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Abstract  

Inspired by Durkheim’s (2002) moral sociology, this bachelor thesis examines 

what morally form individuals who take on work within the police. 

Specifically, this thesis identifies and analyses the steps that morally form 

police officers in southern Sweden from their childhood to professional life 

through qualitative interviews. Three police officers in chief positions were 

interviewed, three newly graduated police officers and two police students. 

The respondents spoke about a strong moral ideal from youth and this 

conviction was strengthened when they realized their wish to join the police 

force. When closing in on their goal to join the police the pressure to act 

morally from their peers increased. Through the statements collected this 

thesis identified four steps which the interviewees followed when they 

approached a moral code which society at large internalize. It also identified 

how a mission can be used to justify otherwise immoral behavior. The 

identified steps are: Ideal indifference and norm conformity, ideal realization, 

ideal and norm reinforcement and, ideal and norm insurance. The first step 

identified matched with the results of Jacobsson and Lindblom (2016) while 

the remaining were interpreted from the expressed statements of the 

interviewees. The second step this thesis interpreted was ideal realization, this 

step was defined by individuals who realized their desire to work within the 

police later in life. Working in tandem with ideal realization is the step ideal 

and norm reinforcement, this step was characterized by a phase in the 

interviewee life where they took steps to achieve their goal. Lastly ideal and 

norm insurance is the step identified when the interviewees had joined the 

police, distinctive for this step was their drive to ensure that every day norms 

was ensured and trust for the police was maintained within the populace. 
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1 Inledning  

 

Under riksdagsvalet 2018 lovade samtliga politiska partier att 

det skulle anställas fler poliser och att lönenivån för 

professionen skulle höjas (Polisförbundet, 2018). Även om detta 

redovisar för ett stort behov att locka till sig fler individer till 

yrket är det inte alla som söker som kommer in på 

polisutbildningen. Flertalet individer faller just under 

antagningsprocessen. Innan man kan bli antagen som 

polisstudent behöver man genomgå antagningsprocessen som 

inkluderar flertalet utmaningar, fysiska-, psykiska, 

personlighetstester, intervjuer m.m. Av 9594 sökande till 

höstterminen 2018 var det enbart 791 personer som blev antagna 

(Polisen 2018). Dessa 791 personer ska sedan i sitt yrkesliv med 

hjälp av vad de lärt sig under sin utbildningstid klara situationer 

som inkluderar eventuella obehagliga och riskfyllda 

arbetsuppgifter. Samhället behöver individer som är villiga att 

försätta sig själva i eventuellt riskfyllda situationer för att 

försäkra Sveriges invånare deras vardagliga trygghet och 

säkerhet. Detta framgår i första paragrafen i polislagen: ”Som 

ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och 

trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän 

ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten 

skydd och annan hjälp” (SFS 1984:387).    

För att kunna utföra sin uppgift har polisen som organisation 

getts tillåtelse att använda våld (SFS 1984:387). Att i vissa 

situationer i sin profession som polis behöva använda våld kan 
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för utomstående ibland ses som icke-moraliskt. När allmänheten 

anser att poliser använt orättfärdigt våld kan konsekvenserna bli 

allvarliga. År 2013 blev en polis åtalad för att ha skjutit ihjäl en 

24-årig man. Den 24-årige mannen hade dessförinnan mördat en 

äldre kvinna och anfallit två andra personer (Aftonbladet 2014). 

Samma år blev en person skjuten av en polis i Husby, mannen 

avled senare av sina skador, detta ledde till omfattande kravaller 

(Youcefi 2013). Dessa två händelser tolkar jag temporärt ha 

skadat allmänhetens tillit för polisens arbete eftersom 

våldsutövningen ansågs vara moraliskt inkorrekt. Att det är 

viktigt för allmänheten att ha förtroende för polisen speglas 

bland annat i medborgarlöftet och lokal samverkan.  

Det handlar om att polisen ska lyssna på de boende i ett område 

och därigenom bidra till en ökad trygghet och ett ökat förtroende 

för polisen.   

Poliser införlivar ett moraliskt ramverk som tillåter vissa 

handlingar jämfört med den enskilde individen, parallellt sätter 

detta ett högre krav på poliser jämfört med många andra yrken. 

Polisen ska agera inom en ram av vad allmänheten anser vara 

moraliskt riktig, om poliser gör överträdelser i det moraliska 

ramverket finns det risk för att polisens legitimitet skadas i 

allmänhetens ögon vilket försvårar möjligheter för att fullfölja 

deras uppdrag (Jackson et al. 2012 s 1054-1056). Detta innebär 

att poliserna bör bete sig efter ett moralisk ideal som samhället 

kan acceptera. Men vad är det som formar ett moralisk ideal? 

Att det delvis formas av arbetsgivaren och utbildningen är sant 

men formas det enbart av detta? Och vilka steg är involverade i 

denna form av process? Syftet med denna uppsats kommer 
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således vara att undersöka hur individer själva ser tillbaka på 

moraliska faktorer som drivit de till sitt nuvarande yrke.   

Definitionen av moral som används är lånad från Hitlin (2008). 

Hitlin (2008) nämner att moral är en form av 

”beteendekompass” individer använder för att veta hur de ska 

agera i vardagliga situationer. Genom användningen av denna 

kompass kan individer tolka vad som är rätt eller fel och våra 

skyldigheter gentemot vår sociala omgivning (Hitlin 2008, 

s.21). Med skyldigheter innebär det att individen ska agera inom 

ramen för det som dikteras vara rätt och fel (ibid.). Hitlin (2008, 

s.66-68) uttrycker att våra moraliska ideal formas av de sociala 

konstellationer där vi är medlemmar. Sociala konstellationer 

innebär i detta sammanhang olika sociala grupperingar, som 

exempelvis: familjen, politiskt medlemskap eller en 

idrottsklubb (Hitlin 2008, s. 6668).  Hitlins (2008) definition 

kommer vidare förklaras i teoridelen.   

Hitlins (2008) definition av moral kommer användas som ett 

supplement för  

Durkheims (2002, s.60-61) begrepp det ”kollektiva intresset”. 

Det kollektiva intresset är enligt Durkheim (2002) något som 

kan liknas med samhället. Det är någonting mer än den enskilda 

individen och utövar en reglerande makt, det är mer än summan 

av dess delar (ibid.). Detta begrepp beskriver de moraliska 

gränser en individ får genom det samhälle de bor i. En individ 

från ett land införlivar då en moral som skiljer sig från individer 

som kommer från länder uppbyggda på andra värderingar 

(Durkheim 2002, s.74-75). Det kollektiva intresset får sin makt 

genom auktoriteten den upplevs ha av individerna som 

införlivar den, auktoriteten förstärks genom att moralen sätter 
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lagar som inte får överträdas (Durkheim 2002, s. 88: 92-93). 

Jacobsson (2006) beskriver att det Durkheim (2002) menar med 

detta uttalande är att vad som är moraliskt i ett samhälle då kan 

studeras genom deras domslut och genom kollektiva utbrott i 

tidningar och dylikt.   

