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Abstract 

 

Denna studie undersöker erfarenhetens betydelse för lärande utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. Detta för att det i Sverige råder en ”poliskris” då erfarna och kompetenta 

poliser lämnar sin tjänst av andra skäl än pension. Svenska polisförbundet (2017) menar 

att förlusten av erfarna poliser medför konsekvenser för ett effektivt utfört polisarbete. 

Vad betyder då förlusten av erfarna kollegor utifrån ett lärandeperspektiv? Föreliggande 

examensarbetes syfte är att undersöka polisers upplevelser av yrkeserfarenhetens 

betydelse för lärande i arbetet. Studien är genomförd med en kvalitativ metod och 

använde sig av intervjuformen fokusgruppintervju för att samla in data. Analysmetod 

var en kvalitativ innehållsanalys och bearbetad data tolkades genom ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Resultatet visar att yrkeserfarenhet inom yrkesutövningen är 

betydelsefull för lärande, både för egenupplevda erfarenheter och genom att kollegors 

erfarenheter och yrkeskunskaper bidrar till eget lärande. Studiens slutsats är att erfarna 

poliser behövs i tjänst; om de slutar är det en förlust för verksamheten utifrån ett 

pedagogiskt lärandeperspektiv. 
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Förord 

Först och främst vill jag tacka medverkade informanter som tog sig tid för 

intervjutillfället och gjorde denna studie möjlig. Vill även ge ett stort tack till familj och 

vänner som har stöttat mig och vart tålmodiga under hela uppsatsarbetet. Vad gäller råd 

och vägledning i arbetsprocessen riktas ett stort tack och uppskattning till min 

handledare, Åsa Carlson. Avslutningsvis vill jag ge det största tacket till min sambo och 

dotter som motiverade mig till att fortsätta när arbetet i vissa stunder kändes 

övermäktigt att genomföra.  
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1. Inledning 
 

I svenska nyheter och sociala medier uppmärksammas ”poliskrisen” som råder i 

Sverige. ”Poliskrisen” är nu en fråga högt upp på den politiska dagordningen och en het 

valfråga för kommande riksdagsval 2018. Det rapporteras om en ökning av grova brott 

och otrygghet i samhället (Polismyndigheten, 2018), samtidigt som poliskåren mister 

poliser med erfarenhet och kompetens. Polisens dåliga arbetsmiljö i kombination med 

låga löner har visat sig bidra till denna negativa utveckling.  

I en rapport angående polisens största utmaningar i dagens samhälle 

framkommer det att år 2016 lämnade runt 460 poliser yrket i förtid, vilket inte berodde 

på pension. Till och med mars år 2017 lämnade omkring 130 poliser verksamheten, 

samtidigt som misslyckanden sker med att fylla platserna till polisutbildningen 

(Polisförbundet, 2017). Det är dessutom för få personer med rätt kvalifikationer som 

söker till polisutbildningen (Polisförbundet, 2018). Enligt polisförbundet behövs det fler 

poliser med betoning på rätt poliser, detta förklaras med en beskrivning att det spelar 

roll vem som blir polis. Det betonas att det inte endast räcker med att utbilda nya 

poliser, utan att få erfarna poliser att inte lämna sin tjänst (Polisförbundets rapport, 

2017).  Utifrån ett lärande perspektiv är erfarna poliser en viktig nyckelfaktor för nya 

poliser för att socialiseras in i poliskulturen och identifiera sig i sin roll som polis. En 

mer erfaren kollega introducerar arbetet och hjälper den nya polisen förstå arbetets 

utformning (Lundin & Nuldén 2007). Därför räcker det inte endast med att utbilda nya 

poliser, utan att behålla erfarna poliser som kan dela med sig av sina yrkeskunskaper 

och erfarenheter till de kommande polisgenerationerna. 

Erfarenhet belyses som en viktig faktor till ett effektivt polisarbete 

(Polisförbundets rapport, 2017), dock finns det poliser som arbetat i många år som inte 

har omdöme och förmåga att agera på lämpligt sätt. Samtidigt som det finns poliser med 

kort tjänstetid som har ett utvecklat sinne för vad som fungerar (Polishögskolan 

Sörentorp, 2009). Holgersson och Knutsson (2012) hävdar att polisens kunskaper och 

erfarenheter är viktiga för hur lägeskontroller utförs och för de beslut som poliserna tar.  

Den högsta prestationsnivån i arbetet kräver några års yrkeserfarenhet för att nå upp till 

och beskrivs som beslutsfattande förmågor och kompetens att göra avvägningar mellan 

sunt förnuft, etik och lagstiftning. Dessa beslutsfattande förmågor är något som 

generellt poliser med mindre erfarenhet har svårare för, detta har sin förklaring i att 

dessa yrkeskunskaper ännu inte hunnit utvecklas genom ett erfarenhetsbaserat lärande 
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(Holgersson & Knutsson, 2012). Utifrån ett lärandeperspektiv anses även erfarenhet 

vara en viktig aspekt som genererar lärande, exempelvis genom att utbyta erfarenheter 

(Eraut, 2004). Lundin och Nuldén (2007) hävdar att polisers lärande har undersökts 

utifrån flera akademiska perspektiv men mindre hur polisen lär sig att bli polis och eget 

lärande i den dagliga verksamheten. Att bli polis är något som individen lär sig både 

inom polishögskolan där kompetens och kunskaper utvecklas, men den lärande 

processen att bli socialiserad som polis sker i polisens dagliga verksamhet.  

Eftersom det finns mycket forskning om lärande i arbetet men mindre forskning 

om hur poliser med egna ord beskriver yrkeserfarenhetens betydelse för lärande i 

yrkesutövningen, så är förhoppningen med denna studie att kunna bidra med kunskap 

och belysa vikten av att behålla erfarna poliser i tjänst utifrån ett pedagogiskt 

lärandeperspektiv. Forskningsämnet är viktigt att uppmärksamma då ”poliskrisen” är ett 

aktuellt samhällsproblem men även för att polisen är samhällets viktigaste 

trygghetsbärare (Polisförbundet, 2018), vilket berör alla människor i samhället. 
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2. Bakgrund 
 

I denna del presenteras studiens bakgrund som ska ge en förståelse för studiens 

syfte, frågeställningar och innehåll. Inledningsvis med en kort beskrivning av polisens 

samhällsuppdrag och svenska polisutbildningen. Därefter presenteras en 

yrkesbeskrivning av ingripande poliser i yttre tjänst, avsnittet tar sedan upp tidigare 

forskning som är indelad i två underrubriker: informellt lärande i arbetet och lärande i 

arbetet inom blåljusverksamheter. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkt som är en beskrivning av R. Säljös sociokulturella perspektiv på lärande, 

samt studiens syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Terminologi 

Föreliggande examensarbete undersöker polisers upplevelser av yrkeserfarenhet 

utifrån ett lärandeperspektiv. Då poliser arbetar med varierande områden inom 

myndigheten som innefattar olika befattningar och specialkompetenser, fokuserar denna 

studie på ingripande poliser i yttre tjänst. Denna typ av tjänst beskrivs som komplex och 

där yrkesbaserade kunskaper växer med erfarenheten. Viktigt att betona är att studien 

begränsar sig från sammanhang kring förundersökningar och avrapportering. Begreppet 

”polisen” eller ”poliser” innefattar ingripande poliser i yttre tjänst, ”ingripande poliser i 

yttre tjänst” kommer även användas i vissa stycken men benämningarna har ingen skild 

betydelse då studien endast fokuserar på poliser i yttre tjänst. Benämningarna ”ny polis” 

och ”novis” kommer båda användas beroende på mest passande benämning i 

förhållande till texten och innefattar samma betydelse. Detta gäller även för 

”yrkeserfarenhet” och ”erfarenhet”. 

 

2.2 Polisens samhällsuppdrag  

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten bland 

människor, samt att skydda samhällets demokratiska värden. Polismyndigheten är den 

enda myndigheten i Sverige som har fått särskilda befogenheter om att använda våld om 

situationen kräver, samt legitim rätt att frihetsberöva personer (Polismyndigheten, 

2018). Polisarbetets insatser ska bidra till målet för kriminalpolitiken som beskrivs 

ovan; att minska brottligheten och öka tryggheten bland människor genom att 

upprätthålla lag och ordning (Polismyndigheten, 2018). Eftersom polisarbetet berör ett 

demokratiskt samhälle och alla dess invånare så har även samhällsmedlemmarna ett 

ansvar gentemot samhället de lever i. Såsom att påverka samhället genom sina 

rättigheter, men även med skyldigheter att känna till Sveriges lagar och regler.  
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Att utföra uppdraget som samhällets väktare är på många sätt komplext då 

polisen måste upprätthålla stabilitet och ordning, samtidigt som polisen måste leva upp 

till de förväntningar som polisrollen medför (Agevall & Jenner, 2006). Poliser måste 

lära sig hantera värdekonflikter, göra bedömningar och beslutsfattande handlingar 

utefter varje unik situation som poliser ställs inför. Exempelvis kan poliser i yttre tjänst 

vid en utryckning mentalt förbereda sig för den aktuella situationen som utryckningen 

gäller, väl på plats uppmärksammas att individen som tillkallat polis är allvarligt 

psykiskt sjuk och situationen förändras hastigt från utryckningens första förväntning. 

Polisen ställs på så sätt inför en ny situation än vad polisen först förväntat sig att möta 

under utryckningen (Rask, Kronkvist & Åberg, 2006).  

Denna situation utmärker en aspekt av polisarbetets komplexitet där varje 

situation är unik och kräver specifika insatser, bemötande eller förhållningsätt. Agevall 

och Jenner (2006) menar att polisen ställs inför olika situationer och möten som det 

sällan finns enkla svar på hur polisen ska agera, många gånger kräver dessutom 

situationer en balansgångs mellan motstridiga krav. Det kan handla om en balansgång 

mellan lagar och regler, samtidigt som polisen måste visa människor hänsyn och detta 

utmärker dilemman som polisen ställs inför.  Poliser förväntas både vara medmänniska 

och myndighetsperson, beakta individens sociala rättigheter, utan att ta över ansvar och 

respektera integritet; samtidigt som poliser har anmälnings och utredningsansvar. 

Polisen är därmed auktoritärt dubbelsidig till sin karaktär, polisen ska både ska vara 

lugn, avslappnad och utstråla trygghet, samtidigt som polisen ska utstråla potentiellt hot 

om tvång och våld (Agevall & Jenner, 2006).  

 

 2.3 Svenska polisutbildningen 

Polishögskolan erbjuder idag polisprogrammet som omfattar 2,5 år heltids 

studier, som avslutas med en polisexamen för att få praktisera yrket. Målet för 

utbildningen är att polisstudenter uppnår de kunskaper och färdigheter som krävs för att 

utföra polisens uppdrag med ett professionellt och rättssäkert förhållningsätt i vår 

föränderliga omvärld (Polismyndigheten, 2018). Polisprogrammet finns på tre orter i 

Sverige; Stockholm, Umeå och Växjö, samtliga orter har även en distansutbildning. 

Oavsett ort följer samtliga polisprogram Polishögskolans utbildningsplan som integrerar 

olika kunskapsområden (Polismyndigheten, 2018). Polishögskolans utbildningsplan 

innehåller totalt fem terminer, varav fyra terminer omfattar teoretiska studier. De 
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teoretiskt studierna utförs under studietiden på skolan och innefattar bland annat kurser 

och kunskapsområden i polisiärt arbete, polisens uppdrag, kriminologi, regelverk och 

metoder. De teoretiska studierna varvas samtidigt med praktiska övningar, fältstudier 

och färdighetsträning. Under hela utbildningen följer de teoretiska momenten frågor 

som berör mänskliga rättigheter, etik, värdegrund, bemötande, ökad självkännedom och 

förmåga att fatta beslut i olika situationer (Polismyndigheten, 2018).  

