliser lämnas åt att klara sig själva i hög grad. De 

instruktörer (Tutor Constables, TCs) som följde aspiranterna i deras första 

stapplande steg som poliser ute på fältet, hamnade också i kläm mellan sin 

egen kultur och sitt utbildande uppdrag. Trots detta beskrev instruktörerna 

att uppdraget utvecklat dem som poliser, även om de i många fall varit 

tvungna att hitta sin egen utbildningsmetod. Fielding föreslog därför att 

polisutbildningen skulle moderniseras för att på så sätt överbygga klyftan 

mellan utbildning och poliskultur.  

Den spänning mellan poliskultur och polisutbildningskultur i Storbritannien 

som Fielding (1988) beskrivit, fanns också i en komparativ studie av White 

och Heslop (2012) om lärare på utbildningar till tre olika yrken i 

Storbritannien: lärare, sjuksköterskor och poliser. Byggt på den binära idén 

om akademisk kontext och professionell kontext, identifierade de olika 

mönster i de tre undersökta utbildningarna gällande undervisningspraktiken. 

Hos en lärarutbildare låg undervisningspraktiken närmare en akademisk 

norm och de två kontexterna överlappade också tydligt varandra, kanske 

beroende på att lärarutbildningen under en förhållandevis lång tid varit 

knuten till akademin eller högskolan. Lärarutbildarna definierade också sin 

undervisningspraktik som ”educating” (se ovan). Sjuksköterskeutbildarnas 

undervisning låg dock närmare den professionella kontexten, även om de 

tillhörde högskolan, och de talade mycket om omsorg och att utbildningen ska 

legitimera sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskeutbildningen hade också en 
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tydlig agenda av att bli en erkänd profession. Polisutbildarna däremot 

upplevde sig som en katt bland hermelinerna på högskolan, och ute i 

polisverksamheten var polisutbildningens mer akademiska utformning inte 

heller efterfrågad. Det fanns inte heller någon norm för ”educating”, det vill 

säga att kritiskt granska och utforska polisyrkets karaktär, i en akademiskt 

förlagd polisutbildning. Någon ambition hos polisutbildarna att helt tillhöra 

en akademisk kontext, syntes heller inte. Detta ledde till att polisutbildarnas 

undervisningspraktik hamnade i periferin utanför både akademi och yrke och 

de beskriver också sin undervisning som att akademins ”education” förser 

(”accessorizes”) polisstudenterna med kunskap, som ett komplement till det 

för polisyrket mer viktiga och konkreta begreppet ”training”. En annan 

skillnad mellan de tre grupperna av yrkesutbildare var att polisutbildarna i 

högre grad än de andra, såg polisutbildaruppdraget som egen personlig 

utveckling, vilket kan ha påverkats av deras något isolerade situation (White 

& Heslop, 2012). 

Bilden av klyftan mellan kunskapssyn och lärandesyn hos polisutbildning och 

polisverksamhet visade sig också i annan litteratur om polisutbildare. Fyra 

australiensiska studier av Campbell (2009), Tyler och McKenzie (2011, 2014) 

och Chan et al. (2003), gav delvis liknande bilder av att polisutbildningens 

ambitioner att förnya sig via studentfokuserad pedagogik, bromsas av 

poliskulturens rådande och seniora titta-och-lärpedagogik (watch-and-learn) 

Campbell (2009). visade att denna diskrepans medförde att polisaspiranter 

blev styvmoderligt behandlade av sina instruktörer under praktiken och 

aspiranternas förvärvade kunskaper togs inte tillvara. Tyler och McKenzie 

(2014) kom till liknande slutsatser och menade att aspirantinstruktörer 

(”FTOs”) inom australiensisk polis, i avsaknad av utbildning i pedagogik, 

skapade sina egna personliga undervisningsmodeller byggda på aspirantens 

prestationer och erfarenheter från instruktörernas egen aspiranttid. Tyler och 

McKenzie (2014) menade också att den professionella utvecklingen under 

praktikdelen av utbildningen begränsades i och med avsaknaden av inslag 

som ifrågasättande och reflektion. De förordade förändringar mot en mer 

modern pedagogik i detta avseende (Tyler & McKenzie, 2014).  

Chan et al. (2003) avslöjade dock att de strukturella förändringarna mot 

problemorienterat polisarbete kan påverka den delvis föråldrade synen på bra 

polisarbete och yrkeslärande som fortfarande fanns i polisverksamheten. De 

menade att den nyutbildade polisen fortfarande vill passa in och anpassa sig, 

men genom moderniserad och problematiserande grundutbildning, 

tillsammans med mångfald i urvalet till poliser, kan de fungera som 

förändringsagenter för en modernare poliskultur. Det glapp mellan 

polisutbildning och polisverksamhet som beskrivits tidigare fanns dock även 

här och visade sig i slentrianmässigt nervärderande av polisutbildningen, utan 

att egentligt veta någonting om densamma, till exempel benämningen av 
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polisutbildning som verklighetsfrånvänd ”Bullshit Castle” (Chan et al., 2003, 

s. 89). De aspirantinstruktörer (”FTOs”), som ska följa polisaspiranten under 

praktikdelen av utbildningen hade därför stor inverkan på aspiranternas 

(”probationers”) lärprocess på fältet. Dessa instruktörer kunde vara agenter 

för en nedärvd destruktiv poliskultur, men också gå i spetsen för en ny och 

mer modern polis. Chan et al. (2003) menade också att eftersom den syn på 

modernt problembaserat polisarbete som förmedlas på polisutbildningen 

visar på hur sammansatt detta arbete är idag, kommer också den 

gammalmodiga bilden av polisen som hjälte och krigare mot brottsligheten, 

att försvinna med de nya poliserna som förändringsagenter: 

Once it is recognized that definitions of ‘good police work’ cannot be 
divorced from actual police work – providing policing service to citizens 

rather than some heroic vision of crime fighting – it is not difficult to 

formulate models of best practice. (Chan et al., 2003, s. 316) 

I kölvattnet av Chan et al. (2003) identifierade Karp och Stenmark (2011) 

liknande fenomen i svensk polisutbildningskultur. Genom att tillämpa 

ramfaktorteori föreslog de en fyrfältsmodell som kan beskriva de olika och 

ibland motsägelsefulla krafter som en blivande polis utsätts för. Den ena axeln 

består av ”konserverande” mot ”innovativa” krafter och den andra axeln 

beskriver ”yrke” och ”utbildning” som motsatspar. Angående övrig svensk 

forskning rörande socialisation och polisutbildning har Ekman (1999), Granér 

(2004) och Stenmark (2005), bekräftat den starka socialisation in i 

poliskulturen som redan redovisats. Här beskrevs hur principer om senioritet 

går före kunskap och hur en sluten kultur uppmuntras genom social kontroll. 

Den polisiära kunskapen traderas på så sätt till de nya poliserna via 

fikarumsamtal och informella ledare, och märkbart opåverkad av officiellt 

ledarskap och policys (Ekman, 1999). Aspiranthandledarna och 

instruktörerna var också en del av denna maskulina och homosociala kultur 

(se vidare Andersson, 2003; Lander, 2013; Wieslander, 2014). Därigenom 

blev aspiranthandledarna och aspirant-instruktörerna en stark faktor i en 

polisaspirants första kontakt med en konservativ kultur (Granér, 2004).  

Det finns dock positiva aspekter på den socialisationsprocess som nya poliser 

genomgår. Många söker sig till yrket eftersom man önskar stark gemenskap 

och kamratskap på jobbet, vilket man hoppas finna i poliskåren (Lauritz, 

2009). Lauritz beskrev också hur detta sökande efter gemenskap är central i 

blivande polisers utvecklande av en professionell identitet från 

polisutbildningen till de första åren som polis och lyfte fram tre 

identitetsfaktorer i processen: kultur, image och profession. Han menade 

vidare att egna förväntningar på en stark sammanhållning i kåren 

tillsammans med motstridiga känslor av utvaldhet och yttre misstro (Lauritz 

& Karp, 2013), påverkar utvecklandet av yrkesidentiteten. En konstruktiv 

socialisationsprocess kan således utifrån Chan et al. (2003) förutom att 
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socialisera in i ett yrkeskollektiv, tillvarata individuella drivkrafter genom 

anläggande av en reflekterande medvetenhet och på så sätt vara ett redskap 

till förändring och utveckling av etik och praktik.  

Två svenska studier beskriver också hur reflekterande aktiviteter genomförs i 

polisutbildningen. Bek (2012) menar att sett utifrån Experential Learning 

Theory efter Kolb et al. (2001), uppmuntras reflektion, men lärarna 

överlämnar i allt för hög grad till studenterna själva att driva processerna och 

nå en djupare reflektion.  Rantatalo och Karp (2016) ger en liknande bild av 

kollektiv reflektion i svensk grundutbildning till polis, men drar andra 

slutsatser genom att identifiera tre olika former av reflektiva processer, 

polyfonisk, dialogisk och speglande. Rantatalo och Karp menar att utifrån 

detta synsätt är komplexitet en konsekvens av att flera deltar och i dialogform 

ger flera perspektiv. Djup däremot kan uppnås när en person i monologform 

(speglande) får utveckla sina tankar utan att andra deltar i samtalet, förutom 

att lyssna. Slutsatsen blir att alla former av kollektiv reflektion kan ha sin plats 

för lärande; strukturerat och lärarstyrt, såväl som ostrukturerat och 

självreglerat. 

Agevall och Jenner (2006) får slutligen sammanfatta den professionella 

reflektionens betydelse för svensk polis i rollen som demokratins väktare: 

Att i denna anda (vidare)utveckla en reflekterad praktik, där 
polistjänstemannen har både redskapen och möjligheterna att kritiskt 

granska det polisiära arbetet berör frågor som måste hanteras såväl 

inom polisutbildningens ram som i arbetsorganisationen. (2006, s. 30) 

Resonemanget i ovanstående citat ligger också nära det empiriska materialet 

i denna avhandling, vilket kommer att visa sig längre fram. 

Sammanfattning 

Litteraturöversikten har visat att allteftersom yrkesutbildningar utvecklat sin 

pedagogiska grund under de senaste trettio åren har forskning och litteratur 

ägnats åt hur kunskapen om yrkesutbildning och professionell utveckling kan 

breddas. Detta gäller speciellt i den strävan mot professionalisering som finns 

i många yrken. De intraprofessionella yrkesutbildarna får stor betydelse i en 

yrkesutbildning som polisutbildning, speciellt med tanke på den starka 

socialisationsprocessen till polis som forskningen vittnar om. Det blir också 

tydligt att även om vissa kunskaper och färdigheter i ett yrke fortfarande kan 

anses vara överförbara (Johnson, 2013), dominerar idéer byggda på en 

kunskapssyn där den lärandes egen kunskapsutveckling för ett livslångt 

lärande ska vara i fokus, alltså en processinriktad kunskapssyn. 

Denna lärandesyn påverkar också vilken roll utbildarna tar, speciellt i 

förhållande till de socialisationsprocesser och kollektivt meningsskapande 

som kan identifieras i yrkesgruppen. Begrepp som sokratisk hållning och 
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kontinuerlig reflektion finns också i åtskillig litteratur om yrkesutbildning, 

och polisutbildningen är inget undantag. Handledning som verktyg har också 

funnits i århundraden, men har de senaste trettio åren utvecklats från att 

mästaren för över sin kunskap på en lärling, mot en ömsesidig relation i syfte 

att skapa en symbios mellan yrkesteori och yrkespraxis. Här får en modern 

handledare och instruktör en mer komplicerad och krävande roll än tidigare, 

vilket kräver olika grader av självmedvetenhet och därför kanske en bättre 

förberedelse i form av till exempel utbildning. Vid en koppling till de i 

bakgrunden redovisade styrdokumenten för grund- och vidareutbildning 

inom svensk polis, står det klart att ovanstående idéer om lärande också fått 

genomslag i svensk polisutbildning. 
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5. Design och metoder  

Studieobjektet inför denna avhandling var initialt polisstudenters 

uppfattningar om relationen mellan polislärare och polisstudenter, vilket 

renderade i en magisteruppsats (Bergman, 2004). Denna studie byggde på en 

kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som metod.  

Studien om polisstudenterna väckte frågan om polislärarnas uppfattningar 

om sitt uppdrag, vilket initierade den licentiatuppsats som så småningom blev 

delstudie ett i denna avhandling. I polislärarnas berättelser omnämndes 

aspiranthandledarutbildningen som central, vilket ledde vidare till delstudie 

två om aspiranthandledarna. Denna studie behandlade bland annat 

aspiranthandledarnas relation till aspirantinstruktörerna, vilket i sin tur 

motiverade en studie om dessa aktörer (delstudie tre). På så sätt pågick en 

designprocess över tid, där varje studie utvärderades och metoderna 

finjusterades allteftersom.  

Den kvalitativa ansatsen var genomgående genom alla delstudier eftersom 

kunskapsobjektet fokuserade på uppfattningar om lärprocesser, och eftersom 

fokusgrupper (se beskrivningar i delstudie ett och två) väl passade in på detta 

genomfördes majoriteten av studierna med fokusgrupper som metod. Detta 

kan kopplas till Creswell (2014) som menar att en kvalitativ ansats innebär att 

analysen av data som är insamlad i deltagarnas egen miljö ska byggas från det 

specifika till det generella och tillbaka genom att utforska och förstå 

människan som meningsskapare.  

Inför varje studie inlästes litteratur för att rama in problemområdet, men 

teoretiska ingångar sparades, framför allt i delstudie ett och två, till 

analysfasen. Detta för att bibehålla en explorativ ansats och inte begränsa 

möjligheterna till öppna tolkningar av data, vilket också Creswell (2014, s. 31) 

föreslår. 

Andra metoder övervägdes under forskningsprocessens gång. Till exempel 

gjordes ett försök att utforma en kvantitativ enkätundersökning om polisers 

uppfattningar av ”Riktigt polisarbete” (Granér, 2004) för att med 

metodkombination (mixed methods) (Creswell, 2014) bredda förståelsen av 

polisutbildningskontexten. Efter att ha prövat designen gjordes dock ett 

övervägande att enkätformen inte kunde synliggöra de interaktiva 

lärprocesserna som initialt fångade mitt intresse, och enkäten valdes därför 

bort. 

En annan metod som övervägdes var deltagande observationer (Denscombe, 

2009) av undervisning på Polishögskolan, men eftersom jag själv arbetade där 

och dessutom verkat i ledningsfunktion med pedagogisk utveckling som 

huvuduppdrag, gjordes bedömningen att observationer inte var etiskt 

försvarbara och dessutom svåra att validera. Det fanns dessutom inte 
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möjligheter att observera på de andra studieorterna, Umeå och Växjö, under 

denna period. I studien om aspiranthandledare hade observationer varit 

möjligt, men en handledningssituation är ett utsatt läge för polisaspiranten, 

så varken deltagande observation eller inspelning bedömdes vara etiskt 

försvarbart. Att studera aspirantinstruktörers arbete med polisaspiranter ute 

på fältet hade ur forskningsetisk synpunkt varit möjligt, men ur 

säkerhetssynpunkt nekar, i de flesta fall, polisen forskare eller observatörer i 

radiobilarna. 

Delstudie 1 

Inför delstudie ett genomfördes en pilotintervju på grundutbildningen i Solna 

med två deltagare i december 2005. Dessa intervjupersoner fokuserade 

mycket på själva undervisningssituationen, vilket blev en bra utgångspunkt 

för att åskådliggöra problematiken i polislärarnas utbildningsuppdrag. 

Pilotintervjun synliggjorde också att polislärarna upplevde det självklart att 

de på något sätt växlat yrke, vilket medverkade till en justering av syftet för 

licentiatstudien. Till följd av detta fick studien till viss del deduktiva drag, 

vilket märks i det missiv som skickades ut till polislärarna (se bilaga). 

Eftersom syftet utvecklades till att studera relationen mellan det ursprungliga 

yrket och undervisningsuppdraget skapades därför en intervjuguide som 

inledde med målet för deras utbildande verksamhet, en bra polis. Strategin 

var sedan att närma sig undervisningsuppdraget och polislärarnas 

uppfattning om en bra polislärargärning. Totalt genomfördes två sessioner 

med fokusgrupperna i Växjö, Solna och distansutbildningen i Solna, men bara 

en session med två lärare i Umeå eftersom deltagarna bedömdes vara för få. 

Sammanlagt genomfördes sju intervjusessioner med tretton polislärare 

utifrån intervjuguider, en för varje session (se bilagor). Intervjuguiderna blev 

dock bara guider, framförallt vad gäller de specifika frågorna. Situationen fick 

styra vilka frågor som ställdes under intervjuerna. 

I fokusgrupperna kunde deltagarna utmanas och utmana, och på så sätt gå 

djupare in i de meningsskapande processerna (Cohen et al. 2000 p. 288). 

Angående storleken på fokusgrupperna gjordes två överväganden. Det första 

gällde storleken på fokusgruppen; ju fler deltagare desto större möjlighet till 

motsägelser och avvikande uppfattningar, och på så sätt ett bredare spektrum 

av åsikter. Det andra övervägandet gällde en trygg miljö för att bädda för 

personliga reflektioner och åsikter i gruppen (Cohen et al., 2000; Wibeck, 

2000). Efter att ha prövat både stora och små fokusgrupper vid andra tillfällen 

och dessutom själv deltagit en i fokusgrupp med nio deltagare, beslutades att 

en grupp på fyra skulle vara lagom för att få en trygg miljö, men med utrymme 

för olika åsikter. Wibeck (2000) rekommenderar inte färre än fyra och inte 

fler än sex deltagare i en fokusgrupp och erfarenheten i denna studie blev 
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också att två eller tre deltagare var för lite för att skapa en fruktbar dynamik i 

samtalet. 