Polisen utgör en viktig grund till att upprätthålla dessa i de 

länder där de är aktiva. Garnér (2007) beskriver hur polisens 

uppgift inte enbart är det traditionella polisarbetet. För samtidigt 

som de ska ta hand om deras ordinarie utryckningar ska de 

fokusera på olika former av brott som står i centrum för 

samhällsdebatten. Detta ska ses som en kamp för att bibehålla 

ett lugn hos medborgarna. Den huvudsakliga uppgiften för 

polisen är således att skydda de moraliska ideal som samhället 

står för (Garnér 2007, s.306:309; Jackson och Sunshine 2006; 

Sunshine och Tyler 2003). Efter #Metoo kampanjen 2017 

tilldelades exempelvis polisen 200 miljoner kronor extra i 

vårbudgeten 2018. Detta motiverades med att polisen skulle 

“[...] stärka kompetensen och utredningsförmåga avseende 

sexualbrott.” (Regeringen 2016; Regeringen 2017; Regeringen 

2018).  I mina ögon är det ett exempel på hur regeringen ger 

polisen nya direktiv utefter den aktuella samhällsdebatten.   

Det kollektiva intresset är ursprungligen ett begrepp taget från 

Durkheim (2002) och förklaras mer djupgående i teoriavsnittet. 

Jag har i inledningen nämnt att individerna följer och formas av 

en process. Detta grundar sig i idén att en individ inte formas 

efter ett moraliskt ideal under en natt utan att detta sker i flera 

identifierbara steg, detta kommer benämnas mer under den 

tidigare forskningen. I samband med denna uppsats kommer jag 

utgå från ett konstruktivistiskt synsätt. Konstruktivism innebär 
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att individer skapar sin egna subjektiva uppfattning av 

verkligheten runt om kring dem. Detta gör människan genom 

interaktion med andra, verkligheten blir då en konstruktion av 

de sociala interaktioner en människa ingår i och har med sociala 

konstellationer runtomkring dem (Creswell 2018, s.7-8).   

2 Syfte  

 

Processen som får vanliga människor att bryta från samhällets 

moraliska ideal och begå ibland hemska handlingar är ett 

väletablerat faktum (jfr Zimbardo 2007: jfr Le bon 2002). Men 

ett mindre utforskat område är vilken process de som strävar 

efter att skydda samhället följer. Det är kartläggningen av en 

sådan eventuell moralisk process som poliser följer denna 

kandidatuppsats intresserar sig av. Syftet är således att skapa en 

förståelse för hur poliser ser tillbaka på eventuella moraliska 

faktorer som lett dem till deras nuvarande profession och hur 

deras moraliska ideal påverkat och påverkar deras beteende.    

- På vilket sätt har moral väglett poliserna i att söka sig till 

sitt yrke?   

- Vilken betydelse har polisens samhällsuppdrag för 

individens egen moralsyn?  
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3 Tidigare Forskning  

 

I detta avsnitt lyfter jag först fram det moralsociologiska 

forskningsfältet för att redovisa den kunskap sociologin innehar 

om moral som social mekanism. Det moralsociologiska fältet 

präglas till stor del av Emilé Durkheim (2002). Det 

moralsociologiska fältet kopplas sedan samman med 

professionssociologi med inriktning av polisens yrke som 

forskningsfält. Dessa två fält är inte skilda åt av egna rubriker. 

Professionssociologin används för att föra argumentationen för 

en moralsociologisk studie framåt och stötta viktiga argument.   

  

3.1 Moralsociologiskt perspektiv på polisens roll  
 

Enligt Kerstin Jacobsson (2006) är moral en funktionalistisk 

aspekt som tillåter stora grupper människor att leva tillsammans. 

Moral blir bindande genom två huvudsakliga delar. Dels 

värderingar om hur man ska agera och inte, som tillviss del 

bestäms av staten och allmänheten. Den andra delen består av 

straff. I kontexten av artikeln skyddar straff inte enbart moralen 

i ett samhälle utan förstärker även de moraliska ideal och plikter 

individer anses ha gentemot samhället. Bestraffning kan komma 

i påtagliga former av böter, fängelse m.m. men även i form av 

sociala sanktioner. Sociala sanktioner skriver Jacobsson (2006) 

kan studeras i form av offentlig upprördhet och anses vara en 

indirekt form av bestraffning istället för de mer påtagliga 

formerna som nämndes ovan. Statens uppgift är att “samla” de 

individuella tankar som tillsammans skapar det kollektiva 

angående moral, normer m.m. och forma det till ett bindande 
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kontrakt för de individer som vistas i landet. Detta innebär att 

staten i Jacobssons (2006) mening utgör en form av moralisk 

knytpunkt.   

  

Kopplingen som har gjorts mellan Durkheim och välfärdsstaten 

av Jacobsson (2006) är en förståelse för förhållandet mellan 

staten och individen. Jacobsson (2006) beskriver hur individer 

är kopplade till flera olika grupper. Dessa olika grupper beskrivs 

vidare som ”små samhällen” som består av flera individer 

samtidigt som de påverkas av dem (ibid.). Alla sociala 

konstellationer individen befinner sig i har en påverkan på 

individens moral, som även nämndes i inledning i samband med 

Hitlin (2008). Även om individens subjektiva moral påverkas av 

alla dessa sociala konstellationer är fortfarande individen 

bunden till de moraliska ideal format av samhället de växte upp 

i.   

  

Jacobssons (2006) slutsats är att välfärdsstaten mynnar ut i ett 

socialt kontrakt med påtagliga konsekvenser. Kontraktet består 

av de skyldigheter staten har gentemot individen och i sin tur 

skyldigheterna individen har till staten. När en individ begår en 

icke-moralisk handling mot det allmänheten anser vara 

acceptabelt sanktioneras individen enligt flertalet vetenskapliga 

studier (Jacobsson och Lindblom 2016, s.60; Skitka, Bauman 

och Sargis 2005, s.898). Det tydligaste sättet att bryta mot 

kontraktet är att begå någonting samhället kallar ett brott. 