Polisutbildningen omfattar även sex månader aspiranttjänstgöring i en 

polisregion, för att få delta i aspiranttjänstgöringen krävs ett godkänt i tidigare teoretiska 

moment. Aspiranttjänstgöring beskrivs som en möjlighet att tillämpa och fördjupa de 

kunskaper och färdigheter som förvärvas genom den teoretiska delen i 

polisutbildningen. Detta för att lära sig polisarbetet under kvalificerad handledning av 

erfarna poliser som är utbildade för uppgiften (Polismyndigheten, 2018). 

 

2.4 Ingripande poliser i yttre tjänst 

Ingripande poliser i yttre tjänst har många varierande arbetsuppgifter och arbetar 

vanligen i par med att utreda brott till att patrullera i bil eller till fots. Poliser i yttre 

tjänst rycker även ut till olika larm som inkommer till polisens larmcentral, såsom 

skadegörelse eller omhändertagande av påverkade personer.  Vissa larm är mer 

brådskande och allvarliga att utryckningen kräver att påkalla fri väg med blåljus och 

siren, för att ta sig till platsen så snabbt som möjligt. Exempelvis vid pågående inbrott, 

misshandel eller vid våldsamma familjesituationer (Polismyndigheten, 2018). Polisen 

närvarar även vid större folksamlingar som exempelvis krogmiljöer för att upprätthålla 

ordning. Men även vid olika arrangemang eller demonstrationer där polisen ansvarar för 

ordning och säkerhet, då samhällsmedlemmar ska kunna utöva sina grundlagsskyddade 

fri- och rättigheter att uttrycka åsikter i enlighet med gällande lagar (Polismyndigheten, 

2018). 

Inom polisens arbete finns även mer dagliga rutiner som beskrivs som mer 

händelselösa och långtråkiga (Granér, 2004). Men även i de mest händelselösa 

situationer behöver poliser dock alltid vara vaksamma, då det polisiära arbetet kräver 

kunskaper och förmåga att uppmärksamma flera saker samtidigt. Agevall och Jenner 

(2006) kallar denna förmåga för split- vision, exempelvis att hantera bilkörning och 

samtidigt läsa av vad som händer i omgivningarna för att upptäcka något avvikande. 

Poliser utvecklar även en förmåga genom erfarenhet i yrket som beskrivs som en tränad 
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blick eller förmåga att uppmärksamma det avvikande i ett visst sammanhang. Detta 

beskriver Granér (2004) som en tyst kunskap, denna kunskap är svår att förmedla med 

ord. Agevall och Jenner (2006) kallar förmågan som en ”polisiär blick” som förvärvas 

genom att praktisera yrket. Poliser lär sig att ”vädra faran”, läsa av en situation och 

tolka sin omvärld som skiljer mellan ordning och oordning, kriminalitet och laglydighet 

(Agevall & Jenner, 2006).  

I det dagliga arbetet möter poliser i yttre tjänst samhällsmedlemmar ansikte mot 

ansikte i olika tillstånd och sinnesstämningar. Exempelvis skrämda, berusade, 

förvirrade, arga, grälsjuka, skadade eller våldsamma individer. Dessa situationer kräver 

rätt förhållningsätt och kunskaper som anpassas efter gällande situation för att poliser 

ska handla så rättssäkert som möjligt (Agevall & Jenner, 2006). Kommunikation, 

förståelse, respekt, insikt, utsatthet och empati är några av de viktigaste delarna av vad 

polisers vardagliga arbete handlar om i möte med människor (Granhag & Christanson, 

2004). Agevall och Jenner (2006) menar att vilka situationer eller problem poliser 

kommer att möta under ett arbetspass är oförutsägbart och poliser måste därför vara 

mentalt förberedda att möta alla tänkbara situationer i samhället. Mental förberedelse är 

en förmåga att i förväg kunna reflektera över juridiska och moraliska aspekter och vad 

som kan komma att möta poliserna, vilket gör att poliserna agerar säkrare (Natri & 

Bergqvist, 2007). Kunskaper och erfarenheter anses som två viktiga faktorer för att 

utveckla denna förmåga, vilket även underlättar processen för ett snabbt beslutsfattande 

i exempelvis en pressad situation. Hur en individ hanterar stressade situationer är dock 

individuellt, men en erfaren polis har bättre förutsättningar att hantera en situation på ett 

känslomässigt plan jämfört med en ny polis. En erfaren polis blir mer utrustad av 

tidigare erfarenheter som ger en bild över vad som kan tänkas vänta vid exempelvis en 

utryckning, än en ny polis som kan överraskas av situationen och dess påfrestningar 

(Lundin, Lehto & Christianson, 2004). 

Poliser använder ett grundläggande taktiskt förhållningsätt för att utföra sitt 

arbete på ett  rättssäkert sätt och detta förhållningsätt är särskilt viktigt för poliser i yttre 

tjänst på grund av arbetsuppgifterna. Det grundläggande taktiska förhållningsättet 

bygger på tre fundamentala delar; kontroll, taktisk risk och hotbedömning, samt 

tankeprocess (Häll, 2007).  

Kontroll beskrivs som en förmåga att skapa tid i en situation, tid för att upptäcka 

hot eller angrepp och agera i proportion till det. Poliser behöver även ha kontroll över 
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egna känslor och tankar så att dessa aspekter aldrig påverkar eller styr en situation. Att 

ha kontroll är en särskilt viktig del i arbetet för poliser i yttre tjänst för att undvika en 

upptrappning i riskfyllda situationer. Om poliser inte kontrollerar situationen finns en 

risk att motparten gör det, vilket blir ett farligt utgångsläge och en ökad risk för att 

situationen eskalerar (Häll, 2007).  

Taktisk hot och riskbedömning beskrivs som ett förhållningsätt då risker kan 

identifieras och prioriteras i den fysiska miljön ingripandet sker i. Det handlar om att 

polisen kan utnyttja miljön till sin fördel och till nackdel för sin motpart, samt att veta 

hur uppmärksamheten bör riktas i gällande situation (Häll, 2007).  

Häll (2007) beskriver tankeprocess som tillämpas genom att tänka igenom 

situationen i flera led. Att ha förmåga att tänka ut vad motparten tänker och vara ett steg 

före, för att polisen ska ha handlingsutrymme att avvärja situationen. Exempelvis 

genom att känna igen hotfulla situationer, ta beslut och agera lämpligt utifrån 

situationen. Ett grundläggande taktiskt förhållningsätt kan exempelvis utspela sig i en 

situation då poliser har ryckt ut till ett lägenhetsbråk mellan en man och en kvinna. Den 

ena polisen går iväg till ett av rummen för att samtala med kvinnan, varav den andra 

polisen går in till köket för att samtala med mannen. Polisen måste här läsa av miljön, 

uppmärksamma riskområden och föremål som exempelvis en brödkniv på matbordet för 

att förhindra eventuella angrepp eller skador. Det kan handla om hur polisen placerar sig 

i rummet i förhållande till mannen, för att ha ryggen fri för att ha möjlighet att dra sig 

undan, försvara sig eller gå till motangrepp. Poliser behöver även rikta 

uppmärksamheten rätt för att upptäcka rörelser eller förändringar hos mannen i den 

gällande situationen för att läsa av vilka eventuella hot om säkerhet som råder.  

Genom att poliser lägger tid på att prata med individen, skapar polisen tid för att 

hinna definiera situationen och förbereda sig för rådande situation och förhindra 

eventuella angrepp (Häll, 2007). Häll (2007) poängterar att för att poliser ska hitta den 

bästa lösning i gällande situation och i de ögonblick som poliser befinner sig i 

förutsätter rätt förhållningsätt och kunskaper. Polisens kommunikation inräknas även 

som en viktig del i polisarbetet och avgörande för om en situation ska eskalera eller 

deskalera (Lundin & Hedlund, 2007).  
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2.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en genomgång av tidigare forskning i relation till 

studiens forskningsområde. Valda områden är ett informellt lärande i arbetslivet och 

lärande i arbetet inom blåljusverksamheter.  

2.6 Informellt lärande i arbetslivet. Informellt lärande beskrivs som en kontrast till 

formellt lärande. Det vill säga att informellt lärande sker i olika aktiviteter och 

situationer oberoende av formell lärandeaktivitet, exempelvis utbildning eller träning 

som är målstyrda arrangemang som har lärande i åtanke (Eraut, 2004). Ett informellt 

lärande på arbetsplatsen påverkas av arbetsplatsens egenskaper och miljöer, men även 

av individens enskilda faktorer (Ellström, 2001). Ellström (2001) beskriver individens 

enskilda faktorer som exempelvis individens motivation och självförtroende, individens 

tidigare kunskaper har även en bidragande roll och förutsättning för lärande (Ellström, 

2001).  

Utifrån ett lärandeperspektiv är erfarenhet en viktig aspekt, dels genom att dela 

eller utbyta erfarenheter med andra. När information delges finns möjligheter för 

individen att skapa sig en bild över den delade erfarenheten, som i sin tur genererar ett 

meningsfullt lärande när individen själv börjar reflektera över den nya informationen 

som resulterar i värdefull kunskap. Genom att individen reflekterar över informationen 

kan individen i ett senare tillfälle känna igen olika aspekter och mönster från den 

delgivna erfarenheten, som gör att individen finner förståelse för en situation och 

handlar därefter (Eraut, 2004).  Erfarenhet är något som alla i livet upplever, dock 

menar Eraut (2004) att erfarenhet blir meningsfull först när individen börjar reflektera 

över upplevelsen. När individen ger uppmärksamhet åt den aktuella händelsen och 

skapar medvetna tankar som bearbetas blir upplevelsen meningsfull, istället för att 

händelsen passerar förbi obemärkt.  

Även Ellström (2001) menar att reflektion är en viktig del i att integrera lärande 

och arbete, då reflektioner i arbetet bidrar till lärande. Exempelvis genom att individen 

tänker inom sig själv eller delar idéer med andra. Eraut (2004) hävdar att lärande på 

arbetsplatsen sker då ett informellt lärande involveras i en kombination av att lära sig 

från andra, av personlig erfarenhet eller båda tillsammans. Den viktiga faktorn är dock 

att lära sig utifrån erfarenhet (Eraut, 2004).   

Delade erfarenheter kan resultera i värdefull kunskap hos individen likt en 

intuitiv förståelse; en känsla för aspekter av en situation, vilket även kan relateras till 

tyst kunskap. Tyst kunskap baseras på tidigare erfarenheter och kunskaper som bildar 
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mönster i förhållande till nya upplevelser. Det är en förmåga som sammanställer 

upplevelser och mönster, utan individens medvetande. En förmåga av kunskaper som 

omedvetet utvecklas med tiden, där erfarenheter organiserar kunskap som vid olika 

situationer snabbt och effektivt kommer till användning. Förmågan utmärker sig genom 

att individen intuitivt vet hur den måste gå till väga i en given situation, utan att direkt 

reflektera över det. Exempelvis måste ambulanssjuksköterskor bedöma en patients 

tillstånd och situation inom några sekunder vid ankomst (Eraut, 2004).  Eraut (2004) 

menar att dessa situationer ofta uppstår i sociala situationer, då individen förvärvar och 

organiserar kunskap baserat på olika möten och beroende på komplexiteten i 

situationen. Komplexa situationer kräver ofta både hög utbildning med teoretisk 

tillämpningsbara kunskaper, samt yrkesbaserade kunskaper som tillägnas i praktiken för 

att utveckla tyst kunskap av förvärvade mönster och upplevelser.  