Efter transkriptionen analyserades data genom kodning och innehålls- och 

begreppskategorisering och vidare tillämpning av en hermeneutisk 

tolkningsmodell. Modellen var inspirerad av Gustafssons (2004) idé om 

modern hermeneutik; individuellt tolkningsintresse (att se individuella 

avvikelser, aspekter och processer), existentiellt tolkningsintresse (att tolka 

via delad existentiell erfarenhet) och teoretiskt tolkningsintresse (att tolka via 

teori och kontextualisera). De tre tolkningsintressena tillämpades i fyra steg; 

1) Insamling av empiri, 2) Transkription (individuellt tolkningsintresse), 3) 

Tematisering (existentiellt tolkningsintresse) och 4) Kontextualisering 

(teoretiskt tolkningsintresse)1. Denna tolkningsmodell har i de efterföljande 

delstudierna fungerat som ett raster i min tolkning och kategorisering av 

utsagorna. 

Delstudie 2 

Eftersom polislärarna i licentiatstudien (Bergman, 2009) poängterade att 

aspiranthandledarutbildningen hade stor betydelse för hur de omskapade sig 

själva som polisutbildare, inväntades en möjlighet att undersöka denna 

utbildning. När jag 2013 fick uppdrag att fungera som kursledare i 

aspiranthandledarutbildningen, bestämde jag mig därför att genomföra 

intervjuer på den kurs där jag inte fungerade som kursledare.  Studien 

designades som en fallstudie (Cohen et al., 2000) i en sällan undersökt 

lärprocess i en specifik polisiär yrkesutbildningskontext. I fallstudien gavs 

deltagarna tillfälle att i fokusgrupper artikulera sina upplevelser under 

aspiranthandledarutbildningen. Detta för kunna genomlysa utbildningen och 

ta reda på varför den enligt hörsägen var så pass populär trots att 

kursupplägget delvis går emot poliskulturens syn på ”hårda” värden (Granér, 

2004). Jag samlade också in kursvärderingar (se bilaga) från samtliga fyra 

kurser under 2014 (N=58). Kursvärderingen av aspiranthandledar-

utbildningen utformades av utvecklingsavdelningen på Polishögskolan och 

bestod av två delar. Del 1 gav deltagarna möjlighet att sätta betyg från 1 till 5 

huruvida de uppnått kursmålen. I del 2 i kursvärderingen fick de med egna 

ord beskriva sitt lärande i kursen utifrån frågorna: ”Vad är de viktigaste 

lärdomarna av kursen?” (fråga 8) ”Vilka moment har särskilt bidragit till mitt 

lärande under kursen?” (fråga 9), ”Följande delar av kursen kommer jag ha 

särskild nytta av i mitt arbete därför att …?” (fråga 10), ”På vilket sätt har 

kursen förändrat min syn på handledning?” (fråga 11) och ”Förslag till 

förbättringar av kursen:” (fråga 12) Svaren var i en del fall väldigt kortfattade, 

som ”Övningar och gruppdiskussioner” (fråga 9), till mer utförliga ”Jag har 

verkligen förstått att det är fokuspersonen som står i centrum och att den ska 

                                                             
1 Se bifogad licentiatuppsats (Bergman, 2009, s. 47-48) 
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finna svaren hos sig själv. Samtidigt måste det finnas en balans”. (fråga 11). De 

skriftliga individuella kursvärderingarna betraktades som kompletterande 

empiri i delstudien och behandlades som text för tolkning, på samma sätt som 

transkriptionerna av fokusgruppsintervjuerna. Fördelen med att använda 

kursvärderingarna som komplement var att de genomfördes med mindre 

påverkan av forskaren, vilket skilde sig från samtalen i fokusgrupper. 

Deltagarna i fokusgruppen valdes sedan ut genom att jag presenterade mig på 

förmiddagen för deltagare i en kurs på 12 stycken, för mig okända, och bad om 

fyra frivilliga deltagare till en fokusgruppstudie. Tre kvinnor och en man 

anmälde sig som villiga att delta i fokusgruppen till kursledaren. Dessa 

intervjupersoner tillhörde fyra olika polismyndigheter i mellersta Sverige och 

hade från fem till femton år i tjänst som polis. Fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes utifrån tre intervjuguider (se bilagor) genom en session första 

kursveckan, en session tredje kursveckan och en session fjärde kursveckan, 

alltså med en longitudinell ansats för att följa handledarnas process (i.e. 

(Balogun et al., 2003; Brown et al., 2008; Cohen et al., 2000, s. 174).  

Transkription och analysarbete skedde genom öppen kodning inspirerat av 

Cohen (2011) och tillämpande av en hermeneutisk ansats precis som i studien 

om polislärarna.  

Delstudie 3 

Vid planeringen av studien om aspirantinstruktörerna förstod jag snart att 

fokusgrupper var uteslutet. Detta för att de flesta arbetade i treskift och i olika 

turlag och det skulle vara näst intill omöjligt, om än intressant, att genomföra 

fokusgruppsintervjuer även här. Eftersom studien skulle fokusera på 

uppfattningar av rollen, valde jag individuella djupintervjuer som 

datainsamlingsmetod. 

Eftersom den andra studien i avhandlingen om aspiranthandledare berörde 

fyra handledare i fyra olika regioner i landet, togs beslutet att kontakta de 

aspirantinstruktörer som arbetat under just dessa handledare för att få deras 

bild av samma kontext. Efter mejlkorrespondens med dessa handledare 

inkom namnen på de instruktörer de arbetat med, totalt 25 stycken. En 

förfrågan med ett kortfattat missiv om studien skickades därefter till samtliga 

instruktörer och några enstaka svar kom efter en vecka. Ytterligare en 

förfrågan skickades ut till samma grupp och efter några veckor hade totalt sju 

stycken anmält sig villiga att delta. Intervjuerna genomfördes under våren och 

sommaren 2015 och i augusti kontaktades dessutom ytterligare en region för 

att öka det empiriska underlaget, vilket resulterade i ytterligare tre 

intervjupersoner, alltså totalt 10 stycken. Anledning till att så få ställde upp 

kan vara att skiftarbete som polis idag är så pass krävande att allt utanför det 

dagliga arbetet sållas bort. Så trots min fördel att ha tillgång till informanter 
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inifrån organisationen, var det svårt att nå poliser i yttre tjänst. 

Inspelningarna lämnades bort för transkription av extern transkriptör och 

transkriptionerna tolkades därefter utifrån en fyrstegsmodell inspirerad av 

Cohen et al. (2000), vilket närmare beskrivs i den bifogade artikeln. 

Tabell 1. Översikt över insamlad data i de tre delstudierna i avhandlingen 

Delstudie Metod Antal grupper 

och 

sessioner 

Del-

tagar-

antal 

Total 

tid 

Antal 

sidor 

text 

1. Polislärare 

(2006-2007) 

Intervjuer i 

fokusgrupper om 

fyra deltagare. Fyra 

olika 

utbildningsmiljöer. 

3 grp, session 1 & 2 

1 grp, session 12 

13 

(113) 

11 tim. 

40 

min. 

161 

2. Aspirant-

handledare 

(2014) 

 

Kursvärderingar: 

Aspiranthandledar-

utbildning 

- 58 - 21 

Intervjuer i 

fokusgrupp. Fyra 

deltagare. 

1 grp, session 1,2 & 

3 

(longitudinell) 

44 4 tim. 

11 

min. 

96 

3. Aspirant-

instruktörer 

(2015) 

 

Individuella 

djupintervjuer 

-  10 12 

tim. 

56 

min. 

288 

 

Övergripande tolkningsmodell 

Självinspektionsidén kan ha ett visst värde om den omskrives till 
förståelse för relationen mellan vad en viss teoretisk utgångspunkt ger 

upphov till för seende och vad den blundar för. (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 481) 

Tolkningsmodellen i den sammanfattande analysen i kappan, är inspirerad av 

Alvesson och Sköldbergs (2008) beskrivning av en reflexiv metodologi. De 

menar att empiri blir meningslös och obegriplig utan tolkning och tolkning 

utan reflexivitet saknar vetenskaplig kvalitet. Ett reflexivt förhållningssätt till 

ett empiriskt material kräver, enligt Alvesson och Sköldberg, flera 

överväganden som innebär dels att forskaren reflekterar både över sin 

förförståelse av kontexten som beforskas, och dels att forskaren är insatt i flera 
                                                             
2 Endast en session med en fokusgrupp om två deltagare 
3 13 Deltagare i session 1 och 11 deltagare i session 2 
4 Ingår i de 58 ovan 
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olika teoribildningar som kan bidra till olika tolkningar av utsagor. Alvesson 

och Sköldberg skiljer också på ”reflektiv” hållning, som i metodologiska 

sammanhang är att överväga vald metod, och ”reflexiv” hållning som de 

menar är ett metateoretiskt angreppssätt som vill försöka se hur olika skikt 

ömsesidigt påverkar varandra (2008, s. 490). För att uppnå en reflexiv 

hållning föreslår de ett betraktande av olika nivåer i processen: interaktion 

med empiriskt material, insikter i egna tolkningsrepertoarer och 

problematisering av metateoriskt slag. Jag kommer att förklara hur min 

tolkningsmodell bygger på dessa nivåer. 

På första nivån görs primärtolkningar inför och i samband med intervjuerna 

om till exempel vad som är intressant, begripligt och hur intervjupersonen 

tolkat frågorna. I denna avhandling gjordes primärtolkningar dels genom 

transkriptionsprocessen (förutom i delstudie 3) och dels genom 

återkommande avlyssningar av intervjuerna. Här reflekterade jag över i vilken 

grad som utsagorna överraskade mig och hur jag primärt tolkade dessa. Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) bör en reflexiv forskare på denna första nivå 

också börja synliggöra sina egna forskningsrepertoarer och i vilken grad man 

låst sig vid dessa. Vid genomlyssnandet blev också ledande eller styrande 

frågor från min sida synliga, vilket ledde till att vissa formuleringar från 

intervjupersonerna inte kunde användas i studien. Eftersom majoriteten av 

intervjuerna skedde i fokusgrupper blev interaktioner mellan deltagarna 

synliga, men jag fann inte att detta nämnvärt påverkat deras berättelser mot 

ett ”groupthink” som låg utanför intervjuns syfte att ge utrymme för 

individuella konstruktioner. Däremot var min reflexiva hållning och min 

förmåga att distansera mig till polislärarnas utsagor i den första delstudien 

delvis begränsad, eftersom jag beforskade mina egna polisutbildarkollegor 

efter att nyligen ha varit deras kursledare. Dock blev metoden med 

fokusgrupper ett bra verktyg för att motverka detta i och med att samtalsfokus 

flyttades mot utbyte av tankar intervjupersonerna emellan. 

Nästa nivå utgör, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), andra gradens 

tolkningar där forskaren bör försöka utröna vilka olika repertoarer som styr 

dessa tolkningar. Dessa repertoarer kan synliggöras genom att studera 

angränsande forskning och på så sätt få alternativa tolkningar till handa. På 

den tredje avslutande nivån av min reflexiva forskningsprocess genomfördes 

en självkritisk granskning utifrån ett metodologiskt perspektiv. Här gjordes 

alltså en djupare reflektion över den kontext som denna avhandling verkar i, 

både vad gäller intervjupersonerna och forskaren, utifrån det teoretiska 

ramverk som tillämpats. Ett exempel på en sådan reflektion är att jag som 

forskare kan ha påverkats av den kunskapssyn som framförts av både ledande 

krafter inom Polishögskolan och internationell forskning. Denna kunskapssyn 

innebär att polisarbete beskrivs som mångfacetterat och att en 

högskoleutbildning skapar bättre poliser. Ett annat exempel på en självkritisk 
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reflektion är att det var lätt att känna sympati för de poliser som vill göra så 

gott de kan, men helt tydligt inte får de verktyg de behöver för att leva upp till 

de förväntningar som ställs på dem. 

Trovärdighet och generaliserbarhet 

Cohen et al. (2011) menar att det finns olika sorters validitet i kvalitativa 

undersökningar: deskriptiv, interpretativ, teoretisk, generaliserbar, och 

självvärderande validitet (2011, s. 181-182). Kortfattat innebär detta att 

empiriska data ska vara autentiska, ha tolkats på ett rimligt sätt, och ställts 

mot ett teoretiskt ramverk som på ett bra sätt förklarar fenomen i 

undersökningen (se Vetenskapsrådet, 2011). Slutligen gör forskaren en 

självkritisk granskning av det som studerats och implicerats.  

Genom att transparent redovisa undersökningens designprocess och hur data 

insamlats och dessutom anta en reflektiv hållning och diskutera betydelsen av 

mina metodologiska val, ämnar jag skapa trovärdighet för studien. Vidare 

genom att redovisa ett stort antal och bitvis relativt långa citat från 

intervjupersonerna, vill jag visa att materialet är autentiskt och dessutom ge 

en möjlighet för läsaren att själv göra tolkningar av utsagor. Mitt val att 

successivt arbeta fram ett teoretiskt ramverk anser jag också ökar 

trovärdigheten för mina tolkningar och har därmed minskat risken för att 

anpassa data efter teorin (Creswell, 2014). Den självkritiska hållningen har 

också uppnåtts genom en reflexiv metodologi efter Alvesson och Sköldbergs 

(2008) modell. 

Angående intern generaliserbarhet bör man ställa sig frågan om resultatet 

hade blivit annorlunda om jag intervjuat 25 instruktörer istället för 10 eller 

om jag intervjuat andra polislärare och aspiranthandledare? Larsson (2009) 

diskuterar också användandet av generalisering (”generalization”) och 

överförbarhet (”transferability”) i kvalitativa studier och menar att det kan 

ses som en fråga om anspråk: 

One can use the metaphor of a jigsaw puzzle. The role of a specific study 
is not to say something about other contexts, but to contribute to the 

broader picture by filling a “hole” in the whole. (2009, s. 7) 

Det handlar enligt Larsson (2009) om att hitta en balans mellan att 

generalisera stort över populationsbegränsade data, och att alltför defensivt 

konstatera att en fallstudie i en specifik miljö endast kan säga något om just 

den miljön. Genom att ställa resultaten mot annan forskning om liknande 

kontexter och lämplig teoribildning går det att hävda betydelsen av en 

intervjustudie, menar Larsson. Denna avhandling är ett exempel på just 

intervjustudier med ett begränsat urval, men med ett rikt empiriskt material 

som kan väcka och diskutera nya specifika frågor i yrkesutbildningsfältet. 
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Trovärdigheten berör också frågan om urval till intervjupersoner i denna 

avhandling. Det kan vara så att lärarna, handledarna och instruktörerna som 

deltagit i avhandlingen representerar en kultur som inte är dominerande inom 

polisen. De som frivilligt deltar i en vetenskaplig undersökning är oftast 

nyfikna och trygga i sig själva, vilket kanske inte gäller alla poliser. Urvalet kan 

därför spegla en grupp inom polisen som är utåt- och framåtriktad eller tillhör 

den innovativa kraft som Karp och Stenmark (2011) beskriver.  

Insidermetodologi 

Huruvida jag forskat på min egen kontext och tillämpar en insidermetodologi 

kan diskuteras. Min position som en av få pedagoger bland många poliser i 

polisutbildningssammanhang gav både fördelar och nackdelar. Rachlew 

(2010) beskriver problematiken att som polis forska på poliser och ger 

exempel på risk för utfrysning om resultaten innebär kritik mot de egna 

kollegorna (jmf Young, 1994). Där finns också en etisk problematik rörande 

om poliserna som informanter uppfattar polisen/forskaren som en forskare 

eller en kollega, vilket andra insiderstudier fått erfara. Den omskrivna 

misstron mot akademin inom polisen (Granér, 2004) kan också skapa 

svårigheter att få tillgång till polisfältet. Poliser som i Sverige forskat på 

polisarbete menar också att ingen annan hade släppts in på samma sätt 

(Ekman, 1999; Holgersson, 2005; Kronkvist, 2013), men att situationen 

kräver en reflexiv hållning.  Peterson (2009) menar att polisforskning utförd 

på högskola har hög akademisk trovärdighet, men har svårt att accepteras av 

polisverksamheten och därmed få access till att beforska densamma. Med 

polisforskning inifrån organisationen är det precis tvärtom, enligt Peterson. 

Jag har pedagogisk bakgrund och har alltså beforskat en för mig hemtam 

miljö, vilken polisutbildarna till viss del är främmande i. Denna situation ser 

jag som fördelaktig, eftersom min kunskap och erfarenhet om polisutbildning 

har tillsammans med min brist på kunskap om polisarbete skapat en bra 

förutsättning för en växling mellan närhet och distans. En ömsesidig respekt 

för respektive yrkeskunnande har gett mig tillgång till fältet, i den mån de 

själva har önskat och att deras chefer har godkänt deras medverkan.  