Straffen som tillkommer efter att någon brutit mot en 
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samhällsvärdering beskriver Jacobsson (2006) som vitala för att 

moralen i ett samhälle ska kunna uppehållas  

  

3.2  Tidigare forskning om moral som en process  
 

Jacobsson och Lindblom (2016) skriver om den moraliska 

processen djurrättsaktivister följer när de införlivar ett moraliskt 

ideal som majoriteten av ett samhälle inte delar. Jacobsson och 

Lindblom (2016, s.18-19) argumenterar att deras fokus på 

djuraktivister grundar sig i att djurrättsaktivister samlas kring en 

stark moralisk kärna och förkastar en gammal. De närmar sig 

sedan det nya moraliska idealet genom fem steg (Jacobsson och 

Lindblom, 2016, s.47-49). Det första steget, ideal likgiltighet 

och normkonformitet, innebär att individen är nöjd med sin 

sociala omvärld och de ideal samt normer som betecknar den; 

de äter kött som resterande av sin sociala omvärld och tänker 

inte så mycket på det. Vid andra steget, ideal sensitivitet och 

norm osäkerhet, sker en “ögonöppnande” händelse exempelvis 

ser den blivande djurrättsaktivisten en dokumentär angående 

djurs rättigheter, denna händelse får individen att börja 

ifrågasätta de normer hen annars levt vid. Vid steg tre sker en 

ideal manifestering och ett normuppror. På steg tre manifesteras 

nya moraliska ideal och personen börjar agera mot dem: 

individen blir vegan, letar efter alternativa djurvänliga sätt att 

leva med mera. Vid fjärde steget i processen, ideal etablering 

och normkritisk utvidgning, går personen med i en organisation 

som delar det moraliska idealet (djurrättsaktivism) och försöker 

utöka det till fler sfärer av sitt liv. Vid femte och sista steget, 

ideal strävan och habituell norm konfrontation, är individen en 
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fullkomlig medlem av gruppen och prioriterar dess välfärd 

genom att sätta det före andra delar av sitt liv (i form av resurser 

eller tid) för att främja gruppens mål (ibid.).   

I Jacobssons och Lindbloms (2016, s.40) verk beskrivs det att 

människor som sitter närmare det moraliska idealet betraktas 

högre i gruppens ögon. Individer som inte följer idealet anses 

vara förkastliga. Ett talande exempel på detta representeras av 

Jacobsson och Lindblom (2016, s.41) i form av kosten 

djurrättsaktivisterna väljer att äta. Veganer är närmare det 

moraliska idealet än vegetarianer och vegetarianer är närmare 

idealet än köttätare. När det kommer till följandet av moraliska 

kärnor och dess påverkan på andra aspekter av individers liv 

beskriver Jacobsson och Lindblom (2016) att det tar upp en stor 

del av individernas liv, till en punkt att det påverkar andra 

sociala sfärer. Aktivisterna uttrycker att sådana saker som att 

skaffa familj försvåras och att de finner de utmanande att äta 

middag med individer som äter kött, då detta för 

djurrättsaktivisterna är fullkomligt icke moraliskt (Jacobsson 

och Lindblom 2016, s.44: 98). Jacobssons och Lindbloms 

(2016, s.40-46) studie beskriver att människor som befinner sig 

närmare det moraliska idealet betraktas högre i gruppens ögon. 

Medan individer som inte följer idealet anses vara förkastliga av 

gruppen som införlivar den.   
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3.3 Att bli polis, en process till ett yrke  
 

Den tidigare forskningen ovan har beskrivit hur en moralisk 

process kan se ut och hur Durkheim (2002) kan användas för att 

förstå moralen i ett land. Jag tänker nu redovisa hur beteendet 

hos en individ kan förändras när de ansluter sig till polisen som 

organisation med hjälp av Petersson (2015). Denna process är 

inte kopplad till moraliska aspekter utan Peterssons (2015) 

avhandling har som mål att beskriva hur en individ lär sig 

polisyrket och blir en medlem av det polisiära. I arbetet beskrivs 

det att en persons syn på det polisiära arbetet förändras 

kontinuerligt i samband med antal år i yrket. En polisstudent 

enligt Petersson (2015, s.373) tenderar att ha striktare syn på 

regelverket (även mot de egna kollegorna), medan mer erfarna 

kollegor införlivar ett mer praktiskt synsätt. Ett praktiskt synsätt 

innebär i sammanhanget att poliserna är villiga att tänja på 

reglerna för att genomföra sitt uppdrag. Detta praktiska synsätt 

involverar en friare syn för vilka regler som man kan tänja på 

för sina kollegor. I avhandlingen används exemplet att skjutsa 

hem en kollega där de mer ”lagföljande” studenterna i större 

utsträckning nekar förfrågan, då detta inte är tillåtet när man är 

i tjänst, medan de mer erfarna poliserna i större utsträckning 

beviljar den (Petersson 2015, s.379-380). Att börja följa 

organisationsspecifika normer kan tolkas som ett rituellt sätt att 

närma sig en organisation och göra sig själv till en god 

gruppmedlem (Graham, Haidt, Rimm-Kaufman 2008 s.278). 

Som ovan nämnt startar denna förändringsprocess redan vid 

utbildningen och fortskrider genom arbetslivet (Petersson 2015 

s.290). Polisstudenter har större respekt för sina praktiskt 

orienterade lärare än för de teoretiska. Anledningen är att de 
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praktiska lärarna består av yrkespoliser, vilket deras teoretiska 

till stor del inte gör (Petersson 2015, s.317-319). Att de 

praktiska lärarna är klädda i uniform nämns av Peterssons 

intervjupersoner som en potentiell faktor till respekten (ibid.). I 

polisstudenternas ögon anses de ha mer erfarenhet och förtjänar 

därför mer respekt.   

  

Precis som djurrättsaktivisterna som representerades ovan håller 

poliser medlemmar den egna gruppen i högre beaktning än 

andra grupper. Som Jacobsson och Lindblom (2016, s.44:98) 

redovisade spiller djurrättsaktivisternas engagemang för deras 

moraliska ideal ofta över till andra sociala sfärer. Lika så finns 

det yrkesfaktorer hos poliser som brukar spilla över till andra 

sociala sfärer. Stressrelaterad forskning redovisar exempelvis 

att poliser är räddare för att begå ett normövertramp eftersom de 

omfattas av repressalier både av samhället och på jobbet 

(Abdollahi 2002, s.10). Vidare har även en polis 

rapportskyldighet när denne ser ett brott. Det är inte specificerat 

att polisen måste vara i tjänst när detta sker. Vidare beläggs de 

med skyldigheten att ingripa vid större brott och har rätten att 

ingripa för att upprätthålla den allmänna ordningen (PL 

1984:387: PL 2014:1104)    

  

3.4 Vikten att ha allmänhetens förtroende  
 

Poliser har i sin yrkesutövning en möjlighet att använda våld, 

detta är dock inte tillräckligt för att få människor att lyda lagen 

(Tyler 2004, s.85). Det finns ingen möjlighet för poliser att vara 
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överallt samtidigt, behovet som då skapas är att allmänheten 

lyder lagen även när polisen inte är närvarande (ibid.). För att 

det ska vara möjligt behöver polisen anses vara legitim och 

förtjäna allmänhetens tillit. Ett ursprung till legitimitet är att 

allmänheten själva införlivar värderingarna som polisen ämnar 

förstärka (Tyler 2004, s.86: Jackson et al. 2012 s. 1054-1056).  