 

2.7 Lärande i arbetet inom blåljusverksamheter. Blåljusverksamheter i Sverige 

innefattar polis, brandförsvaret och ambulanssjukvården som rycker ut på olika typer av 

SOS-larm. Exempelvis vid fara och olyckor som gäller att rädda liv eller skydda 

människor, material eller miljöer av värde. Varje utryckning är unik där både situation 

och möte med offer är oväntad och många gånger otrevlig. Tidspressen ökar som en 

faktor i relation till osäkerheten och behovet av att kunna fatta snabba beslut och 

handlingar är därför avgörande i dessa yrken (Sommer & Njå, 2011).  

Inom svensk polisutbildning får polisstudenter praktisk träning i olika scenarier 

och möjliga utfall som motsvarar situationer som polisstudenterna senare kan tänkas 

möta i sin yrkesroll. Lundin och Nuldén (2007) bedömer dock att polishögskolan inte 

kan lära ut alla aspekter av ett verkligt polisarbete även om utbildningen bygger upp den 

grund som krävs för att praktisera yrket. Exempelvis innefattar det verkliga yrket 

utövade av fysiskt våld om situationen kräver, vilket nya poliser inte har någon 

erfarenhet av i verkliga situationer. Trots att polisstudenter har förståelsen av de 

grundläggande premisserna i praktiken är handlingen att bruka våld mot 

samhällsmedlemmar något som endast kan uppnås genom att uppleva det i 

yrkesutövningen (Lundin & Nuldén, 2007).  

Brandförsvaret utför träningar och övningar i arbetet som anses som en viktig 

faktor för att behålla förvärvade kunskaper och kompetenser som även möjliggör för att 

utveckla olika färdigheter. Dock betonas att övningar inte kan likställas med verkliga 

utryckningar och den personliga upplevda erfarenheten av att vara på plats vid en 
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verklig utryckning, då dessa situationer involverar stressnivå, tidspress och 

oförutsägbara aspekter som kan gälla liv eller död (Sommer & Njå, 2011). Abelsson, 

Rystedt, Suserud och Lindwalls (2016) forskningsstudie har fokuserat på lärande inom 

ambulanssjukvården och har undersökt vilka faktorer som var avgörande för att 

simulationsövningar skulle generera lärande. Resultatet visade att en utmärkande faktor 

för lärande var en hög stressnivå för att få övningarna att kännas realistiska och 

verkliga. Eftersom stressnivån utmärker en viktig aspekt i blåljusverksamhetens 

arbetsdag då arbetsuppgifterna, snabba beslut och handlingar ska kunna utföras på ett 

lämpligt sätt trots ett fysiologiskt påslag av stress. Utifrån ett lärandeperspektiv 

resulterade simulationsövningarna i en ökning av erfarenhet och praktisk träning. 

Övningarna möjliggjorde för ambulansvårdarna att repetera momenten av patientvård 

under en hög stressnivå utan att patienten kom till skada, samtidigt som 

ambulansvårdarna kunde interagera med patienten (Abelsson et al., 2015).  

Interaktion är även en faktor för lärande både inom brandförsvaret och inom 

polisen, tidigare forskning visar att utryckningar inom brandförsvaret sker tillsammans 

med andra kollegor som möjliggör för lärande genom interaktion som relateras till ett 

informellt lärande (Sommer & Njå, 2011). Lundin och Nuldén (2007) bedömer att 

polisens parvisa arbetssätt både begränsar och möjliggör för lärande. Att arbeta parvis 

under arbetspassen anses som en begränsning då poliser under ett arbetspass spenderar 

en stor del av tiden i polisbilen och arbetspasset styrs efter vad som sker i polisområdet. 

Vid exempelvis polisens utryckningar krävs oftast endast en polispatrull och 

interaktioner så som att berätta historier, dela erfarenheter eller samtala om 

arbetsverktyg med övriga kollegor som är en förutsättning för lärande blir därför liten. 

Bilen bedöms dock som ett viktigt arbetsverktyg utifrån flera aspekter i arbetet 

och utifrån ett lärandeperspektiv möjliggör även bilen för lärande kollegorna emellan 

som arbetar parvis. Kollegorna spenderar mycket tid tillsammans i bilen och har på så 

vis möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans om olika aspekter som berör 

arbetet (Lundin & Nuldén, 2007).  

Sommer, Njå och Lussand (2017) hävdar dock att det sker ett osystematiskt 

informellt lärande inom polisverksamheten, där utbyte av historier och erfarenheter sker 

oberoende av tid och plats, som tas till vara på mellan kollegor. Sommer et al. (2017) 

beskriver de utbytande samtalen bestående av tidigare uppdrag, problematiska 

situationer, hur situationer hanterades och taktiska historier för att effektivisera 
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polisarbetet. Dessa informella berättelser bedöms även som en naturlig del av 

yrkeskulturen bland brandmän (Sommer & Njå, 2011). Sommer och Njå (2011) menar 

att genom att kollegor samtalar och delar erfarenheter med varandra resulterar även 

denna process i lärande för individer som inte var med vid gällande utryckning. Dessa 

samtal kollegor emellan bidrar även till tid för reflektion över arbetsinsatsen och 

uppdraget, speciellt för nya brandmän.  

Doornbos, Simons och Denessen (2008) forskning har undersökt vilka faktor 

som påverkar ett informellt arbetsrelaterat lärande inom holländsk polisverksamhet. 

Resultatet av studien visar att en viktig faktor till lärande var konstruktiv kritik från 

kollegor, som i sin tur bidrar till reflektioner av arbetsinsatsen och på så vis en del av en 

lärandeprocess. Även Abelsson et al. (2016) studie visade att ambulanssjukvårdare 

upplevde sig stärkta genom granskningar och återkopplingar av sin egen 

arbetsprestation som diskuterades med övriga deltagande, om vad som kan förbättras 

och anpassas till den verkliga praktiken.  

Doornbos et al. (2008) poängterar dock att reflektion som genererar lärande inte 

endast behöver ske i samspel med andra. Utan kan även ske genom att individen själv 

reflekterar över en situation, utan någon annan inblandad för att skapa sig förståelse av 

händelseförloppet och på så sätt tar individen lärdom ifrån händelsen utifrån sin egen 

arbetsinsats. Denna förmåga att ta lärdom av egenupplevda erfarenheter relaterades till 

personliga skillnader hos individerna, som uppmärksammades som avgörande för 

lärande i arbetslivet. Resultatet visade en omvänd korrelation mellan individens 

inställning till arbetsrelaterat lärande och den egenupplevda kompetensnivån, oberoende 

av antal år i tjänst. Individer som skattade sig högt på kompetensnivån tenderade att visa 

negativ inställning till att lära i arbetet. Individer som skattade sig lågt på 

kompetensnivån visade ett ökat behov av att lära sig i arbetet och engagerade sig mer 

frekvent genom olika lärandeaktiviteter, exempelvis genom att samarbeta med kollegor 

med mer expertis. Interaktion med en kollega med mer yrkeskunskap och erfarenhet 

visade sig bidra till lärande genom samtal kollegorna emellan om exempelvis råd, 

reflektioner, diskussioner och utvärderingar (Doornbos et al. 2008).  

Erfarenhet betraktas vara en faktor som skiljer noviser från mer erfarna kollegor, 

exempelvis när det kommer till förmågor att bedöma en situation (Sommer & Njå, 

2011). Holgersson och Knutsson (2012) menar just att det finns tydliga skillnader 

mellan poliser med mer erfarenhet och nya poliser som ännu inte utvecklat vissa 
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färdigheter, utan att dessa färdigheter är något som kommer genom yrkeserfarenheten. 

Exempelvis i att kunna prioritera och utnyttja tillgängliga resurser på ett effektivt sätt, 

ha förmåga att kommunicera med olika individer och grupper, kunna bygga upp 

misstanke, ha god insikt i hur fred och mindre problem löses på ett effektivt sätt. Även 

Lundin och Nuldéns (2007) forskning visar att reflektion och interaktion är två viktiga 

faktorer till lärande i arbetet, samt att praktisera yrket i den verkliga arbetsmiljön för att 

bli polis.  

 

2.8 Teoretisk utgångspunkt  

Utifrån syfte och frågeställningar är studiens teoretiska utgångspunkt ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Tanken är att teorin ska hjälpa till att tolka och 

skapa en djupare förståelse för polisers upplevelser av yrkeserfarenhetens betydelse för 

lärande i yrkesutövningen. Teorin kan även relateras till tidigare forskning. 

Grundaren till den sociokulturella teorin var Lev S. Vygotskij (1896-1934), 

grundtanken för teorin var att alla individer har medfödda reaktioner och psykologiska 

funktioner som vid stimuli från omvärlden förändras och utvecklas beroende på vad de 

kulturella redskapen och nya erfarenheterna erbjuder individen att se (Kroksmark, 

2011).  Kulturella redskap beskrivs som fysiska eller språkliga verktyg som människan 

använder för att förstå och agera i sin vardag (Säljö, 2000). Fysiska redskap är tekniska 

uppfinningar som underlättar för människan i vardagen, såsom att penna och papper 

hjälper människan att externalisera minnet, genom att föra ner anteckningar på pappret 

med hjälp av pennan. Miniräknaren hanterar tankeproblem; procenträkning eller 

uträkningar som annars skulle ta flera minuter. Säljö (2000) menar att det är mänskliga 

funktioner som förflyttas till fysiska redskap. Språkliga eller intellektuella redskap är 

exempelvis symboler, tecken, bokstäver, siffror och begrepp som människan använder 

för att tänka eller kommunicera (Säljö, 2010). 

Vygotskijs teori har under senare år både influerat pedagogiken i Sverige 

(Kroksmark, 2011) och legat till grund för R. Säljö utveckling av ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, som belyser språk och kommunikation som avgörande aspekter 

för lärandeprocesser. Säljö (2000) hävdar att i all mänsklig aktivitet eller verksamhet 

finns ett lärande, därför kan inte lärandeprocesser endast förstås till en specifik läro- 

eller utbildningsmiljö. Lärande finns i alla kommunikativa eller fysiska aktiviteter och 

därför innehåller samhället i sig en pedagogik som inte bör begränsas av specifika 
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miljöer. Exempelvis förvärvas lärande av de mest grundläggande insikter och 

färdigheter via interaktioner med familjen, vänner och inom arbetsplatser. Dessa 

interaktioner har inte ett primärt syfte att förmedla kunskaper, men det är i dessa 

sammanhang som människan lär sig sociala samspel och utvecklar sin identitet (Säljö, 

2000).  

Enligt Säljö (2000) så pågår en ständig utvecklings och förändringsprocess i 

samhället som medför att lärande påverkas av vad som är viktigt att lära och hur mycket 

människor ska lära. Lärande ser även olika ut beroende på kulturella omständigheter, 

Säljö (2000) menar att människan lär sig på olika sätt beroende på den tid människan 

lever i. Historiskt sett fanns mindre resurser för att exempelvis lagra information utöver 

människans minne och idag finns datorn som hjälper människan med att lagra 

information. Det är dock genom kommunikationen som individen blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000). Vidare menar Säljö (2000) att människor 

genom språket kan samtala, höra vad andra talar om som formar människans tänkande 

och påverkar hur människor föreställer sig omvärlden.  