En nackdel med inifrånperspektivet var när intervjuerna avslöjade luckor i 

intervjupersonernas egen kompetens och även brister i polisens 

utbildningssystem. Dessa insikter väckte sympati hos mig och ledde till att jag 

vid några tillfällen växlade från en forskande roll till en handledande dito, 

alltså en rollkonflikt. Jag har således upptäckt att ju mer kunskap jag fått om 

polisutbildarnas sammansatta tillvaro, desto mer sympati och desto svårare 

har jag fått att hålla distans, vilket kan liknas vid en etnografisk problematik 

(Cohen et al., 2011, s. 233). Min erfarenhet är att det är lätt att bli omsluten i 

polisorganisationen när man väl kommer in, vilket kan påverka en forskare 

att tappa den kritiska hållningen. Detta motverkades i mitt fall genom 
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medverkande i forskningsgrupper utan kunskap om fältet och med viss 

skepsis till polisverksamheten, vilket återbördade en kritisk reflektion hos mig 

som forskare. 

Valet av att huvudsakligen tillämpa fokusgruppsintervjuer har i detta 

sammanhang varit ett bra metodologiskt val, då intervjupersonerna kunnat 

utbyta erfarenheter med varandra, vilket fördjupat deras samtal och ökat 

giltigheten i utsagorna om den gemensamma kontexten. Fokusgrupperna har 

på så sätt skapat en möjlighet för dialog och lärande hos intervjupersonerna. 

Forskningsetiska överväganden 

Informanterna i denna avhandling har behandlats enligt Vetenskapsrådets 

riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Till exempel har 

inspelningarna förvarats inlåsta och transkriptionerna har hanterats anonymt 

redan från första början. Alla citat i redovisningarna av delstudierna har också 

försetts med fingerade namn. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan forskningsprocessen i denna avhandling med en 

uttalad kvalitativ ansats och design beskrivas som explorativ. Allt eftersom 

kunskapsobjektet mejslats ut har metoderna anpassats och övervägts. 

Eftersom kunskapsobjektet i samtliga delstudier har fokuserat på individuella 

och kollektiva uppfattningar av lärande hos intraprofessionella polisutbildare, 

har i huvudsak små fokusgrupper använts som intervjumetod. För att hantera 

den insidermetodologiska aspekten av avhandlingens design har en reflexiv 

metodologi inspirerad av hermeneutik (Gustafsson, 2004) och Alvesson och 

Sköldberg (2008) tillämpats. Angående trovärdighet och generaliserbarhet i 

avhandlingens resultat görs ett anspråk på att tillföra nya perspektiv på 

polisutbildning utifrån ett utbildarperspektiv, kopplat till angränsande 

forskning och valt teoretiskt ramverk. 
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6. Teoretiskt ramverk 

Under avhandlingsprojektet har i mötet med aktörer i 

polisutbildningsuppdrag och närliggande forskning, en bild framkommit av 

hur människor försöker förstå och utveckla sin yrkespraktik och sig själva, och 

därigenom skapa mening i sin egen yrkesverksamhet. På detta sätt har ett 

intresse för och en uppfattning av yrkesutbildares professionella utveckling i 

sitt utbildningsuppdrag successivt växt fram.  

Detta kapitel beskriver det teoretiska ramverk som tillämpas i den 

övergripande analysen av de tre delstudierna. Här görs en utredning av 

begreppen reflektion och meningsskapande i relation till detta empiriska 

material. Ramverket innehåller också en tolkning av Flecks (1933/1997) teori 

om tankestil och tankekollektiv anpassat till de övriga begreppen. Tanken är 

att visa hur begreppen förhåller sig till varandra i delstudierna, på såväl ett 

individuellt som på ett kollektivt plan, och på så sätt underlätta förståelsen av 

hela det empiriska materialet i avhandlingen. 

Reflektion, reflexivitet och professionell utveckling 

I introduktionen om fikasoffan nämndes att reflektion var ständigt 

närvarande i stafettsamtalen. Begreppet reflektion är också vanligt 

förekommande i modern litteratur om yrkesutbildning och lärande (Se 

avsnittet Tidigare forskning) och flera författare har velat ge nya perspektiv 

på hur reflektion kan förstås och tillämpas i forskning om yrkeslärande.  

Det inledande citatet i avhandlingen: “Ingen meningsfull erfarenhet är möjlig 

helt utan tänkande” (Dewey, 1916/1997, s. 189) visar hur Dewey såg på 

betydelsen av reflektion i yrkeslärande sammanhang och han återkommer till 

detta begrepp i många texter. Rodgers (2007) vidareutvecklar Deweys 

reflektionsbegrepp och presenterar detta med fyra kriterier; 1) Reflektion är 

en meningsskapande process som skapar en fördjupad förståelse av olika 

erfarenheter, 2) Reflektion är ett rigoröst och systematiskt sätt att tänka, 3) 

Reflektion måste ske i en interaktiv gemenskap med andra, och 4) Reflektion 

kräver en positiv inställning till egen och andras intellektuella mognad (2007, 

s. 53).  Denna förhållandevis strikta definition visar att reflektion är något mer 

än tänkande, vilket ligger i linje med hur reflektion beskrivs i det empiriska 

materialet i denna avhandling. 

Emsheimer (2005) föreslår att ett metaperspektiv, som definieras som ett 

perspektiv som ”befinner sig över något” (2005, s. 36), kan uppnås genom 

reflektion och kan innebära att frigöra sig från sin tankekontext genom 

distanserande tankemönster och samtal. Detta kan liknas vid samtal i 

polislärarnas arbetslag: ”Hur tänker du kring det du just sa, att du tycker att 

du inte räcker till i arbetslaget?”. För att nå ett metaplan bör alltså tankarna 

på något sätt artikuleras, i skriven text eller i samtal med andra. Det finns dock 
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en risk att man i denna metakognitiva aktivitet förlorar greppet om den 

praktik som egentligen ska utvecklas i till exempel yrkessammanhang, och 

ägnar sig istället åt att enbart diskutera föreställningar eller värderingar i en 

postmodernistisk anda (Emsheimer (2005). Då kan aktiviteten uppfattas som 

otydlig eller ”flummig”, vilket understryker att det är viktigt att ha ett tydligt 

syfte med den reflekterande aktiviteten. ”Flummighet” är också ett polisiärt 

uttryck som tillämpas när samtal eller aktiviteter ligger för långt ifrån det 

konkreta polisarbetet, vilket nämns i bland annat delstudie 2.  

Moon (2004) utvecklar i ett liknande resonemang begreppet reflektion till ett 

koncept för lärande. Hon menar att reflektion används slentrianmässigt i 

forskningssammanhang, där man inte belyser företeelser som intuition, 

instinkt och känslor (jmf Bek, 2012). Moon (2004) problematiserar med hjälp 

av andra kritiker till exempel Schöns (1983) begrepp ”reflection-in-action” 

och ”reflection-on action” och menar att Schöns bidrag inte ska ses som 

precisa verktyg att bygga yrkesutbildningen ifrån. Huruvida det är möjligt att 

reflektera i handling är svårt att bekräfta, men att göra det efter handling är 

uppenbart ett sätt för ökade insikter om den egna praktiken, menar Moon 

(2004, s. 51-53).  

Forskare tar enligt Moon (2004) inte heller alltid ställning till de olika 

teoretiska ingångarna som finns för konceptet reflektion i samband med 

kollektivt lärande och professionell utveckling. Moon ger där exempel på hur 

reflektion kan förbättra lärandesituationer och menar att reflektion i högsta 

grad är närbesläktat med lärande: 

Reflection seems to operate mainly in three areas of learning and the 

representation of learning. They are reflection in initial learning, 
reflection in the process of representation and reflection in the 

upgrading of learning. (2004, s. 161) 

Moon (2004) redovisar också empiriskt hur ett sådant reflektionskoncept som 

tillämpas i lärande gällande professionella sammanhang, kan vara basen i en 

modell för professionell utveckling. Modellen innehåller fyra faser: Fas 1) 

Utveckla medvetenhet om den aktuella yrkespraktiken, Fas 2) Tydliggör nytt 

lärande och hur det förhåller sig till förståelsen av praktiken, Fas 3) Integrera 

nytt lärande med aktuell praktik, och Fas 4) Förutse eller anta beskaffenheten 

i den nya förbättrade praktiken (Moon, 2004, s. 180). I delstudie två om 

aspiranthandledare utvecklades Moons modell till tre faser, vilka bättre 

överensstämmer med polisutbildarnas mer komprimerade lärprocess av fas 3 

och 4. Fas 1 innebär i denna studie belysande och medvetandegörande av den 

aktuella kontexten. I fas 2 sker byte av perspektiv till utbildarens, genom 

distanserande reflektioner, enskilt och kollektivt. Slutligen fas 3 där 

erfarenheter av praktik integreras med en djupare förståelse av de val man har 

gjort och ska göra i sitt utbildningsuppdrag.  
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Moons modell om lärande i yrkespraktik genom systematisk reflektion ligger 

också i linje med Rønnestad och Skovholts (2003) studier om blivande 

psykoterapeuter. De menar att reflektion ska förstås som ett ständigt 

pågående och fokuserat sökande efter en mer sammansatt, nyanserad och 

fördjupad förståelse av självet och andra, och om processer och fenomen som 

yrkespraktiker möter i sitt arbete. Detta kan förhindra framtida stagnation 

och cynism (2003), vilket också stämmer förhållandevis väl in på 

polisutbildarnas redogörelser av sina utbildarerfarenheter i samtliga tre 

delstudier. Rolf (1995) har vidare utvecklat en definition av professionell 

kompetens som kort beskrivet innebär att reflektion är en förutsättning för att 

nå kompetensnivån där den professionella har en fördjupad förståelse av sin 

yrkespraktik, och kan utveckla detta till nya handlingsmodeller. Reflektion 

används i detta sammanhang för att artikulera den personliga och tysta 

kunskapen för att kunna utvecklas professionellt. 

I likhet med Moon (2004) föreslår Cunliffe och Easterby-Smith (2004) en 

riktning mot det dialogiska konceptet ”praktisk reflexivitet” (practical 

reflexivity): 

… practical reflexivity challenges the idea that learning is an internal 

cognitive process and replaces it with the notion that learning is an 
embodied, dialogical, and existential activity intimately tied to how we 

feel, what we say, and we respond to others. (Cunliffe & Easterby-Smith, 

2004, s. 37) 

Alltså, för att bättre kunna analysera polisutbildarnas lärprocess och uppdrag 

kommer begreppet reflexivitet, som betecknar ett dialogiskt och fördjupande 

förhållningssätt som innefattar även känslor och existentiella aspekter (jmf 

Alvesson & Sköldberg, 2008), i första hand att tillämpas i Analys och 

diskussion. 

Meningsskapande5 som en lärprocess 

... things gain meaning when they are used as means to bring about 

consequences (or as means to prevent the occurrence of undesired 

consequences), or as standing for consequences for which we have to 
discover means. The relation of means-consequence is the center and 

heart of all understanding. (Dewey, 1933/1998, s. 146) 

Dewey (1933/1998) menar att mening utifrån gjorda erfarenheter kan skapas 

genom reflektion över medel (handlingar) och dess konsekvenser. Denna 

reflexiva procedur skapar något som Dewey kallar etablerade meningar eller 

                                                             
5  Meningsskapande uttrycks i engelskspråkig litteratur vanligast som ”making meaning” och ”meaning 

making” (Mezirow, 1990), eller ”sense making” (Weick et al., 2005). Den senare fokuserar mer på 

organisatoriskt lärande och hur detta leder till rätt beslutstagande i till exempel en yrkespraktik. Det 

empiriska materialet i denna avhandling visar dock mer hur mening skapas individuellt och till viss del 

kollektivt, med fokus på lärandeaspekten. Detta ligger närmare det förstnämnda”making meaning” med 

kritisk reflektion som främsta verktyg, enligt Dewey (1933/1998) och Mezirow (1990). 
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konceptioner (conceptions) Dessa konceptioner fungerar sedan som 

referenser och ger oss möjligheter att generalisera och förenkla den 

intellektuella och meningsskapande processen (1933/1998, s. 150). Dewey 

hävdar också att ett fruktbart tänkande bör innefatta att man förmedlar sina 

tankar till andra och får andras perspektiv på detta. Utifrån detta synsätt sker 

ett kollektivt meningsskapande där deltagarna i processen får sina 

erfarenheter6 perspektiverade. 

Mezirow (1990) förklarar begreppet meningsskapande i liknande ordalag men 

som ”making meaning” och beskriver detta som att ge en erfarenhet en 

innebörd genom att tolka den. Mezirow lägger också in begreppet lärande när 

denna tolkning används som ett underlag för beslutsfattande eller handling, 

så blir detta meningsskapande just lärande: 

Learning may be defined as the process of making a new or revised 

interpretation of the meaning of an experience, which guides 

subsequent understanding, appreciation, and action. (Mezirow, 1990, s. 
1) 

Precis som Dewey betonar Mezirow (1990) hur reflektion kan utmana egna 

förgivettaganden genom att byta perspektiv på de förutsättningar som styr vår 

bild av omvärlden och skapa ny mening i densamma.  Han exemplifierar detta 

med hur kvinnorörelsen kunde få en hemmafru på 1950-talet att få upp 

ögonen för sin egen inskränkta könsroll när hon mötte andra kvinnor som 

levde annorlunda. Hemmafrun fick på så sätt nya perspektiv på sin situation 

och kunde agera emancipatoriskt utifrån detta. 

Mezirow (1990) ger på detta sätt en extra dimension till Dewey (1916/1997, 

1933/1998), Rodgers (2007), Moon (2004), Cunliffe och Easterby-Smith 

(2004), och kompletterar analysen av de lärprocesser som beskrivs i 

delstudierna om polisutbildarna vad gäller begreppet meningsskapande. För 

en polisutbildare kan det reflexiva meningsskapandet enligt ovan betyda att 

om hen har rätt verktyg att förstå sina utbildande handlingar och även 

analysera konsekvenserna av dem, kan utbildaruppdraget upplevas som 

stimulerande och meningsfullt, och dessutom vara en bra grund för goda 

professionella handlingar. 

I delstudie tre framkom att aspirantinstruktörernas begränsade förberedelser 

ledde till att de navigerade till sitt nya utbildande uppdrag genom interaktion 

med polisaspiranter och ett antagande av en reflexiv hållning, i viss mån 

erhållen från den egna polisutbildningen. Utifrån detta eftersöktes därför 

teorier om kollektivt lärande i syfte att övergripande förstå och förklara de 

                                                             
6 Att hitta en enhetlig definition av begreppet erfarenhet är komplicerat. Bek (2012) menar att Deweys 

”primary experience” kan liknas vid svenskans upplevelse (känslor, tankar, reaktioner m.m.) och ”secondary 

experience” kan översättas med erfarenhet, där den senare innefattar de tolkningar och lärdomar individen 

gör utifrån upplevelsen (Bek, 2012, s. 28). Jag sympatiserar med Beks tolkning. 
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meningsskapande processerna hos samtliga tre aktörer i 

polisutbildningssammanhanget, vilket också bedömdes lämpligt i kappans 

övergripande analys. Förståelsen om kollektivt lärande bygger på 

implikationer från Argyris och Schöns (1978, 1996) om hur olika former av 

organisatoriskt lärande kan ses som lärande i enkelloopar (”Single-loop 

learning”) som innebär att korrigera, effektivisera och upprätthålla system. 

Ohlsson (2013) har utvecklat detta begrepp till lärande i dubbelloopar 

(”Double-loop learning”), vilket innebär att kollektivt delande och 

problematiserande av historier från den egna yrkespraktiken kan leda till nytt 

meningsskapande:  

Through this process the team constructs new joint tasks and new 
shared conceptual understanding, and thereby increased 

interdependency. (Ohlsson, 2013, s. 306)   

I förlängningen kan delandet i ”dubbelloopar” bidra till att uppgradera 

arbetsplatsens kärnvärden och utveckla system och praktiska teorier via nya 

normer, policys och frågeställningar, menar Ohlsson. 

I lärprocesser som till exempel yrkesutbildning eller handledning, är det dock 

inte säkert att man uppnår utveckling via reflexivitet och ny mening om inte 

de professionella samtalen genomförs på ett genomtänkt sätt. Genom att 

identifiera tre olika former av dialoger mellan kollegor; konvergenta 

(problemlösande), divergenta (undersökande) och parallella (reflexiva) 

dialoger, visar Orland-Barak (2006) hur viktigt det är att ha en samtalsledare. 