Enligt en rapport skriven av Hallin och Gerell (2015 s.24) på 

uppdrag av Svenska Nationella operativa avdelningen skapar 

bristande förtroende för det polisiära ett maktvakuum som 

tillåter andra former av organisationer att uppfylla polisens 

funktion i det berörda området. Rapporten beskriver i samband 

med att nya maktstrukturer bildas i dessa områden kan området 

skapa sina egna normer och rättssystem (Hallin och Gerell 2015, 

s.19). Att ha tillit för det polisiära redovisas av Warner (2014, 

s.423) ha en reglerande effekt på individers beteende när polisen 

själva inte är på plats. Genom att informella förfrågningar som 

ämnar reglera grannars beteende kan bli uppbackade av en 

officiell myndighet vid behov.   

  

3.5 Användning av redovisade artiklar   
 

Jacobssons (2006) användning av Durkheims moral sociologi 

mynnade ut i ett välfärdskontrakt och staten blev en moralisk 

knytpunkt för invånarna i ett land. Straff fungerade som både en 

reglerande funktion och en förstärkande sådan för moralen i 

landet, även om polisen inte är det straffande organet har de en 

central plats i denna reglerande funktion. Det är därför av 

yttersta vikt att polisen kan bete sig moraliskt. Polisen ska 

genom sin yrkesutövning arbeta för att skydda rättsstaten och 
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det sociala kontrakt som Jacobsson (2006) nämner. Som polis 

har man då ett betydligt högre krav på sig att inte agera eller bete 

sig icke-moralisk, då icke-moraliska handlingar från polisen kan 

underminera kontraktets värde och allmänhetens förtroende 

som bland annat Tyler (2004, s.86) nämner. I andra ordalag kan 

detta uttryckas "Den som kräver något av andra skall kräva 

detsamma av sig själv [...]" (Backlund 1997, s.35). Detta 

argument styrks ytterligare genom forskningen utförd av 

Jackson et al (2012), Hallin och Gerell (2015) samt Warner 

(2014) som tydligt redovisar hur viktigt det är att samhället har 

tillit för polisen.   

Användningen av Jacobsson och Lindblom (2016) kommer vara 

som en inspirationskälla för försöka kartlägga en moralisk 

process som poliser följer. Istället för processen 

djurrättsaktivister följer teoretiserar jag att polisens kan se ut på 

följande vis:   

Det första steget innebär att individen är nöjd med sin sociala 

omvärld och de normer som betecknar den. Någon som vill bli 

polis kan eventuellt vara ”mer nöjd” än majoriteten av 

allmänheten och jag utesluter inte detta som en motiverande 

faktor för någon att söka till polisen. Vid steg två ska det enligt 

Jacobsson och Lindblom (2016) ske en “ögonöppnande” 

händelse som får individen att börja ifrågasätta de normer hen 

annars levt vid. Det är svårt att säga om detta är fallet för 

blivande poliser. Normerna som de tidigare har levt med kan 

vara en av de många anledningarna till varför de väljer att bli 

poliser.    

 Steg tre misstänker jag är relativt oförändrad gentemot 

Jacobsson och Lindblom (2016). Men istället för att det präglas 
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av en manifestering av nya moraliska ideal kan det yttra sig på 

sådant vis att moraliska ideal istället stärks. Om det finns 

anledning att misstänka att detta steg passar in i det kommande 

empiriska materialet kan det eventuellt utformas av att de 

blivande poliserna exempelvis börjar: polishögskolan och 

normerna de följt tidigare förstärks, genom att de undviker att 

köra för fort, tränar för att klara sina fysiska- tester och så vidare. 

Om tredje steget faller in på sådant sätt som teoretiserat bör 

individen vid fjärde steget börja på polisutbildningen. Individen 

kanske försöker utöka de moraliska ideal som polisen införlivar 

till flera sfärer av sitt liv. Blivande poliser kanske tillrättavisar 

vänner som gör övertramp i privatlivet, kritik kan eventuellt 

riktas mot andra delar av rättsväsendet för att det försvårar eller 

inte gör tillräckligt för att underlätta för polisen. Vid femte steget 

beskriver Jacobsson och Lindblom (2016) att individen är en 

fullkomlig medlem av den nya organisationen. Användningen 

av Peterson (2015) i samband med detta är för att bilda en 

förståelse över de faktiska förändringarna i polisens beteende 

från det att de börjar polisutbildningen till att de är färdig 

utbildade och även för att styrka argumentet att individers 

beteende förändras efter att de går med i polisen som 

organisation.   
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4 Teoretiskt ramverk  

 

  

4.1  Det kollektiva intressets grundstenar  
 

Det teoretiska ramverk som används för att förstå fenomenet 

moral och moraliska ideal inom det polisiära har främst byggts 

upp med hjälp av Emile Durkheim (2002).  Enligt Durkheim 

(2002) är det kollektiva intresset uppbyggt av enskilda 

individer, samtidigt som det är mer än delarna som utgör det. 

Detta innebär att det är en kraft som kan reglera enskilda 

individer men som samtidigt inte kan existera utan dem. Det 

kollektiva intresset är enligt denna definition någonting som 

förser individen med gränser att leva efter och samtidigt en 

känsla om vad som är moraliskt korrekt och moraliskt fel (ibid., 

s.60-61). Det kollektiva intresset formas till stora delar genom 

det land en individ är uppväxt i som nämndes i inledningen. Om 

en individ är uppväxt i exempelvis Sverige kommer denne ha 

ett annat moraliskt ideal än någon som är uppvuxen i Italien (jfr 

Durkeim s.74-75). Durkheim (2002) har skrivit inflytelserik 

litteratur när det kommer till sociologins förståelse om moral 

genom sitt begrepp det kollektiva intresset. För att börja 

fördjupningen av det kollektiva intresset som utlovades i 

inledningen tänker jag benämna skyldigheter och sedan vilka 

grundpelare det kollektiva intresset är uppbyggt av.   

Skyldigheter i Durkheims (2002) mening är de vardagliga 

handlingar en individ utför. Dessa handlingar assisterar med att 

upprätthålla legitimiteten hos det kollektiva intresset och 
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samtidigt har det en förstärkande effekt på det kollektiva 

intresset (Durkheim 2002, s.34). Detta innebär att det kollektiva 

intresset återskapar sig självt genom sociala handlingar. 

Durkheim (2012, s.12) menar att desto mer individualistiskt ett 

samhälle blir desto mer avancerat kollektivt intresse införlivar 

det. Moral ska med andra ord inte förstås som någonting 

deterministiskt. Det ska istället bli förstått som något som via 

kognitiv reflektion kan utvecklas (ibid.).   

  

Durkheim (2012) beskriver att det finns tre grundpelare till 

fenomenet moral: (1) Disciplinens anda (2) Koppling till sociala 

grupper och (3) Individens förståelse av moral.   

(1) Disciplinens anda beskrivs som en kraft som 

trycker tillbaka individen när denne försöker sträva för långt 

från vad det kollektiva intresset anser vara moraliskt korrekt. 

Disciplinens anda är någonting abstrakt och kan endast märkas 

av när man närmar sig gränsen (Durkheim 2002, s.61). 