Språket möjliggör även för människor att dela erfarenheter, insikter och 

förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en känsla har människan 

förmåga att lära sig av andras och egna erfarenheter (Säljö, 2000). På så sätt begränsas 

inte individers personliga upplevelser av fysisk kontakt med världen, utan språket 

möjliggör att låna och byta information, kunskaper och färdigheter i samspel med andra 

(Säljö, 2000). När individen sedan kan använda dessa kunskaper i likande framtida 

situationer anses den lärande processen bli en del av den enskilde individen. Kunskapen 

kommer sedan till uttryck av egna tankar och handlingar hos individen själv (Säljö, 

2000). Säljö (2000) anser att språket är en kraftfull resurs utifrån ett lärandeperspektiv 

och utmärkande för ett sociokulturellt perspektiv är att människan lär sig utnyttja olika 

resurser beroende på sammanhang.   

Situerat lärande är när individen lär sig genom social interaktion och 

sammanhangets sociala kontext att uttrycka sig och formulera sig olika beroende på 

vem eller vilka som talar, vilka som lyssnar eller vilken social kontext de befinner sig i 

(Säljö, 2000). Beroende på dessa faktorer agerar sedan individen efter vissa lärda rutiner 

och mönster i förhållande till de olika kommunikativa kontexterna. Exempelvis 

anpassar individen ordval eller tonläge beroende på om den kommunikativa kontexten 

är ett samtal vid middagsbordet inom familjemiljö eller om det är ett samtal i domstol. 
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Sociala kontexter är koppling mellan människans tänkande och omgivning, var 

människan tänker, agerar och lär sig i olika sammanhang (Säljö, 2000).  

  

3. Syfte och frågeställningar 

 

Föreliggande examensarbetes syfte är att undersöka polisers upplevelser av 

yrkeserfarenhetens betydelse för lärande i yrkesutövningen. 

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver poliser det egna lärandet i yrkesrollen? 

2. Hur beskriver poliser begräsningar för lärande i yrkesutövningen som ny i 

tjänst? 

 

4. Metod 

 

I denna del presenteras studiens forskningsprocess innehållande val, 

överväganden och utförande av studien. Inledningsvis presenteras studiens metodval av 

kvalitativ ansats som utgår från studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

presenteras studiens urvalsprocess och informanter som medverkar i studien. Vidare 

genomgås studiens genomförande, samt material som använts vid insamling av data. 

Avsnittet tar sedan upp forskningsetiska överväganden, reliabilitet och validitet. 

Avslutningsvis presenteras studiens analysmetod och bearbetning av data.  

 

4.1 Kvalitativ ansats  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar används kvalitativ metod och 

forskningsintervju för att samla in data. Genom att använda kvalitativ metod kan 

förståelse skapas av informanternas personliga upplevelser, minnen och känslor om 

forskningsämnet som denna studie har i syfte att undersöka. Därför är kvalitativ metod 

adekvat för denna studie, då metoden eftersträvar kunskap i egenskap av djupa och 

detaljrika beskrivningar av informanters personliga erfarenheter och perspektiv (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är i intervjutillfället 

mellan intervjuaren och informant som kunskap produceras, vilket beskrivs som en 

kvalitativ ansats.  

Viktiga aspekter att ta i beaktning gällande kvalitativ intervjuforskning är att 

förhållandet mellan intervjuaren och informant påverkar varandra ömsesidigt. Samt att 

vara medveten om etiska principer gällande informantens gränser under intervjutillfället 
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i produktionen av kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ metod är lämplig vid 

studier av ett mindre antal medverkande informanter, då tillvägagångsättet tillåter en 

djupare och mer detaljerad information (Cohen, Manion & Morrison, 2011). 

 

4.2 Fokusgrupp 

Intervjuformen som denna studie använder sig av är en fokusgrupp, detta är en 

form av gruppintervju som fokuserar på ett avgränsat ämne (Cohen et al. 2011).  Tanken 

är att en fokusgruppintervju ska hjälpa till att finna kollegiala erfarenheter 

informanterna emellan.  

I en fokusgruppintervju presenteras ett ämne av en moderator som håller en 

icke-direktiv intervjustil, som gör att diskussionen öppnar upp för ett meningsutbyte och 

tillåter deltagarna att ge uttryck åt personliga åsikter i ämnet. Genom denna form av 

intervju insamlas en rik samling synpunkter (Kvale & Brinkmann, 2009). I en 

fokusgrupp deltar vanligen mellan sex till tio personer enligt Kvale och Brinkmann 

(2009), men det råder delade meningar om hur många deltagande en fokusgrupp bör 

bestå av. Dock poängterar Cohen et al. (2011) att den väsentliga aspekten av lämpligt 

antal informanter är beroende av studiens syfte och ämne, samt att fokusgruppen ska 

bestå av utvalda individer som är goda representanter för den population som 

undersöks.  

Utmärkande fördelar med fokusgruppintervjuer är att interaktionerna mellan 

informanterna vidgar deltagarnas perspektiv (Cohen et al. 2011). Genom kollektiva 

interaktioner kan en annan slags kunskap uppstå där informanterna kan påverka 

varandra med exempelvis tankar och reflektioner som uppstår under samtalet än vad 

individuella intervjuer möjliggör. Detta anses vara kunskap som annars är svåra att ”nå” 

som är lättare att uttrycka inom gruppinteraktioner (Kvale & Brinkmann, 2009). Viktiga 

aspekter för intervjuaren att vara medveten om är intervjuns förlopp och balans i 

diskussionen. Såsom att hålla informanterna till ämnet, låta varje informant komma till 

tals och styra diskussionen (Cohen et al. 2011). Det är även viktigt att hålla 

diskussionen vid liv eller att avbryta om det bedöms som nödvändigt, genom att ställa 

frågor eller följdfrågor (Thomsson, 2010).  
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4.3 Urval  

För att finna informanter som representerar ett bra urval för populationen 

ingripande poliser i yttre tjänst användes snöbollsurval/snöbollsmetoden. Denna metod 

beskrivs som en lämplig urvalsprocess vid kvalitativ forskning då populationen anses 

vara svår att få kontakt med, svår att få att medverka eller då studier undersöker ett 

känsligt ämne (Cohen et al. 2011). I denna studie ligger inte problematiken i ett känsligt 

ämne, däremot är svenska poliser överbelastade av arbete, arbetar övertid och arbetar 

olika arbetspass i varierande tider. Samt att den aktuella ”polisbrist” som råder i Sverige 

idag gör populationen svår att få kontakt med eller svår att få att medverka.  

Inledningsvis i ett snöbollsurval får tre lämpliga informanter förfrågan om att 

delta i studien via en vän eller kollega som kontaktas av forskaren (Cohen et al. 2011). 

Att ha en personlig kontakt inom ett informellt nätverk för att nå individer som möjligen 

inte går att få tag på genom en formell väg anses som fördelaktig för studiens urval. 

Studien ställde upp två inklusionskriterier för att finna lämpliga informanter i 

syfte för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Inklusionskriterie ett var att 

informanterna skulle arbeta som verksam polis i aktuell tid. Inklusionskriterie två var att 

informanterna skulle ha minst fyra års yrkeserfarenhet som ingripande polis i yttre 

tjänst. Att vara verksam polis är relevant för att få ett representativt urval av 

populationen i samtiden och minst fyra års erfarenhet är relevant för att informanterna 

ska ha hunnit skapa sig en trygghet i rollen som polis, samt att poliserna ska ha hunnit 

skapat sig egna uppfattningar, perspektiv och erfarenheter i relation till den första tiden 

som nya poliser i tjänst.  

Lämplig informant kontaktades via informellt nätverk och erbjöds att medverka 

i studien. Vid intresse att medverka skickades missiv (Se bilaga 1) ut per E-post, där 

studiens syfte och relevant information om studien delges. Informanten fick även en 

förfrågan att i sin tur kontakta tre kollegor ur sitt sociala nätverk, som informanten själv 

bedömde som lämpliga informanter efter att ha tagit del av studiens två 

inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var avgörande att uppfylla för att medverka i 

studien. Därefter skickades missiv ut till rekryterande informanter via E-post, varav 

samtliga informanter godkände sin medverkan i studien. Samtliga informanter var män 

och tilldelades fiktiva namn: Informant 1, Informant 2, Informant 3 och Informant 4; för 

att säkerhetsställa informanternas anonymitet och för att bevara allt material 

konfidentiellt.  
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie togs de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning i beaktning, principerna utgår från det grundläggande 

individskyddskravet. Individskyddskravet har utgångspunkt i att forskning ska göra gott 

och inte utsätta informanterna för psykisk eller fysisk skada, i form av förödmjukelse 

eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Inledningsvis skickades studiens intervjuguide 

(Se bilaga 2) till handledaren för ett godkännande innan frågorna användes vid 

intervjutillfället. Frågorna är dock inte av en etisk känslig karaktär, utan fokuserar på 

personliga upplevelser av yrkesrollen i relation till yrkeserfarenhet och lärande.  

De fyra forskningskraven kräver ett etiskt förhållningsätt och innefattar; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Forskningsprinciperna är framtagna av vetenskapsrådet och utgör riktlinjer vid etiska 

överväganden och vägledning vid planering och genomförande av studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär bland annat att informera deltagande informanter om 

studiens syfte och vilken uppgift informanten har i studien. Detta krav uppfylldes vid 

utskick av missiv (Se bilaga 1) till informanterna. 

Samtyckeskravet innebär att deltagande informanter har rätt att själva bestämma 

över att medverka i studien. Kravet uppfylls dels via utskick av missiv, där information 

om att medverkan är frivillig framkommer. Samt att det innan fokusgruppsintervjuns 

start klargjordes att informanterna har rätt att avbryta sin medverkan under studiens 

gång, utan att detta medför några negativa följder eller olämpliga påtryckningar för att 

få informanterna att fortsätta sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagande informanters anonymitet inte ska 

kunna identifieras av obehörig. Att informanterna kommer att vara avidentifieringsbara 

i allt material rörande studien och oåtkomlig för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). 

Kravet togs i beaktning genom att informanterna har vart avidentifieringsbara under 

hela forskningsprocessen för att värna om konfidentialitetskravet. Vid insamling av 

material, transkribering, utskrift och analys tilldelades informanterna fiktiva namn. 

Uppgifter som möjligen har kunnat identifiera informanterna modifierades utan att ge 

missvisande information, slutligen uppfylls kravet till fullo genom att allt material 

endast har varit tillgängligt för handledare och undertecknad.  
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Det sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att informationen som 

informanterna delger under studien endast får användas som material för denna studies 

ändamål och inget annat. Kravet uppfylls då all delgiven information och material 

endast använts till aktuell studie och inte i något annat sammanhang.  

 

4.5 Genomförande av fokusgruppintervju och material 

Informanternas tillfrågades att gemensamt bestämma över när och var 

intervjutillfället skulle genomföras. Att informanterna själva tillfrågades att välja plats 

var väsentligt för att informanterna skulle känna sig så bekväma och avslappnade som 

möjligt under intervjutillfället, samt att tiden var en mer problematisk fråga för 

informanterna som arbetade olika arbetspass. Därför anpassades tiden efter hur 

informanterna lämpligast kunde ta sig tid. 