Denna samtalsledare, som till exempel en aspiranthandledare, ska här leda 

dialogerna mot de olika formerna, vilka också har sin specifika funktion i ett 

kollektivt lärande, menar Orland-Barak. Vidare, eftersom denna avhandling 

om polisutbildare till stor del handlar om kollektiv reflektion i utbildning, är 

kopplingen nära till implikationerna från Cunliffe och Easterby-Smith (2004), 

att en god klassrumskonversation innebär en ömsesidig dialog mellan lärare 

och elever som syftar till att synliggöra och ifrågasätta det gemensamma 

meningsskapandet (jmf Rantatalo & Karp, 2016). De anser att detta bör ske 

genom att först ifrågasätta egna förgivettaganden, och därefter görs en analys 

av hur man kan påverka och skapa nya utvecklade handlingspraktiker. Här 

syns tydligt att individuella och kollektiva aspekter av meningsskapande 

samspelar in en symbios av introspektion och kollektiv reflektion, vilket 

återför resonemanget till Argyris och Schöns (1978, 1996) Ohlssons (2013) 

bild av en loopliknande procedur. Detta kan överföras till 

polisutbildningssammanhang där en senior och erfaren utbildande polis, står 

inför en pedagogisk utmaning. Polisutbildaren bör nämligen enligt 

ovanstående bild anta en prestigelöshet som ledare av kunskapsprocessen hos 

polisstudenten eller polisaspiranten, och framförallt ha kunskaper nog att 

förstå och leda dessa samtal för att ny mening ska skapas hos dem. 
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Slutligen kan effekterna av kollektiv reflektion hos polisutbildarna ses som 

organisatoriskt lärande och utvecklande av yrke och profession. Reynolds och 

Vince (2004) vill förflytta fokus från det individuella perspektivet på 

reflektion till organiserad reflektion: ” ... reflection is best understood as a 

socially situated, relational, political and collective process …” (Vince, 2004, 

s. 6). De menar att detta synsätt kan medverka till både teoretiska och 

praktiska fördelar, i synnerhet relaterat till ledarskap och organisatoriskt 

lärande. Jag menar att utifrån Deweys (1933/1988) och Mezirows (1990) 

definitioner av meningsskapande kan dessa kollektiva lärprocesser, med 

reflexivitet som centralt begrepp, vara ett sätt att förklara hur polisutbildare 

konstruerar nya tolkningar av erfarenheter i yrkespraktiken och därigenom en 

grund för en ny praktik. 

Tankestilar och tankekollektiv 

I delstudie ett tillämpades Flecks kunskapsteori som utgår ifrån tre 

grundläggande företeelser, kunskapens socialisering via tankestilar och 

tankekollektiv, kunskapens föränderlighet via tankarnas kretslopp och 

tankeutvecklingen via begreppsbildning och faktabildning. Fleck förnekar 

idén att kunskap är objektiv och kan ses som en utommänsklig och absolut 

sanning, och vill istället förklara hur kunskapen och därmed vetenskapen 

utvecklas successivt genom sociala processer (Fleck, 1935/1997; Liliequist, 

2003). 

Tankekollektiv ses enligt Fleck som en gemenskap av människor ”som utbyter 

idéer och står i tankemässig växelverkan med varandra” (Fleck 1935/1997 s. 

48). Tankekollektiven manifesteras genom tankestilen som sätter språkliga 

ramar för hur vi uppfattar och sätter ord på det vi ser och upplever: 

Vi kan därför definiera tankestil som en riktad varseblivning med en 
motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av det varseblivna. 

(Fleck 1935/1997, s.100) 

Tillhörigheten till ett tankekollektiv kan innebära att man är solidarisk med 

de värderingar som råder i detta, vilket kan betecknas som ett tanketvång eller 

en motvilja mot att tänka på annorlunda sätt. Fleck exemplifierar hur ett 

starkt tankekollektiv kan styra varseblivningar med de estetiska normerna 

som verkar i modevärlden och föreslår att man kan beskriva tankekollektiven 

med inre och yttre cirklar. I de inre cirklarna finns specialister som fungerar 

som auktoriteter och på så sätt påverkar den tröghet som finns i tankestilarna. 

I de yttre cirklarna finns amatörer som ofta har kontakt med andra 

tankekollektiv och kan påverka den inre cirkeln som representanter för ett 

slags allmänt sunt förnuft (Liliequist, 2003).  Vidare beskriver Fleck de sociala 

processerna som tankevandringar genom intrakollektiva och interkollektiva 

tankeutbyten. De intrakollektiva tankeutbytena förstärker ofta tankestilarna 

och kan ge en bild av en objektiv verklighet hos medlemmarna och de 
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interkollektiva tankeutbytena kan generera nya idéer som kan förändra 

tankestilar i ett tankekollektiv (Liliequist, 2003, s. 65-66).  

Man kan alltså sammanfattningsvis säga att varje interkollektivt utbyte 

av tankar resulterar i en förskjutning eller förändring av tankarnas 

värde. (Fleck 1935/1997, s. 108) 

Detta tolkar jag som att de som befinner sig i yttre cirkeln kan påverka 

tankestilarna i högre grad än de tror själva, speciellt om de får impulser från 

andra tankekollektiv. Ett exempel på detta kan vara polislärare som möter den 

akademiska världen eller tankekollektivet, och tvärtom, akademiker som 

möter tankekollektivet polisvärlden. 

För att förstå hur meningsskapande görs bland polisutbildare bör man alltså 

även ta i beaktande att utrymmet att tänka nytt och fritt kan vara begränsat. 

Det finns dock möjligheter att utmana förgivettaganden genom impulser från 

utomstående, kombinerat med ett reflexivt förhållningssätt. 

Verktyg för en övergripande analys 

Sammanfattningsvis har i detta avsnitt ett teoretiskt ramverk formulerats för 

att förstå och konceptualisera utsagorna från de tre grupperna polisutbildare.  

I den kommande och övergripande analysen används således begreppet 

reflexivitet kombinerat med meningsskapande och tankestilar och 

tankekollektiv. 

Begreppet reflektion innebär i denna avhandling att på ett metaplan och i 

interaktion med andra bearbeta de olika erfarenheterna av omvärlden, i syfte 

att skapa mening i de egna handlingarna. Reflektion ses med hjälp av bland 

annat Moon (2004), som en individuell såväl som en kollektiv aktivitet där det 

i professionella sammanhang blir viktigt med samtal för att utöka den 

kollektiva kompetensen. Det tummade och breda begreppet reflektion kan 

primärt ses som ett sätt att få kontakt med och förstå sin egen praktik och 

kunskapssyn. För att ytterligare fördjupa individuell och kollektiv 

professionell kunskap kan aktiviteten reflektion utökas till att ses som en 

hållning av reflexivitet som betecknar kontinuerliga och kollektiva 

reflektioner över det egna yrkets komplexiteter och möjligheter. Den reflexiva 

hållningen skulle enligt den valda litteraturen öka möjligheterna att de 

utbildande handlingarna och dess konsekvenser blir meningsfulla för till 

exempel polisutbildarna och på så sätt förstärks det individuella och kollektiva 

lärandet, och i förlängningen även det organisatoriska lärandet.  

Meningsskapande ska i denna avhandling, utifrån Dewey (1933/1998) och 

Mezirow (1990), förstås som en lärprocess där reflektion och tolkning av 

gjorda erfarenheter, tillsammans med en utmaning av egna förgivet-

taganden, blir centralt för att skapa mening i den professionella tillvaron.  
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För att förstå den kontextuella aspekten av meningsskapande genom 

reflexivitet i den övergripande analysen, tillämpas också Flecks (1935/1997) 

teori om hur tankestilar och tankekollektiv påverkar den tankemiljö där nya 

idéer kan få fäste och frodas, vilket här exemplifieras med polisverksamheten. 
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7. Delstudierna i sammanfattning 

I detta avsnitt redovisas i sammanfattande form de tre delstudierna om 

polislärare, aspiranthandledare och aspirantinstruktörer. Samman-

fattningarna ger en övergripande bild över de tre delstudierna och följer den 

kronologiska ordningen. Den bifogade licentiatuppsatsen (delstudie 1) är en 

monografi och är tänkt att motsvara två tidskriftsartiklar. Det är också ett 

medvetet val att sammanfatta delstudierna relativt ingående, som till exempel 

att ta med vissa citat i sammanfattningarna. Detta för att underlätta för 

läsaren och i ökad omfattning synliggöra aktörernas subjekt inför den 

övergripande analysen. 

Delstudie 1  

Att omskapa sin professionella identitet - Från polis till 

polislärare via intersubjektiva möten 

Jag tror att man ganska lätt hamnar i någon slags slentrian där ute, och 

man löser uppgiften på bästa, på snabbaste sätt på något vis. När man 
sen backar hem igen och börjar titta på det här uppdraget en gång till, 

så överväldigas man över hur mångfacetterat och svårt uppdraget ändå 

är som polis. Och att det ställer ju enorma krav på den som ska försöka 
förmedla detta. (Disa, polislärare på grundutbildningen till polis 2007) 

Licentiatuppsatsen hade sitt ursprung i en kontext där lärare med olika 

professionella bakgrunder som beteendevetare, jurist, ambulanssjukvårdare, 

polis m.fl., hade ett gemensamt uppdrag att bygga upp och utveckla en två och 

ett halvt år lång problembaserad utbildning till polis i början av 2000-talet. 

Eftersom majoriteten av polisutbildarna inte var utbildade pedagoger, 

verkade initialt betydelsen av samarbete och kreativt tänkande nödvändigt för 

att nå kvalitet i utbildningen och uppfylla de krav som ställdes ifrån både 

polisstudenter och polisorganisation. Vid en forskningsgenomgång av 

yrkesutbildarfältet upptäcktes också att dylika lärprocesser hos yrkesutbildare 

var sparsamt beforskade och en studie av detta kunde vara ett viktigt 

kunskapsbidrag till yrkesutbildarfältet. Eftersom de poliser som tog 

uppdraget som polisutbildare hade en särskild roll, vilket beskrivits i 

inledningen, riktades intresset mot polislärarna i grundutbildningen. En 

polislärare definierades som en polis som undervisar och handleder i det 

teoretiska ämnet poliskunskap på polisprogrammet. 

Syftet med studien var att undersöka en lärprocess som innebar en 

förskjutning av professionellt perspektiv från polisens till polislärarens. Syftet 

skulle uppnås genom analys av fokusgruppsintervjuer med polislärare i 

polisutbildningarna i Solna, Umeå och Växjö som samtalar om sitt 

undervisningsuppdrag. Utifrån det teoretiska ramverket om tankekollektiv, 

intersubjektivitet och professionell identitet skulle studien vidare ge förslag 
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på hur polislärarnas meningsskapande process kan förstås, vilket ledde fram 

till följande forskningsfrågor: 

 

 Hur talar polislärarna om sitt undervisningsuppdrag, generellt och i 

relation till sina professionella identiteter? 

 Omskapas, och i så fall på vilket sätt, polislärarnas professionella 

identiteter vid övergången från polis till polislärare? Hur kan detta 

förstås utifrån ett lärandeperspektiv? 

Forskningsfrågorna var således riktade mot lärprocesser i en problembaserad 

pedagogik och kopplade till begreppet professionell identitet i 

yrkesutbildningskontext. Därför gjordes en forskningsöversikt om svensk och 

till viss del utländsk forskning om polisverksamhet, teori och praktik i 

yrkesutbildning, samt professionell kunskap och utveckling. Forskningen om 

polisverksamhet och kultur av bland annat, Andersson (2003), Ekman (1999), 

Granér (2004) och Holgersson (2005) redovisade en bild av polisyrket som en 

komplex verksamhet. Svårigheterna för poliserna att navigera i detta uppdrag 

medförde en kultur som förenklade samhällsbilden med till exempel onda och 

goda som signifikanta andra (jmf  Mead 1976). Vidare skapades arbetssätt och 

den sociala strukturen till stor del i småprat i radiobilar och fikarum, där 

misstro mot ledning frodades, vilket även i längden minskade motivationen 

och initiativkraften hos poliserna (Ekman, 1999; Granér, 2004; Holgersson, 

2005). 

Angränsande forskning 

När det gäller forskning om yrkesutbildning lades i översikten fokus på att 

problematisera de viktiga begreppen teori och praktik och hur dessa kan 

förstås på olika sätt. Selander (2006) och Bronäs (2006) diskuterade hur en 

modern akademiserad yrkesutbildning ska utformas. De ifrågasatte om 

dikotomin i begreppen teori och praktik verkligen är relevant, utan de kanske 

bara ska ses om två olika sätt att fokusera kunskap och kompetens (Selander, 

2006). Selander menade också att en yrkesperson måste få kunskaper att 

hantera yrkesvardagen, men också verktyg att analysera sin verksamhet för 

att kunna följa utvecklingen av densamma. Fransson (2006B) redovisade i sin 

studie hur sjuksköterskor, ingenjörer, officerare och arkitekter har olika 

föreställningar om teori och praktik i sitt yrke och han kopplar i olika grad till 

humaniora och samhällsvetenskap. Hedlund (2004) diskuterade i samma 

ämne hur olika syner på kunskap och kompetens i utbildning och 

yrkesverksamhet kan skapa problem för nyutbildade att navigera i sitt nya 

yrke. Speciellt gäller detta om nyutbildade också ska användas som 

förändringsagenter för sin verksamhet. 

Eraut (2000, 2004) uttryckte ännu mer explicit att medvetenheten om 

skillnaden mellan synen på kunskap och kompetens mellan 
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utbildningskontext och yrkeskontext måste vara hög i yrkes-

utbildningssammanhang. Han identifierade ett gap mellan lärarutbildarnas 

fjärmade, romantiserade och förenklade bild av läraryrket, och den konkreta 

verklighet som råder ute på skolorna. Detta kan leda till tidig utbrändhet och 

motivationsförlust hos nya lärare som inte känner sig förberedda inför den 

konkreta yrkesverksamheten (2000,2004). 

Kunskap och kompetens är också centrala i en yrkesutbildning och den tredje 

delen i litteraturöversikten behandlade ett specifikt perspektiv på detta. Rolf 

(1995) kopplade till Polanyis (1962/2002) teori om personlig och tyst kunskap 

(personal knowledge) och formulerade definitionen att kompetens är know-

how plus reflektion. Rolf (1995) menade att först genom att söka, artikulera 

och reflektera över tysta dimensioner av sin professionella kunskap kan vi nå 

den kompetensnivå där vi kan möta nya oväntade situationer. 

Teoretiskt ramverk 

De grundläggande teoretiska antaganden som studien utgick ifrån byggde på 

tre begrepp. Intersubjektiva möten (Mead, 1934/1995; von Wright, 2003) 

beskrevs som de möten som en individ genomgår i sin professionella process. 

Dessa möten kan utveckla ett intersubjektivt lärande där individerna skapar 

mening om sig som subjekt genom att ta del av hur andra subjekt ser på 

omvärlden och sin situation. Professionell identitet beskrevs som en personlig 

identitet som handlar om sättet hur, medvetet eller omedvetet, en individ 

förstår sig själv som professionell. Till skillnad från professionsidentitet som 

är en kollektiv och mer statisk företeelse, är professionell identitet ständigt i 

utvecklande i en dynamisk process i interaktion med omvärlden (Heggen, 

2008). Slutligen tankekollektiv/tankestilar (Fleck, 1935/1997) som närmare 

redogjorts för i kappans teoriavsnitt. Dessa tre begrepp användes som 

teoretiskt ramverk för att förstå det som polislärarna uttryckte i 

fokusgrupperna, kopplat till studiens frågeställningar. 

Metod 

Eftersom studien skulle undersöka en lärprocess med fokus på ett 

perspektivskifte hos polislärarna, valdes en kvalitativ intervjumetod. Utifrån 

Kvales (1997) resonemang om tre olika aspekter på forskningsintervjun, 

metodologisk, epistemologisk och ontologisk, definierades studien beröra alla 

tre men med fokus på det epistemologiska. Jag önskade således utvinna 

kunskap om polislärarnas professionella process genom att tolka och förstå 

intervjupersonernas samtal om sin professionella identitet och sitt 

undervisningsuppdrag. Vidare, eftersom kunskapsintresset också låg på ett 

kollektivt plan där deras gemensamma konstruktioner också skulle 

synliggöras, valdes intervjumetoden fokusgrupper. I en fokusgrupp ges 

möjlighet att sätta ord på något intervjupersonerna upplevt och de kan 
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tillsammans artikulera olika bilder av lärprocessen (Wibeck, 2000). Den stora 

fördelen med fokusgruppsintervjuer, förutom möjligheten att artikulera en 

process, är att forskaren kan anta en distanserad roll då intervjupersonernas 

samtal är i fokus (Wibeck, 2000). Nackdelar kan vara att gruppdynamiken får 

för stor roll. Det ställs därför stora krav på forskaren/moderatorn för att alla 

ska komma till tals i en fokusgrupp, men att centrala teman ändå följs upp 

(Fontana & Frey, 2003). 

Polisprogrammet genomfördes vid tillfället på tre olika platser, Växjö, Solna 

och Umeå samt en distansutbildning med placering i Solna, vilket 

tillsammans utgjorde fyra olika utbildningsmiljöer. Efter en förstudie på 

Polishögskolan i Solna organiserades därför fyra olika, målstyrt utvalda, 

fokusgrupper i dessa utbildningsmiljöer.  Intervjuerna genomfördes i tre fall 

genom två olika sessioner där det gavs möjligheter att följa upp ämnen från 

föregående session. Jag avslutade och inledde också varje session med en kort 

sammanfattning av de som sagts och intervjupersonerna fick kommentera och 

förtydliga om så önskades. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide 

byggd på forskningsfrågorna och Wibecks (2000) förslag på att skapa en 

trygg, öppen och inspirerande samtalsmiljö. 

Fokusgruppsintervjuerna videofilmades, men endast ljudupptagningarna 

transkriberades till text. Eftersom jag i vissa fall helt delade kontext med 

intervjupersonerna och hade en viss förförståelse i ämnena, tolkades texten 

utifrån en hermeneutisk modell inspirerad av Gustafsson (2004), vilket har 

beskrivits i kapitel fem. 