Disciplinens anda kan enkelt observeras genom exempelvis de 

lagar som finns i ett land. Det kan med andra ord bevittnas i den 

reaktion som sker när ett övertramp gentemot det accepterade 

äger rum. Det är denna funktion som disciplin fyller i det 

kollektiva intresset. Det uppmanar individer att uppfylla sina 

skyldigheter gentemot samhället med hot om potentiella 

repressalier. Utan detta hot saknas ett fundamentalt incitament 

för människors koppling till andra grupper (Durkheim 2002, 

s.85).   

(2) Med Kopplingen till sociala grupper menas det att 

människan enbart är moralisk till den punkt den är social 
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(Durkheim 2002, 64). Detta innebär att om en individ hypotetisk 

hade levt utan andra människor kring sig hade hen inte haft ett 

koncept av moral. Men att vissa sociala konstellationer har 

större inflytande än andra, detta är dock varierande under en 

individs uppväxt. Durkheim (2002, s.74) syftar på att individen 

huvudsakligen influeras av det kollektiva intresset från två 

sociala källor: familjen och nationen. Familjen är i början av en 

individs liv den centrala konstellationen som förser individen 

med sin moral. Familjen hamnar sedan på en andra plats 

gentemot landet individen föds i (ibid.). För när individen av 

någon anledning skiljer sig från sin familj (flyttar, dödsfall, 

skaffar en egen familj m.m.) menar Durkheim (2002, s.75) att 

det är staten som tar över rollen av moraliskt centrum (jfr 

Jacobsson 2006).   

(3) Individens förståelse av moral är viktig i den 

benämningen att det hjälper driva de moraliska idealen framåt. 

De två tidigare grundpelarna beskriver till stor del hur det 

kollektiva intresset utövar makt och återskapar sig självt. 

Durkheim (2002, s.12) påpekar att en intelligent moral främjas 

av individualism. Tanken är befriaren av viljan och människans 

förmåga att tänka har utvecklats i takt med individualismen 

menar Durkheim (2002, s.12:119). Enligt Durkheim (ibid.) är 

det vetenskapen som främjar individualism och ger oss de 

nödvändiga verktygen för att utveckla vårt moraliska tänkande 

då det befriar oss från tidigare ”måsten” och därigenom ger oss 

mer tid till kognitiva utmaningar (Durkheim 2002, s.114). 

Vetenskapen enligt definitionen given av Durkheim (2002) är 

bemästrandet av idéer. När individer erhåller makten över idéer 
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kan de kombinera dem och därigenom utveckla nya (Durkheim 

2002, s.114-118).   

Hitlin (2008, s.21) beskriver att moral är någonting som binder 

ihop en individ med de sociala grupper den växer upp med. Det 

nämns att moral är liknande med att dra ”ljusa linjer” för korrekt 

och inkorrekt beteende. Dessa formas av de sociala 

konstellationer individen växer upp i och kan skilja sig mellan 

olika grupper i samhället. Hitlin (2008) använder här exemplet 

att om en individ från arbetarklass skulle gå på opera hade 

medlemmarna av samma sociala klass ansett detta som ett 

övertramp. Samtidigt anses det vara acceptabelt för någon från 

överklassen, detta för att de ekonomiska resurserna 

arbetarklassen har tillgång till skiljer sig grovt från övre 

ekonomiska klasser, att då spendera en större mängd pengar på 

nöjen istället för något mer behövligt målas upp som ett 

övertramp (Hitlin 2008, s.21). Innebörden blir att det är den 

sociala omgivning som formar vår moral (Hitlin 2008 s.66–68). 

Hitlin (2008, s.21) lyfter fram att införlivningen av en moralisk 

kod tillåter individer att agera fritt från övervakning av polis 

eller föräldrar, för att de binder individens beteende till 

normerna i ett samhälle.   
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4.2 Ansvarsbefriande byggstenar  
 

Boethius (2015) har i sin avhandling identifierat flertalet 

begrepp som används av individer som begått ett socialt 

övertramp för att rättfärdiga sina handlingar. Det mest centrala 

för min egen studie är begreppet ansvarsbefriande byggstenar. 

Boethius (2015, s.230) beskriver dessa byggstenar som 

förklaringsmodeller som lägger över ansvaret av handlingen till 

faktorer som omger situationen. För att skydda sitt moraliska 

självvärde skyller man istället ifrån sig på något eller någon 

annan. Boethius (2015) beskriver hur män som misshandlat sina 

respektive beskriver att det inte var deras fel. Detta gjorde 

männen antingen genom att lägga skulden på yttre faktorer eller 

att ändra definitionen av våld är för någonting. I avhandlingen 

nämner en av intervjupersonerna att hans partner ”trycker 

medvetet på rätt knappar” (Boethius 2015, s.122).   

  

4.3  Användning av teorin  
 

Som redogjorts i teorikapitlet menar Durkheim (2002, s.60-61) 

att det kollektiva intresset är större än summan av dess delar och 

utgör en reglerande kraft över den enskilde individen. Det 

kollektiva intresset består sedan av tre faktorer: koppling till 

sociala grupper, disciplinens anda och individuell förståelse av 

moral. Min användning av det kollektiva intresset är att det är 

ett ideal som arbetar över ett specifikt geografiskt område (i 

detta fall Sverige) och förser individer med ett grundläggande 

moraliskt ideal. Som tidigare nämnts återskapas det kollektiva 

intresset genom sociala handlingar. De sociala handlingarna 
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äger rum i kopplingen till sociala grupper. Det är i kopplingen 

som fenomenet det kollektiva intresset återskapas och 

utvecklas.   

Disciplinens anda fyller funktionen genom att reglera beteende 

som går emot det kollektiva intresset. Disciplinens anda blir via 

logisk förlängning i det Svenska samhället polisstyrkan. Då 

polisstyrkan är de som har blivit givna uppgiften att omhänderta 

individer som exempelvis stör den allmänna ordningen. I takt 

med att dagens samhälle utvecklas gör även moralen det. Detta 

benämns som individens individuella förståelse av moral. Om 

något ändras i en av dessa tre faktorer påverkas även de andra 

två. Skulle polisen inte lyckas med sitt uppdrag finns det inte 

tillräckligt med incitament för alla att fortsätta följa de 

värderingar som satts upp. Detta innebär att varje av dessa tre 

dimensioner har en funktionalistisk aspekt och en 

konstruktivistisk då alla hjälper att få de andra att fungera så det 

kollektiva intresset får förmågan att återskapa sig självt. Med 

avstamp från den tidigare forskningen (Hallin och Gerell 2015, 

Jackson et al. 2012, Tyler 2004) teoretiserar jag att polisen 

upplever ett större tryck att uppföra sig moraliskt korrekt. Detta 

i samband med Durkheim disciplinens anda teoretiserar jag att 

de som är en del av disciplinens anda har ett större ansvar att 

agera moraliskt korrekt. Det kan i sin tur tyda på att det är det 

kollektiva intresset som polisen införlivar.   