Intervjun ägde rum i hemmiljö en bit utanför en mellanstor stad i Norrland, 

hemma hos en av informanterna en tidig kväll mitt i veckan. Det var en lugn och städad 

miljö, utan några störande ljud i bakgrunden som underlättande för ljudinspelningen 

under intervjuns gång.  Fokusgruppintervjun utfördes vid ett ovalt bord i köket, 

informanterna placerade sig vid bordets långsidor med ryggen fri och vända mot 

rummets öppning. Jag som moderator placerades vid bordets ena kortsida som lämnades 

fri.  

Inledningsvis tackades informanterna för sin medverkan i studien, därefter 

informerades informanterna om studiens syfte och delgavs en övergripande bakgrund 

om studien för att besvara informanternas frågor vid tillfället. Vidare tilldelades 

information om hur en fokusgruppintervju går till och avslutningsvis förtydligades de 

etiska principerna som studien följer. Intervjutillfället tog ca 60 minuter och efter 

avslutad ljudinspelning tackades informanterna ännu en gång för att de tog sig tid och 

informerades om att när de som helst efter intervjutillfället kunde komma i kontakt med 

mig vid frågor eller funderingar. Speciellt om det var något som inte kändes bra vid 

eller efter intervjutillfället, exempelvis om en informant delgivit information som 

informanten inte längre var bekväm med att låta studien använda. Detta för att ta 

individskyddskravet i beaktning, att forskning ska göra gott och inte orsaka 

medverkande något lidande.  

Informanterna upplevdes som skojfriska, lugna och trygga med en bra och 

vänskaplig gruppdynamik som gjorde att relationerna och miljön snabbt kändes 
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avslappnad. Informanterna hade en god ton mot varandra och respekterade varandra 

under intervjuns gång, en informant var mer lugn och eftertänksam i sina svar. 

Informanterna använde mycket händer för att gestikulera, mycket instämmanden vid 

andras delgivna upplevelser och en talande ögonkontakt informanterna emellan. Vid 

något enstaka tillfälle talade informanterna i mun på varandra, men det medförde en 

intressant anblick av ämnet som berördes, då samtalet väckte tankar och reflektioner hos 

informanterna sinsemellan.  

Material som användes vid fokusgruppintervjun var studiens intervjuguide (Se 

bilaga 2), som började med några inledande frågor för att få igång ett samtal. 

Intervjuguiden hade tre teman som skulle beröras i form av en semistrukturerad följd 

under intervjuns gång, tanken var att låta informanterna diskutera och samtala fritt för 

att få ut varierande upplevelser och perspektiv. Under intervjun kom informanterna 

naturligt in på vissa ämnen som studien berörde. Intervjuguiden (Se bilaga 2) användes 

även för att introducera nytt tema och fanns som stöd vid vissa tillfällen för att leda 

informanterna tillbaka till temat, samt då samtalet i vissa tillfällen avtog och behövde 

stöd av vissa följdfrågor. Vid ett enstaka tillfälle behövdes en följdfråga förtydligas, då 

informanterna var osäkra på om de förstod innebörden av frågan rätt. Detta klargjordes 

snabbt att vi delade samma uppfattning av följdfrågans innebörd, vilket var det viktiga. 

En mobiltelefon användes med stoppur för att ha uppsyn över tiden, 

mobiltelefonen var placerad med skärmen osynlig för informanterna. För att spela in 

intervjun användes en surfplatta av märket Lenovo och en diktafon av märket Sanyo 

(modell n. MN1000), detta för att försäkra att studiens empiri togs upp från två 

ljudupptagningar ifall att något fel skulle uppstå med det ena instrumentet. Under 

intervjuns gång slutade diktafonen att spela in intervjun.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två centrala begrepp inom vetenskaplig forskning 

som är viktiga att känna till och ta ställning till vid genomförande av en studie (Byström 

& Byström, 2011). Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet och inom 

kvantitativ forskning beskrivs begreppet om noggrannheten i mätningarna. Att testet vid 

upprepande gånger ska ge samma resultat (Byström & Byström, 2011). Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver reliabiliteten inom kvalitativ forskning där resultaten i 

fråga ska kunna reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare. I kvalitativ 
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intervjumetod handlar det om informanternas svar eftersom det är informanternas 

upplevelser, känslor eller synvinklar som undersöks och ”samlas in”. Problematiken 

med intervjuer är att flera faktorer påverkar intervjutillfället, då intervjun inte är någon 

kontrollerad miljö som är vanligare inom kvantitativ forskning (Cohen et al. 2011). Som 

Kvale och Brinkmann (2009) poängterar finns det en risk att informanterna kan ge olika 

svar beroende på forskare, eftersom intervjutillfällen kan påverkas av relationen mellan 

intervjuare och informant, av hur frågor är formulerade, samt av intervjuarens 

kunskaper och känslighet för ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Inspelningskvaliteten kan även påverka misstolkningar av vad informanterna 

säger eller skillnader i vart individer placerar ut en punkt eller kommatecken i en 

mening vid transkribering, vilket då påverkar meningens innebörd. Detta betonar Cohen 

et al. (2011) som en problematik vid transkribering, då skriftspråk och muntligt språk 

inte alltid går att förena på ett enkelt sätt. 

Denna studie är av kvalitativ ansats som medför att hög reliabilitet kan vara mer 

problematisk att nå då intervjuformen uppmuntrar informanterna att tala fritt utifrån ett 

tema. Intervjuformen förutsätter till att skapa tankar och idéer hos informanterna 

emellan under intervjutillfället som kan ge olika svar vid ett annat tillfälle eftersom det 

är informanternas personliga upplevelser som undersöks. Relationen informanterna 

emellan kan även förändras över tid, som då kan påverka samtalet vid ett annat tillfälle. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det finns ytterligare en risk i att intervjutillfället 

påverkas av relationen mellan informanter och moderatorn, vilket även kan påverka 

uttalanden från informanterna. 

Validitet har förekomst i kvantitativ metod, men används även inom kvalitativ 

metod. Validitet beskriver huvudsida mätinstrumentet undersöker det som studien avser 

att undersöka (Thornberg & Fejes, 2015). Validitet relateras till hur väl resultatet 

besvarar studiens syfte och frågeställning, därför bör insamlingsmetod och analysmetod 

vara lämplig utifrån studiens syfte och frågeställningar; om insamlad data är kvantitativ 

eller kvalitativ. Det finns delande meningar om att använda ordet validitet eller andra 

begrepp som är mer passande för kvalitativ forskning, exempelvis trovärdighet eller 

tillförlitlighet (Thornberg & Fejes, 2015). Dessa begrepp innebär hur trovärdiga eller 

tillförlitliga resultatet är av en följd över hela arbetets genomförande gällande 

överväganden och val, samt huruvida hela forskningsprocessen är noggrann och 

systematiskt utförd. Detta beskrivs som hur hög forskningskvalitet genomförd studie 
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har, samt om resultat och slutsats är väl förankrade med empirin (Thornberg & Fejes, 

2015). Även Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en hantverksskicklighet som 

handlar om att kontrollera och ifrågasätta genomförande studie, samt att utifrån ett 

teoretiskt ramverk tolka studiens resultat.  

Denna studie har eftersträvat hög forskningskvalitet genom att studien endast 

har undersökt informanternas personliga upplevelser av: hur poliser tillägnar sig lärande 

och vilka begräsningar som upplevdes som ny polis, som studien var avsedd för att 

göra. Samt att arbetet noggrant och systematiskt har beskrivit forskningsprocessens 

olika steg för att kunna följas och granskas. Metodologiska val har motiverats, 

forskningsetiska aspekter har tagits i beaktning och tillvägagångsätt redogörs ingående 

för att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Studien ställde även upp två 

inklusionskriterier för att samla in lämplig kvalitativ empiri. Urvalet var lämpligt för att 

representera populationen, dock var urvalet av en liten skala för att kunna generaliseras. 

Resultatets slutsatser begränsas till forskarens tolkning med hjälp av vald teoretisk 

utgångspunkt för att få en djupare förståelse av insamlad empiri och för att tolka 

studiens resultat.  

Kvalitativa och kvantitativa forskningar använder sig av olika metoder för att 

samla in och bearbeta data. Kvalitativa metoder handlar om att skapa kunskap utifrån 

metoder för att tolka ett resultat, detta gör metoden mer komplex i relation till 

reliabilitet och validitet. Än kvantitativ metod som mäter kvantifierbar data för att dra 

hållbara slutsatser. Därför finns det delade meningar om kvalitativ forskning som en 

legitim vetenskaplig metod då den inte mäter entydiga, objektiva, kvantifierbar eller är 

reproducerbar data (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuer är varken subjektiv eller 

objektiv, utan intersubjektiv. Kvale och Brinkmann (2009) betonar dock att kvalitativ 

forskning bygger på språk, berättelser och mänskliga relationer. Samt att metodologiska 

val måste utgå och finna det mest lämpliga valet utifrån syfte och frågeställning.  

 

4.7 Analysmetod och bearbetning av data 

Insamlad data bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 

är en process som används för att reducera, koda och kategorisera en stor mängd 

insamlad data för att få fram huvudinnehållet i en text (analysenhet). Exempelvis kodas 

uttalanden och meningar som placeras i förutbestämda skapade kategorier för att sedan 
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avslutningsvis analyseras för att dra slutsatser av innehållet med hjälp av det valda 

teoretiska ramverkets ”glasögon” (Cohen et al. 2011).  

Inledningsvis transkriberades intervjun ordagrant via dator med hjälp av ett 

Word-dokument och programmet VLC för att spela upp ljudfilen som spelades in med 

surfplattan. Vid transkriberingen markerades och förtydligades exempelvis skratt, 

instämmanden och gester som Kvale och Brinkmann (2009) menar annars går 

förlorande när man transkriberar ett levande talat språk till ett skriftspråk. 

Informanternas namn modifierades med fiktiva namn vid uttalanden för att uppfylla 

konfidentialitetskravet, samt att städer eller orter som nämndes i intervjun ändrades till 

”ort eller ”mindre ort”.  

Därefter lästes hela analysenheten noggrant igenom flera gånger för att få en 

omfattande känsla av helheten. Vidare korrigerades intervjutexten ännu en gång till 

korrekt skriftlig form. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är en utmaning att 

omvandla ett talat språk till ett skriftspråk, men detta var nödvändigt i denna studie för 

att få ner texten till en mer sammanhängande berättelse i rent skriftspråk. Vissa 

uttalanden omformulerades till ett mer lättförståeligt språkligt innehåll, dock utan att 

förlora uttalandets väsentliga innebörd i dess sammanhang. Många uttalanden var 

ofullständiga meningar och onödiga upprepningar som exempelvis ”liksom” och ”ju”. 

Interna språkuttryck omformulerades, exempelvis ord som poliser använder internt togs 

bort eller förklarades på ett sätt som även utomstående förstår.  

Hela texten fick därefter löpnummer för varje nytt tema eller fråga som berördes 

vid intervjutillfället, samt vid varje enskilt uttalande av informanterna. Exempelvis fick 

tema ett löpnummer 1.0, första informantens uttalande fick löpnummer 1.1 och vidare 

fick nästa uttalande 1.2. Detta för att enkelt hitta tillbaka till texten vid markering av 

meningsbärande analysenheter och kontroll av citat. 