För att redovisa vetenskaplig kvalitet i studien valdes att tillämpa trovärdighet 

och tillförlitlighet som kvalitetskriterier.  Trovärdighet innebar i detta fall 

trovärdigt i förhållande till det syfte samt de frågor och det vetenskapliga 

perspektiv som valts för studien. Tillförlitligheten uppnåddes genom 

redovisning av tillvägagångssätt i tolkningar och analyser varvid läsaren kan 

avgöra om analyserna uppfyller ovanstående kvalitetskriterier. För att uppnå 

genomskinlighet och därmed öka tillförlitligheten redovisades också längre 

och mer sammanhängande utdrag ur de transkriberade fokusgrupps-

intervjuerna i resultatdelen. 

Inför den första fokusgruppssessionen formulerades ett samtyckesformulär 

för intervjupersonerna att fylla i. Detta formulär byggde på de fyra 

huvudkraven i de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002), 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Intervjupersonerna fick också fingerade namn i studien. 

Resultat 

Det inledande citatet från Disa var ett belysande exempel på polislärarnas 

reflektioner i fokusgruppsintervjuerna, där de samtalade under totalt cirka tre 
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timmar om en bra polis, sitt uppdrag och hur de såg på den process som tagit 

dem från polis till polislärare ur ett professionellt perspektiv. De jämförde sina 

bilder, höll med varandra och sa emot, tog nya utgångspunkter och förflyttade 

på så sätt sitt tänkande kring sin professionella process i uppdraget som 

polislärare, vilket åskådliggörs nedan genom att återge längre sekvenser av 

samtalen.  Transkriptionerna tematiserades enligt tolkningsmodellen och 

redovisades i resultatdelen i fem teman; Utgångspunkt för professionell 

reflektion, Intersubjektiva möten som polis, Intersubjektiva möten som 

polislärare, Från polis till lärare och Kompetens och professionell identitet. 

Utgångspunkt för professionell reflektion. I det första temat 

diskuterades frågan om vad som egentligen är en bra polis och synen på 

polisläraruppdraget. Något som var genomgående i polislärarnas 

diskussioner om kriterier för en bra polis var trygghet i sig själv, god intuition 

och god insikt i polisuppdraget: 

… En bra polis är en polis som följer uppdraget, som inte glömmer bort 

regeringsformen och dom här tydliga mandaten kring vår 
våldsanvändning. Att man har saker och ting klart för sig på det planet. 

(Disa) 

Angående motivet till att söka en polislärartjänst och hur man såg på detta 

uppdrag handlade samtalen mycket om att de kände att de stagnerat och ville 

ha nya utmaningar.  Någon uttryckte också att första kontakten med 

polisutbildningen gav en känsla av att man hittat en miljö som delar ens 

värderingar och syn på polisarbete. Det var också tydligt att de är danade av 

en processinriktad syn på lärande, vilket sätter fokus på studenternas 

lärprocess, alltså ett alternativ till överföring av yrkeskunskap med ett 

eventuellt utgånget datum. Daniels beskrivning av hur han vill att hans roll 

ska uppfattas av studenterna, får representera en syn på polisläraruppdraget: 

Jag är lärare i poliskunskap och för mig innebär det att jag är en mix av 

teoretiska kunskaper och praktisk yrkeserfarenhet och det ska jag 

försöka förmedla på ett bra sätt. Liksom en slags väl avvägning mellan 

teori och praktik, ser jag som mitt uppdrag. (Daniel) 

Intersubjektiva möten som polis. I fokussamtalen om en bra polis och 

vad det innebär att vara polis berördes i hög grad olika möten med allmänhet 

och kollegor, vilket benämndes som intersubjektiva möten som polis. Viggo 

diskuterade det specifika med polisyrket och avhandlade följande gällande 

mötet med allmänheten och att man som ny ville visa att man är aktiv och 

värdig förtroendet: 

VIGGO: ... Alla tittar på dig alla betraktar dig, alla bedömer dig. Åker du 

polisbilen i stan så är du ju som en julgran, alla tittar. Det är ju också en 

sak man kommer ihåg ifrån karriären, det första fotpatrulleringspasset. 
Man hade ju bråttom, det var ju vissa saker som skulle göras tyckte man. 
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Men då sa den andre kollegan till mig att: ”Ta det nu lugnt, stå stilla 

lugnt, fotpatrullera.” 

I äldre forskning om poliskultur beskrevs poliskåren som homogen och med 

stark kåranda. Polislärarna Vilhelm och Valle lyfte här en något motsägande 

bild där poliser är snabba att inordna varandra i ”vi och dom”, vilket de ansåg 

måste motarbetas för att inte befintlig kunskap och kompetens ska gå 

förlorad: 

VILHELM: Ja tillsammans med också, dina arbetskamrater. För att 

dom här vattentäta skotten vi har haft i alla år, att dom som är på 

utryckningen [Ordningspolis i radiobil] dom snackar inte med dom som 
går i tofflor [Utredare] i korridoren. Men fan lyssnar du inte på dom som 

går i korridoren, kommer du aldrig att kunna göra ett bra första jobb.  

VALLE: Till slut kommer du att hamna i korridorerna själv också.  

VILHELM: Ja, men också att man ta vara på varandras kunskaper, inte 

blir så enkelspårig och utan att man lyssnar kan ändra sig. För vi är rätt 

starka individer, har varit i alla fall, som är poliser och kan ha jäkligt 
svårt att ändra oss. 

Intersubjektiva möten som polislärare. Under samtalen framkom att 

polisläraruppdraget initierade en kritisk reflektion över polisrollen. Den så 

kallade aspiranthandledarutbildning som många av polislärarna genomgått 

och som varit en merit till polislärartjänserna, visade sig vara en viktig faktor 

för flera polislärare för att kunna byta perspektiv till ett utanförperspektiv.  

Disa beskrev den skräckkänsla som hon upplevde i början på Polishögskolan 

med ifrågasättande polisstudenter och yttrade följande: 

Men jag kan säga hade jag inte haft handledarutbildningen och luta mig 

tillbaks på då hade jag inte fixat det här, då hade jag känt mig sågad 

utmed knäna tror jag. (Disa) 

I polislärarnas berättelser blev det också tydligt att de i flera fall med liten 

erfarenhet av undervisning kastat sig in i klassrummen med ett hopp om att 

bidra med något viktigt. Dessa möten med studenterna, med sina 

förväntningar, förhoppningar och fördomar, förefaller bli arenor där 

polislärarna omskapar sina professionella identiteter och roller. 

Klassrummen fyllda med studenter var också helt annorlunda arenor än de 

där polislärarna skapat sitt ”polisjag”, dvs. möten med allmänhet och kollegor 

i polisrollen. Som polislärare blev de dessutom inte bara förebilder som 

yrkespersoner, utan mötte också krav på att vara professionella lärare vid en 

yrkesutbildning med högskoleambitioner.  

Polislärarna beskrev också ett kunskapsglapp mellan den beprövade 

yrkeserfarenhet som polislärarna har tillskansat sig som poliser, och de fiktiva 

och från TV och film uppbyggda bilderna av polisyrket som polisstudenterna 

har. Detta artikulerades av Vilhelm och Viktor: 
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VILHELM: Ja det är jättesvårt att hitta dom nyanserna till dom. I 

taktiken har det blivit rätt tydligt för att när vi utbildar på rutinerade 

konstaplar då har dom mycket lättare att klä bilderna. Här kan jag i stort 
sett bara lära dom att analysera riskerna och ha ett förhållande till dom. 

… Dom [studenterna] vill ha svar: ”Men om han har en gaffel i handen 

då, var ska jag stå då? Ska jag prata med denne eller ska jag slå honom 
eller henne med batongen?” Dom vill ha det svaret, ska jag 

kommunicera eller ska jag slå. 

VIKTOR: Ja, det är jobbigt. 

VILHELM: Vad fan säger man? 

Polislärarrollen formades också i mötet med lärarkollegor på 

polisutbildningen, ibland en hård väg som Ulla beskriver: 

B: Men du menar att ibland så … Du sa att du gått på nitar säger du, både 
från studenter och från kollegor i lärarlärarkollegorna alltså? 

ULLA: Ja, absolut och med rätta. För att det är lite det här att min 

tolkning är att det är lätt att köpa poäng hos studenterna genom att 
berätta hur jag gör. Och sen kanske en annan lärarkollega bollar tillbaka: 

”det där var ju inte riktigt bra va” när gruppen presenterar min lösning. 

Så att det kan ju, för det kan ju kännas lite surt. 

Och ibland som en mjukare väg, trots att förutsättningarna och 

förberedelserna för lärarrollen upplevdes som bristfälliga. Här exemplifierat 

av Daniel:  

Jag fick den [en studentfokuserad lärarroll] genom att diskutera med 

andra lärare. Alltså eftersom jag undrade så himla mycket om hur jag 

skulle förhålla mig, försökte jag suga i mig allt jag bara kunde genom att 
prata med andra och vara med när dom undervisade och titta. Och 

överhuvudtaget lyssna in på alla sätt jag kunde, därför att jag upplevde 

inte att det fanns nåt riktigt klart budskap ifrån studieledningen, det 
tycker jag inte. (Daniel) 

Från polis till polislärare. Under detta tema redovisades den centrala 

frågan i studien, huruvida polislärarna i fokusgrupperna upplevde och 

gemensamt problematiserade den nya rollen som lärare. Genom att diskutera 

en lyckad lektion eller handledning kunde de sätta ord på hur de under 

polisläraruppdraget utvecklat ett lärarperspektiv och en ny professionell 

kompetens. Citatet från Daniel och Disa visar hur de diskuterade sig fram till 

vad kärnan i en god lärarpraktik skulle kunna vara. Daniel beskrev skillnaden 

på när han började som polislärare och hur han fungerade vid intervjutillfället 

ett par år senare: 

DANIEL: Att jag är mer aktiv och offensiv på ett sätt som jag tror… Alltså 

inte aktiv genom att jag får stå och kanske bolla bort frågor eller försöka 
svara på dom utan att jag ställer frågorna istället till dom Det är dom 

som ska lära sig och besvara frågor sen på examinationer, och besvara 

frågor i rollen som polis. 
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DISA: Men innebär det för dig att du får en bättre uppfattning om 

studenterna är med eller inte som det ser ut idag (DANIEL: Jaa) jämfört 

med tidigare? 

DANIEL: Ja, definitivt. 

Den andra och sista sessionen fokusgruppsamtal avslutades med frågan om 

hur de såg på sig själva och sina professionella identiteter i det aktuella läget. 

Där skilde sig svaren åt i flera avseenden. I Växjögruppen var man relativt 

eniga om att man beskrev sig som lärare på universitetet, vilket skulle kunna 

härledas till att några av dem arbetade på universitetscampus och var officiellt 

anställda som universitetsadjunkter. I Solna, som var den ursprungliga men 

från högskolan skilda polisutbildningen, var det fler som fortfarande beskrev 

sig som poliser i första hand. Någon annan nämnde att hon såg sig mer som 

lärare men att det var ett problem att hon tappat poliskompetens som 

polislärare och längtade ut igen.  

Polislärarna på distansutbildningen fick rita in sig på ett kontinuum mellan 

polis och lärare och hur de förändrat sin självförståelse som professionella, 

eller sin professionella identitet enligt Heggen (2008), sedan de började sitt 

polisläraruppdrag. Figur 5 visar de fyra olika varianter av identitetsresor som 

visade sig.  Diana beskrev sig fortfarande till största del som polis. Dick 

däremot hade gjort en längre identitetsresa, trots att han hade akademisk 

bakgrund som beteendevetare. Daniel verkade ha gått in i polisyrket med en 

idé om att ha en lärarroll som sedan utvecklats och Disa beskrev en mellanväg 

och sa sig för tillfället vara ”en lärare med poliskunskaper”.  

 

Figur 5. Rekonstruerad bild av hur polislärarna på distansutbildningen upplevde 

förändringen av den professionella identiteten från polis till lärare på en linjär skala. 

Byggd på foto av whiteboard och anteckningar. 
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Kompetens och professionell identitet. Slutligen ett långt citat som 

erbjuder en bra beskrivning av hur polisläraruppdraget ökat kompetensen 

som polis: 

DICK: Jag skulle gärna säga att det handlar också om att man blir 

varmare i kläderna man kommer in i det här på ett annat sätt, man tar 

med sig erfarenheter från föregående termin till nästa. Man får 
uppfattningar bekräftade eller utmanade. Jag kan säga det också att när 

jag är ute och jobbar vilket jag är ibland, så ser jag ju gång på gång att då 

kommer de här gamla glasögonen på en väldigt kort stund. Alltså hur 
jag tänkte på när jag var mitt inne i jobbet, och så blir lärarglasögonen 

faktiskt två helt skilda. … Det är lite grann det här med 

utanförperspektivet … samtidigt nånstans så bekräftar det min 
uppfattning att försöka lära så gott jag kan, i alla fall studenterna, ett 

granskande förhållningssätt. Att ställa frågan i alla fall till sig själv: 

varför är det så är? Kan det vara på det här sättet? Ska det vara på det 
här sättet? Där har jag blivit fast i den upptäckten att som lärare, här att 

det är rätt att försöka få dom att ställa de här frågorna. 

Denna målande beskrivning visade på ett bra sätt hur en polislärare, genom 

att inta ett utanförperspektiv på polisyrke och roll, upplever en ny 

professionell kompetens som bygger på ett reflekterande förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis gav analysen att polislärarna, genom att diskutera en bra 

polis, fick sätta ord på och beskriva sitt yrke. De identifierade också brister i 

en inskränkt poliskultur med destruktiva tankestilar (Fleck, 1935/1997) och 

flera angav detta som huvudskäl att söka sig till aspirant-

handledarutbildningen och sedan till polisläraruppdraget. Polislärarna 

beskrev också hur de genom att agera intersubjektivt (von Wright, 2003) med 

andra lärare och studenter skapat sig en lärarroll som i sin tur medfört ett 

fjärmande från polisidentiteten i vissa fall. En bra polislärare beskrevs som en 

som klarar att leda studenternas kunskapsprocess med bra följdfrågor och ett 

handledande förhållningssätt, men hålla sig från fällan att bli kompis/kollega. 

Polislärarna menar också att läraruppdraget ökat deras kunskap om polisiärt 

arbete överlag, vilket det inledande citatet från Disa beskriver. 

Ekmans (1999) och Anderssons (2003) beskrivning av småpratets roll för att 

skapa eller upprätthålla kulturer, eller stabila tankekollektiv som Fleck (1997) 

benämner det, kunde också skönjas i polislärarnas samtal men också 

motsatsen som visas i figuren nedan. I figur 6 åskådliggjordes en översikt över 

forskarens bild av hur Flecks (1997) teori om samverkande och parallellt 

verkande tankekollektiv kan tillämpas på polislärarnas kontext. 
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Figur 6. Schematisk bild över hur tankekollektiv och intersubjektiva möten samverkar 

i polislärarnas professionella process (Bergman, 2009).  

Inspirerad av Dicks metafor om olika glasögon i polisverksamhet och 

polisutbildningsverksamhet skapades figuren ovan för att visa hur 

polislärarnas professionella process kunde förstås som en samverkan mellan 

olika tankekollektiv genom olika intersubjektiva möten. Aspirant-

handledarutbildningen blev i denna figur, med dess fokus på professionell 

reflektion, en brygga mellan tankekollektivet polisverksamhet och 

tankekollektivet polisutbildning. Genom att de flesta av polislärarna i denna 

studie genomgått aspiranthandledarutbildningen och också betonade dess 

betydelse för förståelsen av läraruppdraget, syntes just handledar-

utbildningen vara ett viktigt incitament för polislärarnas professionella 

utveckling. 

Diskussion 

I diskussionskapitlet redovisades slutsatserna av studien i två olika avsnitt 

utifrån forskningsfrågorna; ”Hur polislärarna talar om sitt uppdrag”, 

”Omskapas de professionella identiteterna? Hur?”, samt den framåtriktade 

och retoriska ”Akademisering av polisutbildningen”. 

I och med att polislärarna genom intersubjektiva möten med andra lärare, 

poliser och studenter reflekterade över och problematiserade sina egna 

erfarenheter från polisarbete, nådde de en mycket högre insikt i polisiärt 

arbete än studenterna. Detta medförde ökandet av en redan stor 

kunskapsklyfta mellan lärare och studenter som kunde överbryggas genom att 
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polislärarna ökade sin medvetenhet om just detta fenomen. På så sätt skulle 

polislärarna kunna möta studenterna på deras nivå, speciellt i beaktande av 

den problembaserade och studentfokuserade pedagogik som tillämpades vid 

undersökningstillfället. 

Angående frågan om den eventuella omskapade professionella identiteten, 

menade flera av polislärarna att de förskjutit sitt professionella perspektiv på 

något sätt och i vissa fall identifierade sig som lärare istället för som polis. 

Kanske kunde detta till viss del bero på att Växjö och Umeå bedrev 

polisutbildning på universitetscampus och därför hade lättare att identifiera 

sig som universitetsadjunkter, inte poliser. Min analys av detta var dock att 

egen bakgrund kan spela lika stor roll som miljö, vilket figur X om deras olika 

resor under polisläraruppdraget visade. Omskapandet av professionell 

identitet verkade också uppfattas olika. Någon ansåg det som utveckling och 

någon annan som förlust av polisiär kunskap och ville tillbaka till 

polisverksamheten. En annan reflektion som jag gjorde i diskussionen var att 

identitetsfrågan kan vara mer komplicerad i poliskontexten än vad Heggen 

(2008) beskriver. Andra begrepp som roll och uppdrag dök också upp i 

polislärarnas redogörelser i fokusgrupperna, vilket kan vara värt att ta i 

beaktande för fortsatta studier i ämnet. 