Kopplingen till sociala grupper används för att förstå hur olika 

sociala konstellationer skapar de moraliska ideal poliser strävar 

efter att upprätthålla (även innan de visste att de ville bli 

poliser). För som Durkheim (2002, s.64) beskriver är individen 

endast moralisk till den punkten den är social. Om en individ 
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inte har någon form av social kontakt med andra individer och 

aldrig haft det har individen således inte en känsla om rätt och 

fel. Mitt intresseområde är att undersöka om poliser växer upp i 

liknande sociala grupper och därigenom från tidig ålder lärs ett 

moraliskt ideal som liknar eller är det samma som polisen 

(organisationen) införlivar.   

Användningen av Hitlins (2008) definition av moral kommer 

vara för att tolka mindre sociala konstellationer som påverkar 

individens moral. Som jag nämnde i inledningen används det 

förståelsen om moral för att komplettera det kollektiva intresset. 

Med detta vill jag ha sagt att moral inte ska förstås som helt 

frånkopplat från det kollektiva intresset utan snarare som 

sammankopplat. Disciplinens anda, koppling till sociala 

grupper och individens förståelse av moral har en påverkande 

effekt på moral likväl som det kollektiva intresset. Den 

huvudsakliga anledningen för uppdelningen av dessa begrepp är 

för att beskriva mindre sociala konstellationer med hjälp av 

begreppet moral och större med hjälp av det kollektiva intresset. 

Samt kunna studera hur en individ, även när denne är med i 

flertalet andra sociala konstellationer, moraliskt påverkas av 

landet där de växt upp.   

  

När det kommer till ansvarsbefriande byggstenar är detta 

begrepp främst menat att klargöra hur moraliska ideal kan 

användas för att rättfärdiga handlingar som annars hade vart 

oacceptabla. I detta fall i jämförelse med vad som kommer 

hända ifall polisen inte använder våld. Om en person springer 

mot en annan med en kniv kan påföljderna bli allvarligare om 
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polisen inte ingriper (jfr Boethius 2015, s.230). 

Ansvarsbefriande byggstenar som begrepp gör det möjligt för 

mig att förstå hur poliser kan utföra handlingar i namnet av en 

organisation och hur en handling berättigas när polisen i sin roll 

som överträder gränserna satta till följd av det kollektiva 

intresset.   

5 Metodavsnitt  

 

För metodavsnittet ämnar jag först under punkt 5.1 redogöra för 

valet av metod och argumentera till varför semistrukturerade 

intervjuer passar sig bäst i samband för att uppnå studiens syfte. 

Syftet var att undersöka hur poliser och blivande poliser ser 

tillbaka på moraliska faktorer som kan ha påverkat de till deras 

yrkesval. Vidare under punkt 5.2 redogör jag för den valda 

metoden i en praktisk mening och vad man ska hålla i åtanke för 

att genomföra en semistrukturerad intervju. Jag förklarar även 

hur jag valt att gå tillväga för att ämna göra den 

semistrukturerade intervjun rättvisa.  Därefter under 5.3 följer 

motiveringen till valet av poliser. Hur jag gick tillväga för att få 

tillgång till polisen som intervjugrupp och slutligen, hur det 

empiriska materialet transkriberades och analyserades. Det 

sistnämnda i detta avsnitt är de etiska reflektionerna i samband 

med denna studie.  
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5.1 Metodval – Den kvalitativa intervjun  
 

Med utgångspunkt i studiens syfte har jag valt den kvalitativa 

metoden. Framförallt använder jag mig av den kvalitativa 

intervjun då denna synliggör intervjupersonernas syn på sin 

egen livsvärld och i enlighet med studiens syfte hur individerna 

själva ser tillbaka på eventuella moraliska faktorer som 

motiverat deras val att söka till det polisiära (jfr Kvale och 

Brinkmann 2015, s.17). Enligt min uppfattning hade en enkät 

inte försett mig eller intervjupersonerna med det flexibla 

utrymme som krävs för att rättvist rekonstruera den upplevda 

processen. Att ta del av någons livsvärld innebär att jag kan 

bilda en uppfattning om hur poliserna själva upplevde de 

moraliska faktorer som påverkat deras yrkesval. Valet av metod 

blev att använda semistrukturerade intervjuer för att nå syftet att 

få intervjupersonerna att ge en skildring om sina egna 

upplevelser. Som Ahrne och Svensson (2015, s.12) menar är det 

de känslor, erfarenheter och händelser som påverkar en individs 

livsval enklast att förstå i den kontext där de skapades. Då 

processen jag intresserar mig av skedde i dåtid har jag inte direkt 

åtkomst till kontexten men jag hoppas att intervjupersonernas 

rekonstruktioner om viktiga händelser kan tjäna syftet likväl (jfr 

Bryman 2016, s.494). Genom intervjupersonernas 

rekonstruktioner av kontextet hoppas jag att de ska berätta om 

de känslorna som påverkat de i deras framtida yrkesval. Om de 

hade en ögon öppnande upplevelse hur har detta då format dem? 

Om de ofta tillrättavisat sina vänner i sitt privata liv vad är det 

som motiverat detta?   
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5.2 Metodverktyg  
 

För att skapa kunskap kring moral som fenomen i samband med 

polisyrket behövdes det förstahandsupplevelser från individer 

som upplevt eventuella moraliska faktorer som undersökningen 

intresserar sig av (jfr Creswell 2018 s.19). Återspeglingen av en 

livsvärld kan enbart göras rättvisa genom att tala med individen 

som varit med och skapa den. För att leda individerna in på deras 

historia: vad som fick de att välja polisyrket och vilka moraliska 

aspekter som påverkat dem tematiserades en semistrukturerad 

intervjuguide med hjälp av tre huvudsakliga teman (jfr Creswell 

2018, s.13). De utvalda temana blev uppväxt, utbildning och 

yrket. Jag hoppades att med hjälp av dessa tre teman kunna leda 

intervjupersonen in på ett kronologiskt spår som präglades av 

deras subjektiva syn på formande händelser. Som jag redovisade 

för under teorin utgår jag från att känslan av moral är någonting 

som startar under uppväxten med familjen som centrum. Att 

starta med uppväxten blir en uppenbar startpunkt. Uppväxten 

kommer även assistera med att klargöra för eventuellt andra 

sociala konstellationer som kan delas mellan intervjupersonerna 

från tidig ålder. Nästa givna steg blir ”utbildningen” för att se 

hur deras moraliska känsla formas för den kommande 

organisationen. Slutligen tematiseras intervjuguiden med 

”yrket” för att klargöra vilka moraliska krav som ställs på 

individerna i deras nutida/framtida yrkesroll. Frågorna 

tematiseras ytterligare utefter begrepp och idéer som 

presenterades i teorin. Durkheims (2002) begrepp: disciplinens 

anda, koppling till sociala grupper och förståelse för moral 

användes, men även Jacobsson och Lindblom (2016) 



 

25(78) 

 

inspirerade utformningen (jfr Rennstam och Wästerfors 2015, 

s.31).   