I nästa steg skrevs materialet ut, studien använde sig av förutbestämda 

kategorier som utgår från studiens två forskningsfrågor. Forskningsfrågorna tilldelades 

en färg för respektive kategori för att på ett tydligt och strukturerat sätt markera varje 

meningsbärande analysenhet med en markeringspenna till rätt tillhörande färg och 

kategori. Meningar eller fraser som var relevanta för studiens forskningsfrågor kodades 

och markerades med olika färgmarkeringspennor och placerades i rätt kategori. Viktigt 

att poängtera är att meningarna aldrig togs ur sitt sammanhang. Nyckelord som beskrev 

uttalandets innebörd skrevs ner direkt i dokumentet. Nyckelorden skapade 
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underliggande teman som var återkommande eller skiljde informanternas uttalanden åt. 

Underliggande teman grupperades sedan in i rätt kategori och analyserades som helhet 

till respektive kategoris huvudinnehåll. Huvudinnehållet stärktes med citat som 

bedömdes relevanta för varje underliggande tema och som kontrollerades genom att gå 

tillbaka till citatets löpnummer i analysenheten. Varje kategori tolkades sedan utifrån 

studiens valda teoretiska ramverk för att dra slutsatser från bearbetad data.  

 

5. Resultat och analys 
 

I denna del redovisas studiens resultat och analys, inledningsvis presenteras 

resultat under de framträdande teman som kunde identifieras under bearbetning av 

data. Därefter presenteras studiens analys; resultatet i relation till studiens teoretiska 

utgångspunkt, lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

5.1 Lärande genom egenupplevda yrkeserfarenheter 

Samtliga informanter betonade att erfarenhetsbaserat lärande är en viktig del i 

arbetet för personlig utveckling i yrkesrollen. Det framkommer att samtliga informanter 

upplevde att ett eget lärande sker i det dagliga arbetet från första dagen som ansvarig 

tjänsteman och fortsätter sedan som en pågående lärandeprocess i arbetslivet. Det 

framkommer även att informanterna upplevde att bli bekväm i yrkesrollen var något 

som krävde en viss tid i arbetslivet, för att lära sig att bli ’sig själv’ i rollen som polis.  

Från början är det väldigt… väldigt mycket att lära och ta in hela tiden och det 

är det än idag. Tryggheten i yrket skapas allteftersom varje jobb, man är aldrig 

fullärd… det är ett väldigt speciellt yrke på det sättet. 

 

Flera informanter beskriver upplevelsen av att utbildningen, 

aspiranttjänstgöringen och yrkeslivet är olika delar som kräver olika typer av lärande. 

Samtliga informanter upplevde övergången från utbildning till yrkestjänsten som skilda 

verkligheter som var ett stort steg att ta över en natt. Poliser i tjänst måste uppleva allt 

vad yrket innebär för att förstå och lära sig yrkets komplexa och varierande 

sammanhang.  

Till att över en natt ha fullt ansvar och förväntas lösa allt man fick åka på […] 

Jag minns att det var ett stort steg att ta över en natt bara. 

 

Samtliga informanter är eniga om att polisyrket i yttre tjänst kräver vissa 

praktiska kunskaper och färdigheter som inte går att förstå eller lära inom 

polisutbildningen. Det är vissa aspekter av yrket som måste förstås och läras utifrån 
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egenupplevda erfarenheter i arbetet. Exempelvis betonar samtliga informanter att 

polisyrket är ett hantverksyrke där det i vissa arbetssituationer inte finns några enkla 

svar eller tillvägagångsätt för att lösa en situation. Det som krävs är ett 

erfarenhetsbaserat lärande för att uppleva allting själv och komma på egna lösningar 

som många gånger var en balansgång mellan kunskaper och verklighetens krav i 

yrkesutövningen. 

[…] Det är verkligen ett hantverk! Du ska få till det och fila för att få till det i 

just den här situationen ’då måste vi göra så här’. Det är mycket att kunna vara 

praktisk och smidig […] Det är ett mål som är viktigt i situationen. [...] Man 

löser situationer utefter vad som är viktigast i situationen att lösa. Det kan vara 

svårt ibland... 

 

Det framkommer även att ett förändrat kroppsspråk utvecklas till en mer 

tryggare och säkrare utstrålning med tid i yrket. Poliser lär sig använda kroppsspråket 

på ett mer medvetet sätt beroende på situation och vad situationen kräver av polisen att 

signalera. Exempelvis används även kroppsspråket för att säkerhetsställa att en situation 

inte eskalerar, beroende på hur polisen bedömer situationen.  

Ja, man behöver använda mindre kraft och energi nu, det har att göra med 

kroppsspråket man hade innan också som ny polis. Många situationer eskalerar 

inte längre, jämfört när man var ’nybakad’. Det handlar om hur ’busarna’ läser 

av en, om det var att man var mer nervös som ny polis. Nu utstrålar jag en 

annan säkerhet, som gör att det i vissa lägen räcker så. 

Informanterna betonar även att utöva olika former av våld är en annan aspekt 

som personligen måste upplevas flera gånger i yrkesutövningen för att omsätta 

utbildningens kunskaper i praktiken och för att bli bekväm i att bruka våld. Samtliga 

informanter upplevde med osäkerhet som nya poliser med tankar om hur man får agera i 

en specifik situation eller hur mycket våld om är lämpligt. 

Att omsätta våldsutövning i praktik… man lär sig om juridik kring 

våldsanvändning, polislagen, nödvärn, nöd; hit och dit och man kan det som ett 

rinnande vatten till tentan. Men man förstår inte omfattningen om vad det 

innebär i praktiken […]. 

 

5.2 Lärande genom reflektioner 

Samtliga informanter uttalar sig om att en viktig del för den egna 

lärprocessen i det dagliga arbetet är reflektioner av egenupplevda 

yrkeserfarenheten. Att reflektera över den personliga upplevelsen sker både 

inom individen själv eller tillsammans med en kollega. Exempelvis delas tankar 

om hur kollegorna ska gå tillväga och planera inför en arbetssituation (mental 
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förberedelse) eller utvärdering av en arbetsinsats. Utbyte av tankar och 

reflektioner bidrar till nya kunskapsintag och vidgande perspektiv. Genom att 

uppleva olika sociala kontexter och arbetsuppgifter bearbetas informationen för 

att ta med sig den lärdomen till nästa gång. Återkommande är att informanterna 

uttalar ”att man tar med sig erfarenheter från olika situationer eller sammanhang 

till nästa gång”. På så sätt bygger informanterna upp en erfarenhetsbank av både 

bra och mindre bra upplevelser. 

När man har gjort någonting så reflekterar jag över det tillsammans med 

kollegan jag jobbar med […] ’Hur det gick?’, ’Vad gjorde vi?’, ’Vad hade vi 

kunnat göra bättre till nästa gång?’ […]. 

 

5.3 Personlig utveckling av polisiära förmågor 

Samtliga informanter betonade att erfarenhetsbaserat lärande är en viktig del i 

arbetet för personlig utveckling i yrkesrollen. Det framkommer att flera av 

informanterna utvecklar vissa färdigheter och förmågor som upplevs medvetet och 

omedvetet, varav yrkeserfarenhet ansågs som en viktig aspekt för denna personliga 

utveckling. Exempelvis uttalar sig flera informanter om förmågor av sunt förnuft och 

insikt som får informanterna att agera av mer instinktiva känslor.   

Som ny tänker man väldigt mycket på lagstöd, sen är situationen förbi. Nu 

tänker man inte lika mycket på det, utan gör saker av instinkt […]. 

Sen får man någon slags känsla också efter ett tag, det här instinktiva. Utan att 

tänka ’om man ser en person som håller i en kniv, då vill jag ju dra pistol för att 

det känns bra’ […] Väldigt sällan gör man något tokigt på ren instinkt, utan det 

som känns rätt är ofta ganska rimligt. 

Flera informanter förtydligar att efter ett antal år i tjänst så utvecklas även ett 

mer effektivare arbetssätt genom att uppleva olika typer av jobb. Med dessa tidigare 

erfarenheter utvecklas ett mer lugnt och kontrollerat förhållningsätt, exempelvis 

beskrivs en känsla av att ha förmåga att orientera sig, ta snabbare beslut och avgöra vad 

som är relevant eller mindre relevant i olika arbetssituationer.  

Sen vet man inte riktigt vad är det för jobb man åker på? När man åker på ett 

jobb som ny polis då vet man inte vad man har att vänta sig… ’vad är det här 

för slags jobb?’ ’Hur mycket tid behöver jag lägga ner?’ Och vad är viktigt nu i 

denna situation?  Nu när man har jobbat i ett antal år så vet man när man åker 

på ett jobb; vad som ska prioriteras och vad som är viktigt, det har man i 

bakhuvudet […]. 

 

Poliser utvecklar även en förmåga att rikta sin uppmärksamhet och urskilja det 

avvikande från det normala och lagliga i olika sammanhang, som informanterna 
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upplever är en förmåga som är svår att beskriva. Informanterna uttrycker både 

polisiärblick, men är tillslut eniga om att det är en förmåga att profilera olika 

samhällsmedlemmar. Samtliga informanter är eniga om att denna förmåga anses 

förvärvas genom erfarenhet, men även genom ett personligt intresse för människor. 

Informant 2 påpekar även att andra kollegor och instruktörer möjligen kan påverka 

denna förmågans utveckling, som övriga informanter är instämmande till.  

Man lär sig läsa av situationer på ett annat sätt med erfarenhet. Man ser och 

uppmärksammar saker snabbare eller man tittar på ett annat sätt som du bara 

får med erfaret. Utanför en krog exempelvis; är du ny polis vet du inte riktigt 

vart du ska rikta din uppmärksamhet.  Du förstår att det kanske kan bli bråk 

eller likande, men du är lite över allt istället för att man är samlad och vet vad 

man ska titta på helt enkelt. Det är svårt att beskriva, men det är som att du har 

på dig ett par glasögon. 

 

5.4 Lärande genom mer erfarna kollegor 

Samtliga informanter är eniga om att kommunikation är en viktig faktor för eget 

lärande och utmärkande var att mer erfarna kollegor fungerade som en förebild och 

inspirationskälla för informanterna som nya poliser för att utvecklas inom sin yrkesroll. 

Arbetssättet formas och influeras av andra kollegor, när kollegorna upplevdes att ha ett 

tilltalande arbetssätt. Speciellt i relation till att lära sig nya sätt att kommunicera på och 

utveckla sina kommunikativa kunskaper. Genom att observera och reflektera över det 

tilltalande arbetssätt som erfarna kollegor uppvisade i olika situationer och sammanhang 

motiverades informanter till att utveckla sina egna kommunikativa färdigheter. 

Beroende på arbetssituation, sammanhang eller tillstånd hos den mötande individen lär 

sig polisen att anpassa olika förhållningsätt och kommunikation för att utföra ett 

effektivt polisarbete som förvärvas genom erfarenhet av tidigare upplevelser i 

yrkesutövningen. 

Den där kollegan gjorde det här på ett riktigt bra sätt eller den här kollegan 

jobbar på ett sätt som jag skulle vilja kunna jobba på och bete mig.  Man hittar 

vissa kollegor som blir lite som förebilder eller vad man ska kalla det.  Som 

man ser upp till på något vis och då suger man åt sig av det när man åker med 

kollegorna, pratar med dem eller hör dem på radio; hur de uttrycker sig. 