Utifrån det teoretiska ramverket, tidigare forskning och de resultat som 

redovisats i studien gjordes slutligen ett resonemang om den då (och 

fortfarande) pågående diskussionen om en akademisering av 

polisutbildningen. Utifrån de lärdomar som Fransson (2006B), Hedlund 

(2004) och Eraut (2000, 2004) redovisat och problematiserat, ställdes tre 

viktiga ställningstaganden inför en framtida akademisering. 1) Vid rekrytering 

av polislärare till polisutbildningen bör krav ställas på genomgången 

aspiranthandledarutbildning samt erfarenheter från högskolestudier. 2) För 

att få möjlighet att snabbt förstå lärarrollen och uppdraget bör 

polisutbildningsinstitutionerna bistå med forum där lärarna intersubjektivt 

kan dela erfarenheter och prestigelöst få reflektera över lärarrollen. 3) En 

polislärare på en högskoleutbildning måste få möjlighet till högskolestudier 

parallellt, speciellt i beaktande av det faktum att en examinerad polisstudent 

i så fall får en högre akademisk examen än sina lärare. 

Efter att ha reflekterat över min egen parallella process från lärare till forskare 

genom intersubjektiva möten med akademiker och poliser, gav jag slutligen 

två förslag på vidare forskning i ämnet. Det första förslaget var en uppföljning 

av de polislärare som återgått till polisverksamhet. Det andra föreslog en 

fokusgruppstudie med deltagare från olika yrkesgrupper där de får diskutera 

sina roller som utbildare för att skapa mer förståelse för intraprofessionella 

utbildares situation och roll. 
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Delstudie 2  

Learning to be a Police Supervisor – The Swedish Case 

I denna artikel beskrevs en fallstudie av aspiranthandledarutbildningen inom 

svensk polis. Artikeln tog avstamp i diskussionen om polisarbetets utveckling 

de senaste trettio åren utifrån litteratur av van Maanen (1975), Chan et al. 

(2003), Crank (2004) med flera. I litteraturen har flera kända forskare 

konstaterat att i och med att polisarbetet blivit mer proaktivt än reaktivt, har 

efterfrågan på bredare kompetens hos blivande poliser medfört att 

polisutbildningarna har uppdaterats och moderniserats. Forskning om 

polisutbildningar visar att en modern polisutbildning ska fokusera på att 

utveckla kritisk reflektion och självmedvetenhet hos poliserna (Campbell, 

2009; Tyler & McKenzie, 2011; White, 2006), vilket ställer speciella krav på 

polisutbildarna. Litteratur om intraprofessionella yrkesutbildare (de Ruyter & 

Kole, 2010) visade sig vidare vara relativt sällsynta, speciellt kvalitativa 

studier om polisutbildare, vilket öppnade för ett kunskapsbidrag till 

yrkesutbildarfältet. 

I en litteraturöversikt redogjordes för olika formuleringar av begreppet 

professionell reflektion från Aristoteles (1980) ”dygd”, via Dewey 

(1916/1966), Schön (1983), Kolb (2009) till Moon (2004) och Cunliffe och 

Easterby-Smith (2004). Utifrån Moons (2004) och Cunliffe och Easterby-

Smith (2004) idéer om professionell reflektion som en process som i många 

fall kan göras kollektivt och dialogiskt, skapades så en analysmodell som 

sedan kunde tillämpas på det empiriska materialet i analys och diskussion. 

Då studien behandlade blivande aspiranthandledares lärprocess gjordes 

också en översikt över studier om yrkeshandledning utifrån Lauvås och 

Handal (2001), Tveiten (2010) James et al (2007), Rønnestad och Skovholt 

(2003) och Stephens och Long (2000). Summeringen av denna litteratur blev 

att vikten av en relation byggd på tillit och förtroende är centralt i god 

yrkeshandledning. Det verkade också vara betydelsefullt att relationen mellan 

handledare och den handledde är långsiktig och ömsesidig för att i sin tur 

förbereda en uthållig och etiskt medveten yrkesperson. 

Studien designades som en intervjustudie med deltagare i 

aspiranthandledarutbildningen på Polishögskolan i Solna (PSC). Denna 

utbildning bestod av sammanlagt 25 kursdagar med 12 dagar på campus för 

gemensamma diskussioner, samtalsövningar och reflektioner över handledar-

uppdraget. Aspiranthandledarutbildningen innehöll många moment av 

metakognitiv reflektion, ofta i grupper. I hemstudierna förväntades 

kursdeltagarna individuellt reflektera över yrkessituationer och koppla detta 

till litteratur om polisetik och yrkeshandledning. Aspirant-

handledaruppdraget innebär att följa polisaspiranten under den sex månader 
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långa utbildningen via samtal var fjortonde dag och dessutom ansvara för att 

slutbedöma aspirantens kunskaper, vilket kunde påverka aspirantens hela 

yrkesframtid. 

Eftersom denna studie av lärande processer berörde en specifik 

utbildningssituation användes två olika typer av data för att bredda det 

empiriska materialet. Initialt samlades därför kursvärderingar in från 

samtliga fyra handledarkurser under 2014 (N=58). I kursvärderingarna fick 

deltagarna, förutom att gradera uppfyllelsen av kursmål på en femgradig 

skala, med egna ord beskriva sina lärdomar. Det genomfördes även en 

longitudinell fokusgrupp (Balogun et al., 2003; Cohen et al., 2000) som följde 

fyra kursdeltagare från början av handledarkursen till ett tillfälle då de hade 

träffat sin första polisaspirant. Intervjufrågorna konstruerades utifrån frågor 

som uppstod i licentiatuppsatsen (Bergman, 2009), men också baserat på en 

ökad kunskap erhållen från andra studier och samtal om polisutbildning och 

polisutbildningsforskning, samt från litteratur om yrkesutbildning. 

Resultatet redovisades i tre teman i linje med forskningsfrågorna om att 

beskriva en lärprocess till aspiranthandledare; ”Elucidating the Context”, 

”Changing Perspectives” och ”Considering Consciously”. 

I det första temat redovisades citat som åskådliggjorde hur handledarna 

genom diskussioner och reflektioner på kursen och eget loggskrivande skapat 

sig en bild av, inte bara sitt nya uppdrag, utan även hur poliskulturen kan 

fungera. Bilden av poliskulturen dominerades av en avsaknad av återkoppling 

och en öppen diskussion av mjuka eller etiska frågor. De angav bland annat 

personlig utveckling som skäl att gå kursen, men några hade hört att den var 

lite ”flummig”, fast flummigt på ett bra sätt. 

I den sista intervjun, då de hade handlett sin första aspirant, kunde de 

beskriva vilken betydelse handledningen hade haft för några av aspiranterna: 

 They have described it as a pause for breath where they can just be… 

(Diana) 

… here you can tell everything, but you don’t tell the instructors, you 
don’t open up in the same way. (Beatrice) 

Det första temat avslöjade både de utmaningar och möjligheter som 

handledarna står inför, vilka de i fokusgruppen kunnat artikulera och 

problematisera kollektivt. 

Det andra temat behandlade hur handledarna under processen till 

aspiranthandledare ändrat uppfattningar om uppdraget, lärande och sig 

själva. Här satte de ord på hur kursens upplägg påverkat dem konkret i synen 

på sitt eget och andras lärande, speciellt de moment i kursen som berör 

reflektion. Carl yttrade: 



  

54 

In my earlier studies it has been very hard for me, just like you, when it 

becomes too abstract, when it isn’t right or wrong … now it felt quite 

different, I spent my hole yesterday evening reflecting, it felt like, yes it 
was nourishing. 

Ett exempel från kursvärderingarna visade en liknande upplevelse: 

Since it has been a lot of time to reflect on ourselves and less focus on 

achievement, the atmosphere has become more positive, which in the 

end probably gives a better result than higher demands on for example 
achievement. 

Temat visade både hur kursens olika moment fungerat som incitament i 

lärprocessen, men också att de hade olika upplevelser av och resor mot ett bra 

handledarskap. 

Det tredje och sista temat gav en bild av hur kunskaper om den kontext och 

roll en aspiranthandledare måste hantera, omvandlats till konkreta och 

medvetna val som handledare. Denna nivå uppstod främst under deras första 

uppdrag som handledare, vilket behandlades under den sista 

fokusgruppsessionen. Diana gav ett exempel på att hon antagit ett medvetet 

och professionellt förhållningssätt i handledarrollen, speciellt i avseende på 

att det är en ojämlik situation och att aspirantens lärande ska vara i fokus: 

Diana:… there isn’t quite that balance that we have the same pre-

requisites, they have approached me with their issues … but we as 

supervisors don’t approach them in the same way … and regardless of 
what kind of tasks we have had the day before, you wouldn’t bring it up 

there, in supervision, if they are talking about something else. 

Researcher: Why not? 

Diana: Because it is their forum, I ventilate my own problems in another 

forum 

Carl exemplifierade slutligen ett existentiellt ifrågasättande av sig själv som 

polis och handledare: 

… well you have got an opportunity to develop yourself and reflect on 

your own work and on how you act in different situations, it is kind of 

like you get to put your own values at stake, with help from the 
probationer … getting supervised yourself simultaneously, that it’s how 

I perceive it, anyway. 

Att sätta sina värderingar på spel var ett utmärkt exempel på hur handledarna, 

kanske utifrån de incitament som erbjudits i handledarutbildningen, förhöll 

sig medvetet till sin aspirant och på detta sätt visade hur relationen mellan 

handledare och aspirant i vissa fall var reciprok.  

Utifrån Moons (2004) fyrstegsmodell, kombinerat med Cunliffe och Easterby-

Smiths (2004) begrepp ”practical reflexivity”, diskuterades resultatet i 

förhållande till den forskning och litteratur som redovisats. De tre temata som 
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redovisats ovan fick där stå som en modell för en lärprocess i tre olika steg, 

allt under paraplybegreppet ”practical reflexivity”. Detta beskrevs som 

kollektiv, dialogisk och praktikfokuserad reflektion över sig själv och sitt 

handledaruppdrag. Om handledning överlag fungerade som 

aspiranthandledarna beskrivit, ligger det i linje med den forskning om 

yrkeshandledning som redovisats av till exempel Rønnestad och Skovholt 

(2003), Stephens och Long (2000), Tveiten (2008) och till viss del Chan et al. 

(2003). En professionellt genomförd handledning och introduktion i 

polisyrket kan också medverka till att skapa en uthållig och etiskt medveten 

polis. 

Delstudie 3  

Reflexivity in Police Education – Voices of Swedish Police Officers on 

Field Training of Probationers 

Artikeln om aspirantinstruktörerna (Field Training Officers= FTOs) inleddes 

med en koppling till Deweys (1916/1966) resonemang om hur utbildning kan 

ske genom att utöva ett yrke och samtidigt reflektera över de erfarenheter som 

görs. Där gjordes också en redovisning av hur litteraturen beskriver 

polisyrkets maskulina och homogena karaktär (Crank, 2004; Van Maanen, 

1975), men också komplexitet och utveckling (Chan et al., 2003; Fielding, 

1988; Reid, 2015). Eftersom begreppet socialisation ofta använts i litteratur 

om polisyrket, blev steget inte långt till frågan om hur nya poliser tas emot och 

utbildas i organisationen. Tyler och McKenzie (2014) ger en bild av hur 

professionell utveckling (Kelchtermans, 1993) i form av mentorer till nya 

poliser fungerar i en Australiensisk kontext. Tyler och McKenzie (2014) menar 

att en studentfokuserad och processinriktad kunskapssyn ännu inte slagit 

igenom utan idéer om att gamla rävar vet bäst och ska överföra detta på de 

nya poliserna, verkar fortfarande. En kvalitativ studie om svenska 

aspirantinstruktörers kunskapsprocesser och syn på sitt uppdrag skulle därför 

kunna vara ett viktigt bidrag till yrkesutbildningsfältet. 

Litteraturöversikten behandlade tre områden. Det första berörde 

problemställningar i yrkespraktisk utbildning i olika yrken utifrån författare 

som Kelchtermans (1993), Eraut (Eraut, 2000, 2004, 2009) och McCoy 

(2006). Slutsatserna av denna översikt blev att det kan uppstå ett glapp mellan 

utbildningskontext och yrkespraktisk kontext. I detta glapp och ibland 

avsaknad av en ömsesidigt tolkad modern pedagogisk idé, skapar 

praktikutbildarna sina egna modeller vilket kan leda till ojämn kvalitet i denna 

situation av yrkesutbildning. Glappet kan också leda till att nya yrkesutövare 

inte är förberedda på den verklighet som möter dem, genom att själva 

utbildningen är orealistisk i förhållande till de förutsättningar som egentligen 

gäller. 
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Det andra området berörde litteratur och forskning om intraprofessionella 

polisutbildare av bland annat Fielding (1988), White och Heslop (2012), 

Campbell (2009), Chan et al. (2003). Här uppkom en bild där både Campbell 

(2009) och Tyler och McKenzie (2011, 2014) betonar instruktörernas viktiga 

roll och deras i många fall positiva drivkraft, men identifierar gamla strukturer 

av titta-och-lärpedagogik (”watch and learn”) som bromsar utvecklingen. 

Chan et al. (2003) gör en liknande analys av hur betydelsefull en bra 

instruktör är, och skönjer också att det finns både instruktörer och aspiranter 

som driver utvecklingen mot en mer modern pedagogik i 

aspirantutbildningen.  

Det tredje och sista området i litteraturgenomgången behandlade forskning 

om professionell utveckling och reflektion, med exempel från Dewey (1966), 

Moon (2004) och Cunliffe och Easterby-Smith (2004) samt Rønnestad och 

Skovholt (2003). Slutsatserna var att det viktigt att tillerkänna skillnaderna 

mellan utbildningskontext och yrkespraktisk kontext för att skapa en miljö för 

professionell utveckling. Genom att infoga professionell reflektion på de 

upplevda situationerna, både som polisutbildare och nyutexaminerad polis, 

kan en förutsättning skapas för ett kontinuerligt lärande som kan anpassas till 

nya och ovana situationer. En miljö av kollektiv och dialogisk reflektion kan 

också motverka stagnation och utbrändhet inom yrket, vilket i hög grad skulle 

kunna påverka medborgarnas säkerhet och trygghet. 

Eftersom syftet i denna studie var av uttalad kvalitativ karaktär då den var 

ämnad att beskriva och förstå hur aspirantinstruktören uppfattar sitt 

uppdrag, genomfördes tio djupintervjuer med ett målstyrt urval av 

instruktörer i fyra svenska polisregioner. Analysen av intervjudata byggde på 

fyra steg inspirerad av Cohen et al. (2000). Resultatet redovisades därefter i 

teman utifrån forskningsfrågorna; “Roles and Relations”, “Conceptions of 

Educational Practice”, och “Professional development”. 

Det första temat beskrev hur aspirantinstruktörerna uppfattade olika roller 

och relationer i instruktörsuppdraget. Bilderna växlade här från lärare-

elevrelation till mer kollegiala relationer. Relationerna med aspirant-

handledarna beskrevs också på olika sätt. I vissa fall var ansvarsfördelningen 

glasklar och kommunikationen god mellan instruktör och handledare, i andra 

fall var den undermålig. Hanna beskriver sin frustration:  

… colleagues having probationers at the moment, doesn’t have a clue of 
what is being assessed, maybe some supervisor been in contact with 

some FTO, to get some kind of assessment, but I know it is lots of 

insufficiencies. 

Temat visade också att instruktörerna såg stora svagheter i ett system där fel 

personer blev aspirantinstruktörer och därmed gjorde mer skada än nytta. En 

nationell utbildning med relativt höga krav och med ett ansökningsförfarande, 
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kunde dels öka statusen på uppdraget och dels sålla bort oseriösa instruktörer, 

menade en intervjuperson. 

I det andra temat redovisades hur aspirantinstruktörerna uppfattar 

förutsättningarna för sin roll och hur de i praktiken utövade sitt 

instruktörskap. Majoriteten av instruktörerna i denna studie fick ingen 

utbildning till uppdraget utan skapade till stor del sin egen pedagogiska 

modell. Hanna, som inte fått instruktörsutbildning, gav en bra bild av hur hon 

uppfattar hur hon ska utbilda. Hennes utsaga visade att hon ligger i linje med 

en processinriktad pedagogik: 

… sometimes you think, if somebody [probationer] ask you anything, 

there are two ways to handle it, either you tell them how to do it and you 

show how. Or you ask: How would you like to handle it? And then I feel 
more like a teacher when I ask that question. 

Sammanfattningsvis visade detta tema hur de skapade sin egen 

undervisningsmodell, ofta byggd på upplevelser från deras egen aspiranttid 

eller från polisutbildningen. Den bedömningsroll som ligger i uppdraget var 

också väldigt oklar för flera av instruktörerna. De som inte fått någon 

utbildning gav också tydliga bilder av hur en sådan utbildning bör se ut. 