Frågorna i intervjuguiden formades med hjälp av ”vad” och 

”hur” frågor. Denna typ av frågor skapar större möjligheter för 

intervjupersonen att själv skapa sin mening och ger större 

chanser till detaljerade förklaringar (Rennstam och Wästerfors 

2015, s.29). En av fördelarna med en semistrukturerad intervju 

är att det tillåter intervjuaren flexibilitet att följa upp intressanta 

spår samtidigt som denne har en kategoriserad intervjuguide att 

följa. Flexibiliteten med alla sina fördelar kommer dock med 

några nackdelar. En av dessa nackdelar är att materialet blir 

spretigt och uppstår som mer svårhanterligt än om en 

strukturerad intervju hade genomförts (Bryman 2016, s.468).  

  

5.3 Urval och urvalskriterier  

5.3.1   Vilka poliser?   
 

Urvalskriterierna var att intervjupersonen på något sätt ska vara 

aktiv inom polisväsendet och ha genomfört eller genomför 

polisutbildningen. Jag intresserade mig av tre grupper: chefer 

inom polisen, nyexaminerade poliser och polisstudenter. Skälet 

till detta var för att tydliggöra eventuella nyanser i materialet. 

Nyanser i detta sammanhang syftar på att klargöra individuella 

upplevelser för individer som kommit olika långt i en 

moraliskprocess. En fördel med att dela upp urvalet är att de som 

är nyare i processen kan ge mer detaljerad information om de 

eventuella första stegen, då det ligger de färskare om minnet. 

Medan de som nuvarande är aktiva inom yrket kan förse 



 

26(78) 

 

information om vilka moraliska aspekter som utövar tryck över 

polisen i deras yrkesroll. Det försåg även studien med data från 

olika tidsperioder där jag kunde studera om individer ser tillbaka 

på de moraliska aspekterna för deras val att bli polis är konstanta 

eller om de skilde sig för 30 år sedan kontra nu. Detta kan även 

bli talande för den individuella förståelsen för moral.   

Jag hoppades på skildringar för hur det var tidigare och hur 

polisen är ”bättre nu” i jämförelse med förr. Om det redovisar 

sig att förändringar har skett inom polisen på hur de exempelvis 

ser på människor från andra kulturella ursprung kan detta vara 

ett tecken på att det kollektiva intresset införlivas av polisen. Då 

det utevcklas utvecklas i takt med samhället.  

    

5.3.2 Tillgång  
 

För att få tillgång till intervjupersonerna blev det tvunget att 

förlita mig på mitt personliga kontaktnät. För att benämna detta 

mer ingående ämnade jag först gå genom officiella kanaler men 

till följd av tidsbrist och svårigheter att hitta relevant 

kontaktinformation övergick jag till att leta efter en gatekeeper. 

Efter kontakt med familjen visade det sig att flertalet personer i 

deras närhet var poliser. Med familjens hjälp fick jag fram två 

mejladresser till individer med chefspositioner inom det 

polisiära. Jag tog snabbt kontakt med dessa och turligt nog 

visade båda intresse för undersökningen. Efter genomförda 

intervjuer bad jag om tjänsten att de skulle rekommendera 

ytterligare intervjupersoner för studien. En av individerna 

lyckades tyvärr inte finna några intressenter men den andra 

lyckades förse mig med flertalet nya intervjupersoner och det 
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resulterade i tre telefonnummer. Efter samtal med dessa poliser 

bokades intervjuer in. Lyckligtvis fick de tillåtelse att 

genomföra intervjuerna under arbetstid vilket motiverade de 

ytterligare att delta i studien. Totalt genomfördes åtta intervjuer, 

tre av intervjupersonerna var i chefsposition, tre var 

nyexaminerade och två var polisstudenter. Intervjupersonerna 

var informerade om att intervjun berörde moral och att jag 

önskade tala om deras uppväxt, utbildning och yrkestid.   

Gatekeepers är individer som ger forskaren tillgång till annars 

svåråtkomliga grupper och snöbollsurval innebär att 

intervjupersonerna själva rekommenderar ytterligare individer 

som kan tänka sig vara intresserade av att delta i undersökningen 

och som uppfyller syftet (Bryman 2016, s.415:s.428). 

Problematiken med snöbollsurval är att materialet inte blir 

allsidigt (Ahrne och Eriksson 2015, s.41). Fördelen är dock att 

de ger tillgång till just grupper som annars är slutna (Bryman 

2016, s.415). I ett snöbollsurval brukar individer rekommendera 

personer de själva är vänner med och därigenom som liknar de 

själva (ibid.). För denna studie utgjorde detta dock inte ett 

problem. Den ursprungliga gatekeepern var i en chefsposition 

och fattade intresse för undersökningen. Han önskade själv att 

se hur individer med olika lång erfarenhet inom det polisiära 

skulle besvara frågorna och snöbollsurvalet blev därför 

fokuserat på individer som passade in i de kriterier jag önskade 

ha.   

Att polisen var en slutengrupp påverkade dock urvalskriterierna 

för studien. Förstahandsvalet var utryckningspoliser, jag 

misstänkte att de oftare än kontorspoliser hamnar i situationer 

där de behöver ta moraliska beslut. De moraliska ideal jag 



 

28(78) 

 

intresserade mig för hade då kunnat bli tydligare genom 

berättelser om den verklighet uttryckningspoliser bemöter i sitt 

yrke. Detta visade sig inte vara möjligt på grund av flertalet 

anledningar. För det första var de svåra att finna inom 

organisationen, vilka som jobbar som uttryckningspoliser är inte 

allmänkunskap. De gatekeepers jag fick tag på informerade mig 

även att det var svårt att få dessa individer att gå med på 

intervjuer då de eventuellt var tvungna att åka på utryckning. 

Urvalskriteriet ändrades istället till personer som avslutat 

polisutbildningen eller de som för närvarande utbildar sig.  

  

5.3.3 Genomförande   
 

Dagarna mellan intervjuerna påbörjades transkriberingen av 

materialet och en mental kodning av eventuellt intressanta 

teman. Detta innebär att jag aktivt sökte efter intressanta 

analytiska spår i materialet samtidigt som jag transkriberade det 

och försökte hitta teman som jag senare kunde använda mig av 

till analysen. Förutom att förberedda mig inför skrivandet av 

själva analysen sökte jag aspekter av intervjuguiden som jag 

önskade utveckla. Frågor som blev tillagda till följd av att arbeta 

med materialet i form av små anteckningar och att kognitivt 

bearbeta det är följande: Anser du att polisen är berättigad att 

använda våld? Varför? Hur känner du inför individer som blir 

utsatta för brott? Hur känner du inför individer som begår brott? 

Hur känner du inför i individer som begår brott upprepade 

gånger? Kan du berätta om din tid vid polisutbildningen?   