5.5 Begräsningar för lärande som ny i tjänst 

Som nya poliser i tjänsten upplevde samtliga informanter avsaknaden av att ha 

möjligheten att arbeta tillsammans med erfarna kollegor som en begränsning för lärande 

i yrkesutövningen. Det framkommer ifrån flera informanter att första tiden i rollen som 

ny polis upplevdes med en viss osäkerhet gällande förväntningar och rätt agerande i 
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relation till arbetssituationens krav. Informanterna beskriver en känsla av att känna sig 

blank och med en liten erfarenhetsbank över yrkets reella arbetsuppgifter. Att inte ha 

möjligheten att arbeta med en mer erfaren kollega begränsade lärande genom att inte ha 

möjlighet till ett utbyte av tankar, kunskaper och erfarenheter. Men framförallt 

framkommer att avsaknaden av stöd i vissa mer krävande och komplexa situationer var 

det största hindret för lärande som novis. Exempelvis i att ha möjligheten att rådfråga en 

mer erfaren kollega som kan ge understöd i att prioritera och handla rätt eller att en 

erfaren kollega hjälper till med att fokusera på det som är viktigt och mindre viktigt i 

olika arbetssituationer. Flera informanter var instämmande till: 

Man vet inte riktigt ’vad kan jag göra?’ […] ’Kan jag strunta i det här?’, ’Kan 

vi göra såhär?’. 

Från erfarna kollegor kan man höra med dem dagen efter att ’igår gjorde vi 

såhär det kändes lite bökigt, hur brukar du göra?’. 

Informant 1 delade med sig av en personlig upplevelse av tiden som ny polis i 

en mindre ort i Norrland där stationen endast bestod av tre nya poliser med jämlik 

yrkeserfarenhet. Informant 1 klargjorde en tydlig skillnad mellan att inte ha möjlighet 

att arbeta tillsammans med en mer erfaren kollega under ett arbetspass, men att ändå ha 

erfarna kollegor som finns på stationen; till att arbetsplatsen endast består av nya 

poliser. Exempelvis kan en erfaren kollega ge råd om olika handlingsalternativ och ge 

en bredare synvinkel på arbetssituationer, informanterna menar att denna avsaknad 

annars ökar risken att fastna i egna tankar eller samma synsätt. En mer erfaren kollega 

hade även vart en stor tillgång för kännedom om omvärlden betonar Informant 1. En 

mer erfaren kollega hade exempelvis möjliggjort för ett utbyte av tidigare erfarenheter 

av människor i samhället, istället för att lära sig allt från grunden som upplevdes som en 

begräsning för personlig utveckling.  

Ibland körde man fast i sin egen tanke, för man hade ingen vidare synvinkel på 

det. Om man kommer på ett jobb tänkte man ’jaha, hur ska vi lösa det här då?’ 

’Ja men såhär kanske?’ Egentligen kanske det hade funnits ett bättre sätt eller 

ett sätt som hade varit smidigare. Så det saknade man lite, även om fördelarna 

var många. Man hade kunnat, ja vet inte… ha det bästa ur två delar som man 

gick lite miste om. 

  

5.6 Resultatet i relation till teorin 

Lärande inom ett sociokulturellt perspektiv går på ett fördelaktigt sätt att 

applicera på polisers lärande i arbetet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas 
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polisers användning av kommunikationen i olika sociala kontexter som språklig 

användning av kulturella redskap. Språkliga resurser används som verktyg för att förstå 

och agera i arbetet utifrån vad arbetssituationen kräver (Säljö, 2000). Kommunikationen 

i arbetet tolkas utifrån informanternas beskrivningar som en avgörande del för 

polisernas lärande och utförande av olika arbetsuppgifter. 

I relation till lärande genom egenupplevda erfarenheter beskriver informanterna 

att upplevelser av att lära i arbetslivet är en pågående process i olika sociala kontexter 

då arbetsuppgifterna är varierande och krävande. Säljö (2000) belyser språket och 

kommunikationen som avgörande aspekter för lärandeprocessen, detta kan tolkas i 

relation till vad informanterna var eniga om att polisyrket måste förstås och läras utifrån 

egenupplevda erfarenheter som utvecklar en hantverksskicklighet som inte går att lära 

inom utbildningen. Likaså var kommunikationen avgörande för att utveckla individens 

identitet som sker i miljöer som inte har ett primärt syfte för lärande. Detta kan relateras 

till informanternas upplevelser att man lär sig att bli ”sig själv” i rollen som polis efter 

en viss tid i yrket och fodrar att uppleva yrkets reella arbetsuppgifter.  

Lärande genom reflektioner beskriver informanterna som aktiva tankar om en 

arbetssituation eller specifik observation för att sedan ”göra kunskapen till sin egen”, 

genom att använda kunskapen i uttryck av egna tankar eller handlingar i framtida 

situationer eller sammanhang. Detta exemplifierar vad som kan tolkas utifrån Säljös 

(2000) begrepp om ett situerat lärande. Då människan lär sig genom sociala 

interaktioner och sociala kontexter beskrivs yrkeserfarenheten som en viktig del för att 

utveckla kommunikativa kunskaper och färdigheter varav poliserna använder 

kommunikationen olika beroende på mötande individ eller sammanhang. Exempelvis 

framkommer det att det verbala språket och kroppsspråket anpassas beroende på vem 

poliserna möter; är det en individ som lyssnar och lyder polisen eller är det en individ 

som är hotfull och gör motstånd? Poliserna lär sig i dessa sammanhang att bedöma 

arbetssituationen och anpassar kommunikationen och agerande därefter. Ett anpassat 

språk kan vara olika tonlägen eller ordval beroende på de kommunikativa kontexterna. 

Beroende på dessa faktorer förhåller sig och agerar polisen efter tidigare lärda rutiner 

och mönster (Säljö, 2000).  

Personlig utveckling av polisiära förmågor beskriver informanterna som 

medvetna och omedvetna förmågor som förvärvas genom yrkeserfarenhet, varav språket 

tolkas som en avgörande aspekt för dessa lärandeprocesser i arbetslivet. Säljö (2000) 
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anser att just språket är en kraftfull resurs för lärandeprocesser och utmärkande för ett 

sociokulturellt perspektiv är att just människan lär sig utnyttja olika resurser beroende 

på sammanhang och att språket är delaktigt vare sig det är i sociala kontexter eller inom 

individen där tankarna tas i form av språk, detta är språkliga resurser som används som 

förutsättning för utvecklingen av dessa förmågor.  

Lärande genom mer erfarna kollegor sker genom sociala interaktioner, var 

erfarna kollegor har en influerande och motiverande betydelse för att utveckla den 

personliga yrkesidentiteten och det personliga arbetssättet. Kommunikation och sociala 

samspel i olika sammanhang gör informanterna delaktiga i kunskaper, färdigheter och 

personlig utveckling som är centralt inom ett sociokulturellt lärandeperspektiv (Säljö, 

2000). Mer erfarna kollegor influerade informanterna genom ett tilltalande arbetssätt, 

exempelvis genom kommunikativa skickligheter som anpassades efter gällande 

situation, sammanhang och individ. Dessa kunskaper och färdigheter observerades och 

reflekterades över, för att sedan använda de observerade kunskaperna i framtida 

situationer av informanterna själva.   

Begräsningar för lärande som ny i tjänst framkommer det att avsaknaden av att 

som noviser inte haft möjligheten att arbeta med en mer erfaren kollega betonades som 

en begräsning för lärande. Detta för att varken stöd eller ett utbyte av reflektioner, 

erfarenheter och kunskaper blir möjlig, att inte träffa på erfarna kollegor alls vid 

stationen upplevdes som en brist i vad som skulle kunna vara en mer lärorik arbetsmiljö. 

Att dela erfarenheter är centralt för lärandeprocesser inom ett sociokulturellt perspektiv 

(Säljö, 2000). Polisens verksamhet är ett kollektiv av människor som möjliggör för att 

inte endast begränsa lärande till personliga upplevelser av fysiskt kontakt, utan språket 

möjliggör för att dela, låna och byta information, kunskaper och färdigheter 

sinsemellan. Att inte ha möjlighet att arbeta med en mer erfaren kollega kan därför 

tolkas som en begräsning för lärande genom ett sociokulturellt perspektiv.  

 

6. Diskussion 
 

Inledningsvis förs en diskussion om studiens metod, där forskningsprocessens 

kvalitet granskas med ett självkritiskt ställningstagande. Därefter förs en diskussion om 

resultatets mest centrala delar i jämförelse med tidigare forskning och avslutningsvis 

följer förslag om vidare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

Intervjuformen som användes var en fokusgruppintervju, som både hade för och 

nackdelar som tydligt framkom under intervjutillfället.  Fördelar med intervjuformen 

var att vid ett flertal tillfällen upplevdes informanterna vidga varandras perspektiv och 

öppna upp för tankar och reflektioner kring ett ämne som bidrog med intressant 

information. Intervjuformen gav omfattande data där många personliga erfarenheter 

återgavs, som kunde ge en insikt i att tolka informanternas personliga erfarenheter och 

upplevelser av forskningsämnet. Nackdelar med intervjuformen är eventuella brister i 

erfarenhet av att hålla i en fokusgruppintervju som moderator.   

Aspekterna som Cohen et al. (2011) beskriver som viktiga att vara medveten om 

är exempelvis att hålla balans i diskussionen, emellanåt var det svårt att hålla 

informanterna till ämnet. Dock var informanterna själva väldigt observanta med att styra 

samtalet tillbaka till ämnet som behandlades. Informanterna lät varje deltagande komma 

till tals och det var tydligt att informanterna hade olika mycket att säga beroende på det 

ämne som behandlades. En möjlig förklaring kan vara individuella skillnader av intresse 

av området som berördes.  

Metodologiska val, etiska överväganden och tillvägagångsätt är noggrant 

beskrivna under studiens metodavsnitt och forskningsprocessen är systematiskt utförd 

under arbetets gång. Detta i syfte för att kunna följa forskningsprocessen eller upprepa 

studien av en annan forskare utifrån den information som studien presenterar, detta för 

att kunna kontrollera resultaten och eventuellt göra alternativa bedömningar eller 

tolkningar. Framför allt för att påvisa trovärdigheten och tillförlitligheten av studiens 

resultat i förhållande till den presenterade forskningsprocessen för att eftersträva hög 

forskningskvalitet (Thornberg & Fejes, 2015).  

Reliabiliteten är oftast svårare inom kvalitativa studier eftersom data som samlas 

in består av människors personliga erfarenheter, upplevelser, känslor, minnen och 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie blir intervjuformen problematisk 

vid upprepning då rådata består av ett flertal informanters uttalanden som tillsammans 

samtalar fritt och skapar kunskap under intervjutillfället. Denna form av datainsamling 

uppmuntrar till utbyte av synsätt och tankar informanterna emellan. Informanternas 

relationer sinsemellan kan även förändras med tiden, likaså relationen till moderatorn 

vilket kan medföra olika uttalanden och svar.  
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Forskningsfrågorna är dock möjliga att undersöka genom exempelvis enskilda 

intervjuer, men den formen av intervju kommer sannolikt inte att ge samma information 

eller omfattande data. Att formen fokusgruppintervju gav mycket information som 

täckte forskningsfrågorna väl för att sammanställa data och tolka ett resultat var en 

fördel. Under analysarbetet uppmärksammades dock att valet av intervjuform fick 

informanterna att samtala om olika aspekter av ämnet spontant och intervjuguiden hade 

därför kunnat reduceras, samt att en följdfråga som berördes hade kunnat omformuleras 

för att förtydliga frågans innebörd.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet har besvarats utifrån studiens forskningsfrågor och resultatet visar att 

erfarenheten inom yrkesutövningen är betydelsefull för lärande, både utifrån 

egenupplevda erfarenheter men även genom att kollegors erfarenheter och 

yrkeskunskaper bidrar till eget lärande.  