Det tredje och sista temat om professionell utveckling avslöjade att 

aspirantinstruktörsuppdraget i många fall var utvecklande för polisrollen 

överlag. Att vara instruktör innebar att vara tvungen att kliva tillbaks och 

släppa fram aspiranten, vilket gav en möjlighet att få perspektiv på sitt eget 

agerande som polis. Det utvecklade en mer analyserande polisroll, dock utan 

att bli passiv. Erich förklarade: 

… I mean police officers usually show an image of eagerness, like you 
want to be first and sort of catch thieves and stuff. As a FTO you are 

expected to take a step back, and if you have had six probationers it 

becomes like a personality thing, that you fall into that FTO-role and 

take a step back. This can even occur with colleagues, when you’re in a 

patrol car, I mean of course you don’t treat them as probationer, but still 

you let them take initiative in occasional situations. (Erich) 

Andra aspirantinstruktörer visade liknande uppfattningar och en majoritet 

kunde också tänka sig att ta steget till handledarrollen via aspirant-

handledarutbildningen. 

Slutsatserna av studien blev att aspirantinstruktörerna i och för sig visade 

olika sätt att se på sin relation till aspiranterna, men överlag byggde deras 

undervisningspedagogik på en processinriktad idé som också 

polisutbildningen vilar på (Se Bakgrund). Detta väckte frågan om vilka som 

blir instruktörer och framför allt vilka som ställt upp som intervjupersoner i 

studien. Här framfördes att intervjupersonerna kunde vara särskilt 

intresserade av utbildningsrollen och mjuka frågor som reflektion och 
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relation. Med utgångspunkt i implikationer från Campbell (2009), Tyler och 

McKenzie (2011, 2014) och Chan et al. (2003) visade också denna studie på 

brister i utbildningssystemet hos svensk polis. Bristerna kan sammanfattas i 

att en spretig syn på ansvar och roller hos handledare och instruktörer kan 

påverka nationell utbildningskvalitet. Vidare synliggjordes en utsatthet i 

aspiranternas situation gällande att de ska bli bedömda av någon som i vissa 

fall inte vet hur eller vad. Kopplat till Tyler och McKenzie (2011, 2014) väcktes 

också frågan om hur detta kan påverka de nya polisernas professionella 

utveckling negativt. Att erbjuda en instruktörsutbildning som plockar goda 

delar av den populära aspiranthandledarutbildningen (Se delstudie två), 

kunde öka kvaliteten på aspirantutbildningen, vilket också några av 

intervjupersonerna föreslog. 

Slutligen diskuterades på vilket sätt aspirantinstruktörsuppdraget kan ha 

varit ett incitament till professionell utveckling kopplat till Deweys (1966) 

implikationer om lärandet som en process utifrån en reflekterad praktik, 

vilket aspiranthandledarna i en parallell studie beskrivit (Bergman, 2015). 

Svaret blev att undervisningsuppdraget påverkade till professionell reflektion 

och utveckling, framför allt karaktären av professionell interpersonell 

reflektion, vilket Rønnestad och Skovholt (2001, 2003) förordar för att 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och förhindra stagnation och 

cynism.  
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8. Analys och diskussion 

I detta avsnitt görs en sammanfattande analys av de tre delstudierna i 

avhandlingen genom att tillämpa den forskning och det teoretiska ramverk 

som redan beskrivits. På så sätt nås en fördjupad förståelse av de tre 

delstudierna och hur de kan sammankopplas och konceptualiseras. Analysen 

kommer att presenteras utifrån både ett individuellt och ett kollektivt 

perspektiv på polisutbildarnas meningsskapande processer och fokusera på 

utbildning, förändring och utveckling av individer och kollektiv inom svensk 

polis.  

Kapitlet avslutas med att diskutera betydelsen av avhandlingens resultat, för 

polisverksamheten och för annan närliggande verksamhet som gäller 

yrkeslärande, följt av förslag på vidare forskning. 

Individuellt meningsskapande och personlig utveckling 

Utifrån ett grundantagande att lärande är en process ses meningsskapande 

hos polislärare, aspiranthandledare och aspirantinstruktörer i denna studie 

som att de på olika sätt försöker skapa förståelse för och mening i sitt 

utbildningsuppdrag. Allt enligt Deweys teorier om meningsskapande 

processer. Empirin i denna avhandling har också visat hur polisutbildarna, 

fått ett nytt perspektiv på sitt yrke, förutom en insikt i utbildarrollen. Detta 

har i hög grad skett som en följd av den distansering till polisyrket som 

utbildningsuppdraget medfört, i och med att studentens/aspirantens lärande 

ska vara i fokus (se Dewey, 1998, s. 36). 

Ett annat sätt att betrakta polisutbildarnas individuella meningsskapande är 

med hjälp av trestegsmodellen som inspirerats av Moon (2004). Yttranden 

som beskriver hur de backat ur sin egen praktik och börjat reflektera, kan ses 

som fas 1 i trestegsmodellen; Belysa och förstå kontexten genom att reflektera 

över egna förgivettaganden och på så sätt skapa en förståelse för 

undervisningspraktiken. Polislärarna uttryckte dock, förutom deltagande i 

lärarlaget, ingen organiserad form för fas 2: Byta perspektiv och fas 3: Göra 

medvetna val i praktiken. För aspiranthandledarna däremot gavs under 

aspiranthandledarutbildningen utrymme att genom ”påtvingad” reflektion 

byta perspektiv på både polisuppdraget och handledaruppdraget som kan 

likställas med fas 2. I samband med det fjärde och uppföljande kurstillfället 

under aspiranthandledarutbildningen, kunde de blivande handledarna också 

artikulera medvetna val i praktiken som handledare av en aspirant, alltså fas 

3.  

De aspirantinstruktörer som i begränsad omfattning introducerats till sitt 

uppdrag skapade till stor del egna pedagogiska modeller, vilka ofta byggde på 

tidigare erfarenheter av utbildning. I intervjuerna fick de dock en möjlighet 

att reflektera över sitt polisyrke, och på så sätt kunde de till viss del beskriva 
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hur deras kompetens ytterligare kan ökas genom förberedelse och utbildning. 

Sett utifrån trestegsmodellen ovan (Moon, 2004) når aspirantinstruktörerna 

fas 1 och möjligtvis fas 2 under själva forskningsintervjun, men fas 3 ligger 

längre bort för denna grupp. Några av de intervjuade instruktörerna hade 

också begränsad förståelse av innebörden i sitt uppdrag och deras berättelser 

präglades i dessa fall av viss alienation och uppgivenhet. Detta ansluter till 

tidigare beskrivningar av instruktörer i Australien (Campbell, 2009; Tyler & 

McKenzie, 2011, 2014; Chan et al., 2003). Eftersom majoriteten av de svenska 

aspirantinstruktörerna inte får någon utbildning och har i sitt skiftarbete 

begränsad tid att diskutera utbildningsproblematik, liknar deras situation 

också de australiensiska kollegornas. Ställt emot Deweys idé om att reflektion 

och insikt skapar mening med handlingarna och dess konsekvenser (se även 

Mezirow, 1990), har instruktörernas utbildaruppdrag i vissa fall inte upplevts 

meningsfullt annat än som mentor för en ny kollega. Denna upplevelse av 

alienation kan också vara ett uttryck för att dessa aspirantinstruktörer, genom 

avsaknad av djupare kunskap om uppdraget, har begränsade möjligheter att 

förstå de konceptioner som uppkommer genom reflektion över erfarenheter 

(Dewey, 1933/1998), vilket kanske polislärare och aspiranthandledare har. 

Detta kan begränsa möjligheten att generalisera och agera mer adekvat som 

instruktörer (Mezirow, 1990). Det är dock tydligt att några av 

aspirantinstruktörerna, trots en känsla av brist på djupare insikt och mening 

i uppdraget, drivs av ett starkt eget intresse av att utvecklas och utveckla (jmf 

Fielding, 1988).  

Polisutbildarnas utsagor visar även hur de i olika grad utifrån givna 

förutsättningar, reflekterar över både sitt utbildningsuppdrag och sitt 

polisuppdrag och ser andra medaktörer som viktiga subjekt i processen 

(Rodgers, 2007). Flera av intervjupersonerna i delstudierna menar dock att 

polisuppdraget kan ha en destruktiv påverkan på människosynen i långa 

loppet (jmf Crank, 2004; Granér, 2004), vilket de tror kan motverkas av ett 

reflekterande förhållningssätt. Detta kan kopplas till implikationerna från 

Rønnestad och Skovholt (2003) att professionell stagnation kan förhindras 

genom reflektion över och problematisering av sitt uppdrag, vilket i 

utbildarrollen kan motverka att negativa konstruktioner av polisyrket eller 

medborgarna traderas till de nya poliserna. Detta omnämns i intervjuerna av 

polislärare, handledare och instruktörer, till exempel att ”inte överföra min 

förstörda hjärna på dem [aspiranterna]…”. (aspirantinstruktör). Rolf (1995) 

menar att ur ett kompetensperspektiv måste reflektion finnas med för att 

yrkespraktiken ska vara praktiskt klok utifrån både uppdrag och yrkesetik. 

Här nämner också flera av intervjupersonerna att det incitament till reflektion 

över polisuppdraget som utbildarperspektivet tillhandahållit, utvecklat dem 

till mer insiktsfulla och därför bättre poliser. Ovanstående beskrivningar av 

den yrkesintroduktionspedagogik som handledare och även instruktörer 
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tillämpar, ligger också väl i linje med de implikationer om bra 

yrkeshandledning som Lauvås och Handal (2001) och Tveiten (2010) 

beskriver. 

Det metakognitiva inslaget i aktiviteten reflektion syns även i det empiriska 

materialet, speciellt där intervjupersonerna tillämpat loggbok och på så sätt 

skapat en utgångspunkt för att studera sina egna tankemönster. Som 

Emsheimer (2005) menar är metareflektion mycket svårt utan att artikulera 

tankarna och därigenom flytta dem utanför sig själv, i skrift eller i samtal med 

andra. Loggbok och interaktiva arenor, som till exempel kollegiala samtal eller 

intervjuer i fokusgrupp, blir därför nödvändiga för fruktbar reflektion. Detta 

framkommer speciellt hos aspiranthandledarna som i sin utbildning 

uppmanas till loggboksskrivande och kollektiva reflektioner under kursens 

gång.  

Aspiranthandledarna, som är de utbildare som erhållit mest utbildning av de 

tre polisutbildande grupperna i denna avhandling, menar också att läsa 

litteratur om handledning gett dem nya perspektiv på både lärande och 

polisarbete (se även Mezirow, 1990). Handledarna verkar också finna det 

utbildningskoncept som lärs ut på aspiranthandledarutbildningen vara 

nyttigt, meningsfullt och tillämpningsbart, vilket skänker dem trygghet i den 

handledning de sedan utövar. De kan också problematisera utbildnings-

situationen och beskriva hur polisaspiranten utvecklas, vilket också borgar för 

konstruktivt meningsskapande enligt Deweys idéer om hur medvetenheten 

om relationen handling - konsekvens skapar mening (Dewey, 1933/1998, s. 

146). 

Det blir också tydligt att polislärarna och aspiranthandledarna har närmare 

till att se sig själva i en utbildarroll, till skillnad från aspirantinstruktörerna. 

Detta kan förklaras som dels en fråga om kontext då polislärarnas verksamhet 

pågår i en utpräglad undervisningsmiljö med de tankestilar som styr denna 

verksamhet (jmf Fleck, 1935/1997: Liliequist, 2003). Dock kan det i 

handledarnas fall, även vara en fråga om en pedagogisk introduktion genom 

det upplägg som aspiranthandledarutbildningen bygger på. 

Aspirantinstruktörerna tvekar däremot i flera fall att se sig själva som 

utbildare, vilket kan kopplas till Campbell (2009), Tyler och McKenzie (2011, 

2014) och Chan et al. (2003) och vikten av att förbereda utbildande poliser 

genom introduktion i ett pedagogiskt synsätt mot en självständigt tänkande 

och reflexiv polis. 

Polisutbildarnas kollektiva meningsskapande 

I litteraturen framträder en bild av hur kollektiv reflexivitet ger möjligheter 

till perspektivering, kunskapsutbyte, artikulering av tyst kunskap och 

kontinuerligt lärande, samtidigt som den fungerar som avlastning och ett sätt 
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att förstå sin verksamhet (jmf Moon 2004; Orland-Barak, 2006; Reynolds & 

Vince, 2004). Chan et al. (2003) diskuterar huruvida en ny kunskapssyn inom 

polisen kan medverka till en mjukare socialisation in i yrket och skapande av 

en heterogen men professionell yrkesgrupp. Ställt emot beskrivningen av 

poliskulturen med starka socialisationsprocesser med både konservativa, 

maskulina och homogena drag såväl som positiva sammanhållande och 

gruppstärkande krafter (Crank, 2003; Granér, 2004), blir det intressant att 

jämföra de tre utbildargrupperna i denna avhandling ur ett kollektivt 

perspektiv.  

Vid en jämförelse av lärmiljön för polislärare, aspiranthandledare och 

aspirantinstruktörer, framstår polislärarnas tillhörande av ett arbetslag som 

ett gott exempel på kollektivt lärande med utvecklande av en kollektiv 

kompetens (Ohlsson, 2013). I polislärarnas berättelser fick lärarlaget med 

något mer erfarna utbildare fungera som ett spontant forum för polisläraren 

att skapa mening i läraruppdraget. En polislärare i delstudie 1 hanterade 

denna situation genom att diskutera med andra i lärarlaget, lyssna in och 

reflektera. På detta sätt kunde denna polislärare genom ett reflekterande 

förhållningssätt till sina nya kollegor skapa en utgångspunkt för ett 

meningsskapande i utbildarrollen och en utveckling av rollen som lärare. 

Mening kan också skapas genom en kritiskt och reflexivt förhållningssätt till 

den egna kontexten eller tankekollektivet. På så sätt kan nya tolkningar av de 

symboler som verkar i interaktionen mellan kollegor uppkomma, vilket också 

kan påverka tankestilarna (jmf Fleck, 1935/1997: Liliequist, 2003). Till 

exempel finns det i den maskulina poliskulturen som beskrivits av både 

intervjupersonerna och forskningslitteratur (jmf Andersson, 2003; Lander, 

2013), inget riktigt uttryckssätt för att bekräfta mjuka värden. En 

aspiranthandledare beskriver också det tvetydiga i när en maskulin polis i en 

chefsposition, på ett implicit sätt uttrycker uppskattning av ett humant 

förhållningssätt i ett polisingripande, vilket tyder på ett utvecklingsbart 

kommunikativt förhållningssätt hos cheferna. Här skulle man kunna tänka sig 

att ett utökat kollektiv reflekterande skulle ge cheferna input att hitta nya sätt 

att ge förstärkande feedback. 

Polislärarna och aspiranthandledarna hade också via en rumslig såväl som en 

teoretisk närhet till grundutbildningen, fått verktyg att skapa en brygga 

mellan utbildning och praxis, och flera av polislärarna i studien är också 

utbildade aspiranthandledare. Detta kan motverka de implikationer om 

verklighetsfrånvända ”pseudoteorier” om yrkespraktiken som kan uppstå i en 

utbildningskultur eller tankestil som Eraut (2000, 2009) framhäver. 

Polisstudenterna på polisprogrammet ställer också ofta frågan: ”Ok, men hur 

gör man i verkligheten? ” (Bergman, 2004; Bergman & Heder, 2013). Denna 

typ av fråga kan ha sitt ursprung i att studenter har fått en bild av poliser ute 
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i verksamheten att polisutbildningen har en naiv och verklighetsfrånvänd syn 

på polisarbete. Detta liknar det som Chan et al. (2003) benämner att se 

polisutbildningen som ”Bullshit Castle” och kan påverka i vilken utsträckning 

polislärarnas idéer får genomslag hos de blivande poliserna jämfört med 

aspiranthandledare, aspirant-instruktörer och blivande kollegor. 

Några av aspirantinstruktörernas berättelser omvittnar hur en oinvigd och 

solitär situation i ett tomrum mellan utbildning och polisverksamhet, kan 

skapa frustration och alienation med sämre utbildningskvalitet som följd när 

de i några fall inte ens vet hur de ska bedöma aspiranterna. De begränsade 

möjligheterna att ta del av andras tankar och praktik, och interaktivt kunna 

skapa mening och kunskapsutbyte, blir på så sätt begränsande för både 

instruktörernas och aspiranternas meningsskapande process (jmf Campbell, 

2009; Chan et al., 2003; Fritzén, 2009; Tyler & McKenzie, 2011, 2014). Flera 

av aspirantinstruktörerna efterfrågade också forum att göra just detta. 

Ett av de mest intresseväckande resultaten i denna avhandling är emellertid 

exempel på hur polisutbildare, trots begränsade förberedelser, hittar sätt att 

navigera i uppdraget och konstruera sig som just utbildare. Detta främst 

genom att interagera med polisstudenter/polisaspiranter. Ett citat från en 

aspirantinstruktör, angående hur man bemöter frågor från aspiranten, 

belyser just detta: 

Jomen ibland tänker man ju så här om nån kommer och frågar, antingen 

kan man svara: -Såhär gör du, och så visar man. Eller så ställer man 
frågan: -Hur skulle du vilja göra? Då känner jag mig mer som en lärare 

när jag ställer den frågan: -Hur tänker du? 

I citatet ovan kan en processinriktad pedagogisk tankestil skönjas, trots att 

denna instruktör saknade förberedelse eller utbildning inför sitt uppdrag. 

Interaktionen med polisstudenter och polisaspiranter verkar också, precis 

som citatet visar, vara det viktigaste incitamentet för meningsskapande och 

kunskapande i alla tre utbildargrupper. Vid en jämförelse av resultaten i de 

tre delstudierna blir det slående hur mötet med vetgiriga, osäkra och socialt 

sökande blivande poliser, blir viktigt för den professionella utvecklingen även 

hos utbildarna. Genom att få frågor om det vardagliga polisarbetet tvingas de 

intraprofessionella utbildarna ifrågasätta sitt eget och andras polisarbete, 

vilket inleder en meningsskapande process som, med hjälp av Ohlsson (2013) 

kan beskrivas i två steg. Först ett reflekterande över egen etik och praktik 

(enkelloop). När interaktionen med omgivningen fortsätter och den genom 

reflektion distanserade polisutbildaren får ytterligare tillfällen att ifrågasätta 

polisens arbetssätt, utvecklas i vissa fall en reflexiv hållning där kulturer 

problematiseras och forskning efterfrågas och tillämpas (dubbelloop). Detta 

ligger också i linje med Cunliffe och Easterby-Smith (2004) som betonar den 

dialogiska aspekten av undervisning och lärande. 
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Den övergripande analysen visar att det finns både en individuell och en 

kollektiv aspekt av de meningsskapande processerna, där aktörerna i 

polisutbildningskontexten påverkas genom att utbildningsuppdraget ger 

incitament till reflektion över polisarbete i stort. Polisutbildarna berättar 

också hur de i interaktion med studenter och kollegor ser möjligheter att 

förändra och utveckla tankekollektivet polisverksamhet på ett kollektivt plan, 

och även utvecklas själva på köpet. De nämner till exempel i flera fall personlig 

utveckling som motiv att ta sig an utbildarrollen.  

De intra-professionella polisutbildarna kan vidare, genom att uppmuntras till 

individuell reflektion, bli agenter för utvecklandet av en kollektivt 

reflekterande yrkesgrupp som medverkar till kunskapsutbyte och ökad 

kollektiv kompetens genom att förändra de tankestilar som omger dem (Fleck, 

1935/1997, s. 108). Till exempel kan den processinriktade handlednings-

pedagogik som tillämpas i aspirantutbildningen av poliser, vara en väg till att 

också skapa framtida agenter för förändring. Det verkar som om polislärarna 

och handledarna har haft bäst yttre förutsättningar för utbildningsuppdraget. 

Men även aspirantinstruktörerna visar insikter i hur en lämplig pedagogisk 

modell kan se ut, i synnerhet de instruktörer som gått den endagarsutbildning 

som en polismyndighet erbjöd. I den polisutbildningsutredning som 

presenterades i maj 2016 (SOU, 2016:39), finns dock inga tydliga 

formuleringar om att instruktörernas roll och utbildning behöver stärkas. Där 

ligger fokus på handledarnas roll under den tänkta verksamhetsförlagda 

utbildningen, vilket i belysningen av resultatet i denna avhandling kan 

ifrågasättas. 

Närvarande tankestilar 

Det som är genomgående i polislärarnas, aspiranthandledarnas och 

aspirantinstruktörernas berättelser i denna avhandling är att de genom en 

reflexiv hållning skapar ett metaperspektiv på sig själva som utvecklingsbara 

poliser och polisutbildare (Emsheimer, 2005). Alltså meningsskapande ur ett 

individuellt perspektiv. I denna bild speglas också hur polisutbildarna ser på 

polisstudenters och polisaspiranters meningsskapande processer och hur 

interaktionen med adepterna innebär ett ömsesidigt lärande där bägge parter 

ökar sin kunskap om polisarbete; alltså betraktat utifrån ett kollektivt 

perspektiv. Poliskulturen kan i detta sammanhang således betraktas som ett 

heterogent tankekollektiv som innehåller olika idébärande tankestilar, med 

till exempel olika kunskapssyner och hur dessa kan påverka varandra 

intrakollektivt (Fleck, 1934/1997). I polisutbildningen sker också ett möte 

mellan tankekollektivet polisarbete, vilket domineras av yrkespraxis, och 

tankekollektivet polisutbildning som innehåller ”akademiska” tankestilar (se 

kapitel 7, delstudie 1). I denna interkollektiva tankevandring (Liliequist, 

2003) kan också trögheten i tankestilarna utvecklas till förändring och 
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utveckling genom att förgivettaganden kan ifrågasättas av andra utanför 

kollektivet.  

Ett grundläggande drag i Deweys resonemang om lärande är synen på 

människan som en aktör som försöker skapa mening av sina erfarenheter och 

på så sätt förstå sitt varande i världen, precis som polisutbildarna beskriver 

sina adepter. Denna människosyn som ser människan som aktiv, dynamisk, 

oförutsägbar och emanciperad, står till viss del i opposition till en 

essentialistisk (Burr, 2003) syn på människan som passiv, statisk och i högsta 

grad förutsägbar och möjlig att manipulera.  

Detta leder fram till bilden av två olika tankestilar i polisutbildnings-

sammanhang rörande syn på människan och lärande, där den ena ser kunskap 

som en process, och den andra, mer essisentialistiska synen, ser kunskap som 

en produkt (Granberg, 2014). I den grundutbildning till polis som gällde fram 

till 1994, valdes polisaspiranter ut på oklara kriterier och provanställdes för 

att därefter fyllas med delvis föråldrad kunskap och traditionella värderingar 

(Polishögskolan, 1995). Denna syn på att en kunskapsöverföring kan ske 

mellan en erfaren och en oerfaren polis, kan också ses som ett exempel på en 

essentiell, och kanske obsolet, människo- och kunskapssyn (jmf Thång, 2013). 

Detta fenomen presenterades också i de rapporter som Polishögskolan 

presenterade under 1990-talet, vilka också blev utgångspunkten till en starkt 

reviderad och problembaserad grundutbildning några år senare. En början till 

en övergång från ett essentialistiskt till ett processinriktat tankekollektiv är 

också synligt vid en tolkning av utbildningsplanen för polisprogrammet, vilket 

torde påverka utvecklingen av polisutbildarnas roller och tankestil (Liliequist, 

2003). Empirin i denna avhandling visar också att polisutbildarna i relativt 

hög grad tillämpar ett sådant processinriktat perspektiv i sitt 

meningsskapande av polisverksamhet och polisutbildning. Sannolikt 

påverkas också polisstudenter och polisaspiranter genom intrakollektiva 

möten (Fleck, 1997), med reproducerande såväl som ifrågasättande krafter. 

Dock kan i den kompetensprofil för en blivande polis som gäller idag 

(Rikspolisstyrelsen, 2012), fortfarande skönjas ett stort fokus på egenskaper, 

vilket kan indikera på kvardröjande rester av en essentialistisk tankestil. 

Det skulle kunna vara så att mötet mellan det processinriktade perspektivet 

som uttrycks i bland annat utbildningsplanen för polisprogrammet och ett 

kvardröjande traditionellt essentialistiskt perspektiv (jmf Chan et al., 2003; 

Ekman, 1999; Granér, 2004), skapar en konflikt som förvirrar och bromsar en 

möjlig professionell utveckling av svensk polis.  Men möjligheten finns också 

att denna spänning kan vara ett incitament till att tillvarata de krafter som 

redan finns i polisorganisationen, om bara arenor skapas där olika 

uppfattningar kan artikuleras och problematiseras. 
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Arenor för kollektiv reflexivitet 

Som redan fastslagits i analysen visar polisutbildarnas uppfattningar av 

polisarbete och polisutbildning, att de tillfällen då man under trygga 

förhållanden (jmf Ohlsson, 2013), kollektivt och ömsesidigt fått reflektera 

över sin kontext har varit centrala för den meningsskapande processen och 

den professionella utvecklingen (jmf Agevall & Jenner, 2006). 

I forskningsintervjuerna sätter aspiranthandledare och aspirantinstruktörer 

ord på hur poliser i yttre tjänst hittar tillfällen att lära sig själva och varandra 

och samtidigt bearbeta och avlasta. Detta sker ofta i spontana samtal i bilen, 

mellan två jobb, och i fikarum eller omklädningsrum (jmf Ekman, 1999; 

Lundin & Nulden, 2007). Dessa samtal kan betraktas som kommunikativa 

arenor (Fransson, 2006A), där poliser kollektivt skapar ny mening av det 

slutförda uppdraget; Hur löste vi det? Vilka alternativ hade vi? Vad kunde ha 

hänt om? Hur kändes det? Efter särskilt svåra uppdrag kan detta pågå under 

fler dagar med avbrott för andra uppdrag, då reflektionsprocessen sätts på 

paus för att återupptas när andra utförda uppdrag är avrapporterade. Dessa 

samtal kan vara viktiga arenor för yrkeslärande som kan formaliseras med 

förstärkandet av en reflexiv hållning i samtalen (Cunliffe & Easterby-Smith, 

2004; Dewey, 1933/1998), speciellt för de nya poliserna (Chan et al., 2003; 

Orland-Barak, 2006). Genom att koppla småpratsarenorna till 

implikationerna från Rønnestad och Skovholt (2003) vill jag också 

argumentera för att reflexivitet kan motverka stagnation och stötta 

professionell utveckling. Utifrån denna slutsats borde en miljö byggd på en 

reflekterande praktik uppmuntras och förstärkas genom att skapa fler arenor 

där detta kan ske, förutom genom den aspiranthandledning som för tillfället 

tillämpas under aspirantutbildningen.  

Det har också framkommit i intervjuerna att vissa polisområden redan lägger 

resurser på yrkeshandledning i grupp. Att behoven finns har märkts under 

intervjuerna, då det ofta har framförts hur givande det har varit att i lugn och 

ro reflektera över sitt uppdrag. I flera fall har intervjuerna varit den första 

gången de fått möjlighet att göra detta, i något fall första gången under en 15 

år lång yrkeskarriär som polis. I polisprogrammet ges numera också tillfällen 

att öva reflektion (Bek, 2012; Bergman & Heder, 2013; Bergman & Jansson, 

2010; Rantatalo & Karp, 2016), kanske i första hand som en förberedelse för 

den handledning de får under aspirantterminen. Vidare finns, förutom det 

som polisprogrammets utbildningsplan uttrycker, också implicit i både det 

empiriska materialet och explicit i vissa officiella styrdokument 

(Polismyndigheten i Stockholms län, 2014), tendenser till att ett reflexivt 

förhållningssätt får allt större genomslagskraft inom svensk polis. 

I detta sammanhang kan konstateras att samtliga intervjupersoner i denna 

avhandling har i intervjusituationen tillåtits reflektera över sin egen kultur 
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och i de flesta fall också beskrivit ett undertryckt behov att få göra just detta. 

Denna drivkraft kan ses som incitament till både intra- och interkollektivt 

utbyte utifrån ett utbildarperspektiv (Liliequist, 2003). Den organiserade 

reflektionen som Reynolds och Vince (2004) efterfrågar, verkar i nuläget 

främst finnas i småpratet mellan likasinnade poliser som till exempel 

polislärare, aspiranthandledare och aspirantinstruktörer, men i vissa regioner 

även från ledarhåll (Polismyndigheten i Stockholms län, 2014).  

Utgångspunkter för fortsatt forskning 

Denna avhandling kan bidra med nya perspektiv på yrkesutbildning, 

framförallt genom det relativt ovanliga empiriska materialet där bilder från 

svenska intraprofessionella polisutbildare vittnar om hur mening skapas i 

utbildningsmiljön. Val av metod och kombinationen av teoretiska begrepp 

kan också inspirera till nya studier i kunskapsområdet rörande individuellt 

och kollektivt meningsskapande och utveckling i yrkesutbildning och 

yrkesverksamhet.  

Men det finns mycket mer att lära sig, om forskare bara lyckas få tillgång till 

fältet (Peterson, 2009). För även om jag aldrig fullt ut kan förstå polisarbete 

eftersom jag själv aldrig har utövat det, kan jag utifrån min erfarenhet av både 

polisverksamhet och polisforskning, förstå en tvekan från poliser att släppa in 

forskare. Denna tveksamhet kan delvis bero på en hänsyn till medborgare som 

mot sin vilja blir betraktade och beforskade i sin utsatthet. Dessutom är 

polisers bedömningar och aktioner ofta svåra för icke insatta att bedöma och 

värdera, vilket jag tror är ett skäl till att poliser kan vara motvilliga till att delta 

i forskningsprojekt. Idag finns dessutom ett intresse för polisarbete av ett 

närmast sensationellt slag och det kan vara svårt för poliser att bedöma om 

forskningen kan vara till gagn för dem själva och inte bara för forskare som 

kanske vill bevisa sina egna teser. Därför bör samarbetet mellan yrkes- och 

forskningsfältet ytterligare stärkas och förtroenden skapas för ett gemensamt 

gagnande på lång sikt. Polisarbetets olika komplikationer kan ses som en 

indikator på den riktning samhället utvecklas i (jmf Larsson, 2010; Manning, 

2010) och det finns en rad spännande rön att göra via polisers upplevelser av 

hur man utvecklar sin professionella kunskap.  

Under sommaren 2016 kom indikationer på att fler poliser än tidigare väljer 

att sluta beroende på missnöje över arbetsvillkoren, speciellt de som är yngre 

i tjänst (Jasarovic, 2016). Det pågår också en långt gången diskussion om en 

akademisering av polisutbildningen, som till exempel innebär att kraven för 

antagning till polisutbildningen ska sänkas (TT, 2016).  

Utifrån dessa pågående diskussioner, kombinerat med de insikter som denna 

avhandling gett, föreslår jag fler studier av hur nya och erfarna poliser lär sig 

och skapar mening i yrkeslivet. Det finns också mer att lära om hur 



  

68 

polisstudenter ser på relationen mellan lärande i polisutbildningen och 

lärande i polisverksamheten. 

Fikarumssoffan 

För att avsluta och återgå till den fikarumssoffa som nämndes i inledningen, 

får den symbolisera både en pragmatisk och dynamisk arena (Se SOU 

2016:39, s. 192). På denna arena skapades mening i polisutbildning av 

människor som genom individuell och kollektiv reflektion ökade sina 

kunskaper om sitt utbildningsuppdrag. Detta händelseförlopp liknar också till 

stor del den process som polisutbildarna i denna avhandling beskriver.  

Intervjupersonernas berättelser visar också hur de i flera fall tagit sig an 

utbildningsuppdraget utan någon egentlig förberedelse. För att förstå sitt 

uppdrag har dessa polisutbildare antagit ett övergripande perspektiv på sin 

egen polisroll och på detta sätt skapat mening i sina utbildande handlingar i 

olika faser (se Moon, 2004). Denna form av lärprocess kan ställas emot en 

polisiär situation där en polis står med hög puls och tunnelseende, utan 

möjlighet till eftertanke eller reflektion. Det kan utifrån en sådan situation 

verka långsökt att prata om vikten av reflexivitet för meningsskapande även i 

ordinärt polisarbete. Dewey och Moon med flera, påminner oss emellertid om 

vikten av att reflektera över våra erfarenheter för att skapa förståelse och 

mening i det vi gör i vår yrkesutövning, på ett individuellt såväl som på ett 

kollektivt plan. Sett utifrån ett sådant perspektiv kan ett spridande av en 

pedagogisk tankestil som polislärare, aspiranthandledare och 

aspirantinstruktörer redovisar i denna avhandling, därför bli en förutsättning 

för att polisorganisationen ska bli mer lärande och främja till exempel 

kunskapsutbyte.  

Men kanske ännu viktigare, att utbilda till en konstruktiv reflexivitet blir, i 

enlighet med redovisad forskningslitteratur, en förutsättning för att 

framtidens poliser ska uppleva det än mer meningsfullt att utföra det i 

demokratiskt hänseende så viktiga uppdraget som polis. Denna känsla av 

meningsfullhet som får frodas i kreativa samtal på en fikarumsarena, bidrar 

med all sannolikhet till en ökad professionalism inom svensk polis. Denna 

utveckling är i slutändan till gagn för det som polisen är till för; individerna 

och det demokratiska samhälle som de är en del av. 
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Tack 

Ett stort tack till Simon, Josef, Johanna och andra på Pedagogiska 

institutionen på Umeå universitet som tillsammans med forskarskolan på 

Lärarhögskolan i Umeå gav mig chansen att slutföra ett i tid utdraget men 

spännande forskningsprojekt. Staffan och Ulrika, ni gav mig väl avvägd och 

professionell handledning och visade stor tillit till mina förmågor. Jag har 

också lärt mig väldigt mycket om akademiskt skrivande av er och era kollegor. 

Doktorander och personal på Peddan bidrog också mycket till att min 

flackande tillvaro blev högintellektuellt mys när jag var uppe i Umeå. Jag fick 

i Umeå också kontakt med mina västerbottniska rötter (Se Sara Lidmans 

”Spadarabdon”), vilket visade sig i en instinktiv lust att dika upp en myr. 

Skytteholmsfältet i Solna är numera helt torrlagt och färdigt för sådd.   

Jag måste också nämna er på Polishögskolan och ute i polisverksamheten, 

som under 15 år både inspirerat mig och bidragit till detta alster. Ni förtjänar 

en stor poliskram.  

Sist men absolut inte minst; utan de närmastes stöd och förståelse för mitt 

nomadliv hade det här inte kunnat genomföras. Tack alla ni och puss på er! 
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