Yrkeserfarenhet är även avgörande för att kunna omsätta vissa av utbildningens 

kunskaper i det reella arbetslivet, då vissa kunskaper måste förstås genom självupplevda 

erfarenheter i yrkesutövningen för att förvärvas och utvecklas. Lundin och Nuldéns 

(2007) studie har kommit fram till överensstämmande fynd om att polishögskolan inte 

kan lära ut alla aspekter av ett polisarbete. Polisstudenter lär sig grundkunskaperna för 

att praktisera yrket inom utbildningen, men att det sedan krävs erfarenhet av verkliga 

arbetssituationer för att förstå alla delar av vad arbetet kräver. Exempelvis att bruka våld 

är en sådan färdighet som noviser upplever är en handling som måste upplevas i 

yrkesutövningen för att omsätta utbildningens kunskaper i praktiken.  Att utöva någon 

form av våldsutövning upplevs som något speciellt och som poliserna inte har tidigare 

erfarenheter av trots all teoretisk kunskap och praktiska övningar från utbildningen. 

Detta resultat stärker Lundin och Nuldén (2007) som hävdar att kunskaperna om att 

bruka våld är något som endast kan uppnås i praktiken. Trots de grundläggande 

kunskaperna och praktiska handlingarna av att bruka våld från utbildningen, så finns det 

inga tidigare erfarenheter av att bruka våld mot samhällsmedlemmar. Vilket indikerar på 

att yrkeserfarenheten är viktig utifrån ett pedagogiskt lärandeperspektiv, då 

informanterna måste lära genom erfarenhetsbaserat lärande.  

I denna studie framkommer det exempelvis att med yrkeserfarenheten utvecklas 

en intuitiv förmåga och ett sunt förnuft av handlingsmönster genom tidigare 
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erfarenheter vid utförande i olika arbetssituationer. Detta kan relateras till Erauts (2004) 

studie som beskriver tyst kunskap som utvecklas av förvärvade mönster och 

upplevelser. Förmågan utmärker sig genom att individen intuitivt vet hur den ska gå till 

väga i en viss situation, utan att direkt reflektera över det. Betydelsen av teoretisk 

tillämpningsbar kunskap och praktisk yrkesbaserad kunskap är väsentlig för att utveckla 

denna förmåga som omedvetet utvecklas med tiden.  

Holgersson och Knutsson (2012) hävdar att just polisernas högsta 

prestationsnivå i arbetet kräver några års yrkeserfarenhet för att nå upp till för att göra 

avvägningar mellan sunt förnuft, etik och lagstiftning. Generellt skiljer noviser sig från 

erfarna polisers mer väl avvägda val och beslutsfattande. Detta har sin förklaring i att 

vissa kunskaper och färdigheter utvecklas genom erfarenhetsbaserat lärande, vilket 

noviser ännu inte hunnit förvärva (Holgersson & Knutsson, 2012). Sommer och Njå 

(2011) studie visar även att erfarenheten var en faktor som skiljer nybörjare från 

experter när det kommer till förmågor att bedöma en arbetssituation. 

I resultatet framkommer även att egenupplevda arbetssituationer är viktiga för 

att skapa sig yrkeserfarenhet och därigenom kunna ta lärdom och reflektera över den 

personliga upplevelsen. Att reflektera över ny information utifrån ett lärandeperspektiv 

kan resultera i värdefull kunskap enligt Eraut (2004), som utvecklar detta argumentet 

och menar att erfarenhet blir meningsfull när individen reflekterar över upplevelsen. Det 

vill säga att individen ger full uppmärksamhet och bearbetar informationen med 

medvetna tankar istället för att upplevelsen passerar förbi. Även Ellström (2001) stärker 

detta argument om att reflektion är en viktig del i för att integrera lärande och arbete, 

som även poängterar att lärande kan ske genom att individen själv tänker, men även 

genom samspel med andra.  

Informanterna ansåg även att en mer erfaren kollega bidrar till lärande, dock 

poängterades att lärande från kollegor sker då arbetssättet bedömdes vara tilltalande. 

Uppfattningen av en kollegas tilltalande arbetssätt ansågs som inspirerande, 

motiverande och fungerade som en förebild för personlig utveckling i yrkesrollen som 

ny polis. Detta resultat visar att yrkeserfarenheten har betydelse för lärande både utifrån 

ett individperspektiv, men också ur ett kollektivt perspektiv. Detta kan relateras till 

Erauts (2004) studie om ett informellt lärande på arbetsplatsen. Informellt lärande 

involveras i en kombination av att lära sig från andra, personlig erfarenheter eller båda 
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tillsammans. Med betoning på att den avgörande faktorn är erfarenhet oavsett om det är 

utifrån ett individ- eller kollektivt perspektiv (Eruat, 2004).  

Att inte ha möjligheten att arbeta med en mer erfaren kollega upplevdes som en 

begräsning för lärande speciellt i mer komplexa situationer, samtidigt som poliserna 

fann sätt att exempelvis hantera eller lösa en situation på egen hand som resulterade i 

lärande. Oavsett bra eller mindre bra erfarenheter så tog poliserna lärdom av den vunna 

erfarenheten. Detta visar på att relationen mellan novis och mer erfaren kollega 

samtidigt förutsätter eller begränsar lärande.  

Att lärande sker genom att reflektera över arbetsinsatser tillsammans med en 

kollega stärker även Doornbos et al. (2008) resultat, som visar att en viktig faktor för 

lärande i arbetet inom polisens verksamhet var konstruktiv kritik från kollegor. Samtal 

med kollegor bidrar till reflektioner över den egna arbetsprestationen, för att skapa sig 

förståelse över händelseförlopp och ta lärdom utav det.  Även Sommer et al. (2007) och 

Abelsson et al. (2016) stärker detta resultat om att samtal kollegor emellan bidrar till 

lärande genom en form av utvärdering gällande arbetsinsatsen, vad som gick bra eller 

mindre bra och vad som kan förbättras eller göras annorlunda till nästa gång. Sommer 

och Njås (2011) studie visar att dela erfarenheter och framförallt att samtala om 

arbetsinsatser resulterar i lärande för kollegor som inte var med i insatsen, samtalen 

bidrar till reflektion över arbetet och insatsen speciellt för nya kollegor.  

I relation till det aktuella samhällsproblemet som råder i Sverige beträffande 

”poliskrisen” visar denna studie att en ny polis inte kan ersätta en erfaren polis 

yrkeskunskaper och yrkeserfarenheter. Därför bör dessa kunskaper och erfarenheter 

värderas som en tillgång för lärande till kommande polisgenerationer. Studiens slutsats 

är att erfarna poliser behövs i tjänst; om de slutar är det en förlust för verksamheten 

utifrån ett pedagogiskt lärandeperspektiv.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att upprepa denna studie med ett större urval för 

att undersöka om resultaten går i enighet med denna studie eller om det skulle påvisa 

skillnader av upplevelser kring forskningsämnet. Alternativt att jämföra resultatet med 

andra intressanta urval, exempelvis poliser med tjänst i en storstad eller genom ett 

genusperspektiv. 
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 Bilaga 1: Missiv 
 

 

 
 

Hej polis i Region Nord! 

Då det uppmärksammas att allt fler erfarna poliser lämnar sin tjänst, samtidigt som 

erfarna poliser beskrivs som en viktig faktor för att utföra ett gott polisarbete, blir du 

tillfrågad att medverka som informant i en intervjustudie. Du som får detta brev 

uppfyller kriterierna för minst 4 års yrkeserfarenhet och är verksam som polis idag. 

Studien undersöker polisers upplevelser av yrkeserfarenhetens roll för lärande och 

reflektion i yrkesutövningen, genom fördjupade personliga beskrivningar från 

verksamma ingripande poliser i yttre tjänst. Denna typ av tjänst beskrivs som komplex, 

och yrkesbaserad kunskap växer med erfarenheten. Viktigt att betona är att studien 

begränsar sig från sammanhang kring förundersökningar och avrapportering. 

Isabel Bravo heter jag som genomför studien och är XX år. Jag är beteendevetare och 

läser just nu kursen pedagogik 61-90 på Gävle högskola, där jag nu ska skriva mitt 

examensarbete inom det pedagogiska området. 

Intervjustudien kommer att följa vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att jag som forskare kommer 

att följa informationskravet: Du som medverkar informeras om forskningens syfte, din 

uppgift som informant och villkor som medverkande. Samtyckeskravet: vilket innebär 

att medverkan som informant i studien är frivilligt. Konfidentialitetskravet: innebär att 

din anonymitet kommer att garanteras och studien genomförs konfidentiellt, vilket är 

min skyldighet som forskare. Det fjärde kravet är nyttjandekravet: vilket innebär att 

informationen du anförtror mig som forskare endast får användas för min studie och 

inget annat. 

Du som väljer att delta i studien kommer att intervjuas tillsammans med andra 

tillfrågade poliser. Tillsammans kommer ni att diskutera olika teman som berör 

forskningsområdet. Intervjun kommer att spelas in i syfte att kunna transkribera 

inspelningen för analysarbetet. Inspelningen kommer bara att vara tillgänglig för 

handledare och undertecknad. Efter godkänt examensarbete kommer C-uppsatsen att 

publiceras offentligt via Divaportal. 

Ni kan när som helst komma i kontakt med mig via E-post eller telefon, jag är tacksam 

för din medverkan som gör denna studie möjlig. 

 

Vänliga Hälsningar, 

Isabel Bravo    Handledare för mitt examensarbete  

Mobil nr XXX  Åsa Carlson 

E-mail XXX   E-mail XXX   

                

mailto:Email
mailto:asacan@hig.se
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 Bilaga 2: Intervjuguide 
 

 

 Inledande frågor för att få igång en diskussion: (ca 5min) 

 

 Hur länge har ni arbetet som polis? 

 Varför ville ni bli polis?  

 Vart gick ni utbildningen? 

 

 

 Upplevelser att gå från utbildning till arbetsliv (som ny polis) 

 

 Hur upplevde ni era kunskaper, färdigheter och tryggheten i rollen som polis 

efter utbildningen? 

 Hur upplevdes tankar och handlingsalternativ, beslutsfattande egenskaper vid 

utförande av arbetsuppgifter (ex utryckningar/händelser)? 

 

 

 Lärande av att arbeta tillsammans med kollegor 

 

 Hur upplever ni att en erfaren kollega bidrar till lärande? 

 Vilka hinder eller konsekvenser kan uppstå när man som ny polis inte har 

möjlighet att arbeta med en mer erfaren kollega? 

 

 

 På vilket sätt gör erfarenhet skillnad i den personliga utvecklingen i rollen som 

polis: 

 

 Vad lär man sig av yrkeserfarenhet i arbetet som inte går att lära i utbildningen? 

 Hur skulle ni beskriva skillnader i att rikta er uppmärksamhet och läsa av en 

situation/något avvikande idag jämfört med när ni var helt ny polis? 

 Hur skulle ni beskriva polisblicken? 

o Hur skulle ni beskriva att man tillägnar sig denna kunskap? 

 Hur upplever ni att tankar, handlingar och beslutsfattande är annorlunda? 

(samma resultat; olika handlingsalternativ) 

 På vilket sätt upplever ni att kommunikation, kroppsspråk och bemötande 

förändras i olika möten och sammanhang med människor? 

 Hur skulle ni beskriva upplevelsen av att bruka våld (om situationen kräver) som 

ny polis jämfört med idag? 

 