Analysen startade med andra ord redan efter första intervjun. Jag 

ämnade under alla intervjuer att vara närvarande med 
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preliminära tankar om analysen under intervjusituationen (jfr 

Rennstam och Wästerfors 2015, s.30). Den semistrukturerade 

intervjun användes för att både ge mig själv och 

intervjupersonen flexibiliteten att fördjupa svar och relevanta 

analytiska poäng, där intervjupersonen kunde tillskriva sin egen 

mening till sin historia (jfr Rennstam och Wästerfors 2015, 

s.29). Att närvara med preliminära tankar om analysen 

resulterade i bland annat en fördjupning intervjupersonernas 

historier kring viktiga tematiska poäng genom följdfrågor.   

Dessvärre på grund av tekniska problem spelades inte en av 

intervjuerna in och kan därför inte citeras. Efter rådfrågning med 

min handledare, skrevs så mycket av intervjun som möjligt ner 

från minnet. Detta skedde i en konversationsform eftersom jag 

har enklare att komma ihåg händelseförloppet med denna 

metod.  

Intervjuerna skedde på avskilda kontor oftast i polishuset där 

intervjupersonen hade en form av överläge över mig som 

intervjuare. Det kan finnas osäkerhet hos intervjupersonen 

eftersom denne inte vet hur situationen kommer utspela sig, 

vilka frågor som kommer ställas eller hur jag som person är. Jag 

anser att det underlättades till vis del eftersom polisen är vana 

att bemöta alla typer av människor ibland i hotfulla situationer. 

Att alla intervjuer skedde på platser som intervjupersonen var 

bekant med slätade till vis del över en maktobalans. Det får inte 

heller glömmas att polisen är experter på förhör och intervjuer 

och bemöter liknande situationer i sitt arbetsliv, dock brukar 

rollerna vara omvända. Av intervjupersonerna hade två uniform 

på sig vid intervjutillfället, resterande av de intervjuade bar 

civila kläder. Intervjuerna som skedde inom polishuset tog 
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huvudsakligen plats i två former av rum: intervjupersonernas 

kontor eller ett mötesrum som bokades av intervjupersonerna. 

En av intervjuerna skedde i ett förhörsrum. Intervjupersonen i 

denna intervju var mån om att sitta i samma sits som hon alltid 

gör i sin yrkesutövning, det innebar att jag som intervjuare hade 

förhörspersonens sits. Jag kände inte en maktobalans i denna 

situation gentemot intervjupersonen, eventuellt för att jag aldrig 

suttit i ett förhör och därför inte kopplade sittplatserna till en 

känsla. Den efterföljande intervjun var öppenhjärtad likt de 

andra och jag fick svar frågor som jag ställde.   

En av intervjupersonerna gav mig inleddes tvivel om hans svar 

var fullständigt uppriktiga i koppling till hans person, då han 

inledde intervjun med att tala om att han inte skulle berätta 

någonting som han inte kunde stå för i uniform dagen efter. Min 

tolkning av detta var att han inte var villig att ge några svar som 

inte passade hans yrkesroll. Vilket kunde bli problematiskt för 

analysen men samtidigt väldigt talande för de moraliska idealen 

polisen införlivar. Speciellt eftersom ”Daniel” var den som hade 

jobbat inom det polisiära längst av alla intervjupersonerna. Likt 

den föregående beskrivna intervjun upplevde jag intervjun som 

öppenhjärtad och jag fick inte känslan att han dolde sina riktiga 

åsikter. Självfallet går det inte att säga om detta var fallet i eller 

inte. Efter intervjuerna efterfrågade flera av intervjupersonerna 

uppsatsen i sin färdiga version och visade ett genuint intresse för 

ämnet den berör. Jag hoppas att intresset för uppsatsen var det 

som gjorde att jag inte upplevde att de förvrängde sina svar. Jag 

gjorde det till en poäng att tala med intervjupersonerna i den 

mån jag ansåg vara rimligt om ämnen som inte berörde intervjun 

direkt innan intervjuerna startade. Detta för att skapa en trygghet 
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i situationen både för mig och för intervjupersonerna. För även 

om intervjuerna skedde i polishuset kan det som ovan nämnt 

vara en otrygg situation för dem. Av vad jag märkte i 

intervjusituationen och vad jag resonerat kring i efterhand hade 

det ingen märkbar effekt på intervjumaterialet att vi befann oss 

i polishuset eller att poliserna är experter på 

intervjusammanhang.   

För att benämna de två intervjuerna med polisstudenterna så 

skedde dessa vid universitetsbiblioteket i Växjö där jag bokade 

grupprum för ändamålet. Likt intervjuerna på polishuset gjorde 

jag en poäng att kallprata innan intervjun startade. Jag erbjöd 

även att köpa en kopp kaffe inför intervjun. Det jag upplevde i 

dessa två situationerna var att intervjupersonerna var mindre 

säkra på sig själva än de som jobbade inom polisen. Detta kan 

ha att göra med som jag nämnt ovan att polisen är experter på 

intervjuer och att dessa personer hade mindre erfarenhet inom 

området. Osäkerheten kände jag gjorde att det krävdes en längre 

tid innan intervjun kom igång men inte att det påverkade 

insamlad empiri.   

  

5.4  Bearbetning/analys av material  
 

För att transkribera materialet ändrade jag talspråket till 

skriftligt. Samtidigt som jag ämnat behålla aspekter som tystnad 

och delar av kroppsspråk har jag inte fokuserat på det utan 

ämnat benämna det i stunder där kroppsspråk och tystnad var 

relevant att hålla kvar. Tystnad när jag som intervjuare försökte 

formulera ett exempel eller hitta nästa fråga att ställa har inte 

medtagits i transkriberingen. Information om uppväxtort, namn, 
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arbetsposition har inte transkriberats för att skydda 

intervjupersonerna.  

För att starta analysen användes Braun och Clarke (2006) som 

har skrivit en uttömmande guide på hur man går tillväga när det 

kommer till tematisk analys, denna består av sex faser. Fas ett 

är att transkribera materialet, detta gjordes löpande mellan 

intervjuerna och insikterna från transkriberingen användes 

sedan för att utveckla intervjuguiden. Fas två är att läsa 

materialet igen och skapa inledande koder. För att utföra steg 

två valde jag att skapa en tabell med flertalet koder som jag 

teoretiserade skulle vara aktuella för analysen, den ursprungliga 

versionen blev väldigt omfattande då jag inte ville riskera att 

missa ett analytiskt spår. Vidare innebär fas tre att man tar de 

ursprungliga koderna man skapade i fas två och kategoriserar 

dessa i teman (Braun och Clarke 2006 s.16-20). Detta 

resulterade i att jag kunde fokusera på koder jag fann 

intressanta, tabellen finns bifogad under bilaga 2. Teman jag 

ansåg vara mest passande var de jag ursprungligen började med, 

uppväxt, utbildning och yrket. Det var efter dessa tre kategorier 

som koderna sorterades in.   

Vid det fjärde steget ska man se över tematiseringen och 

koderna som är kopplade till dem (ibid. 2006 s.23). Jag kämpade 

med fas fyra då jag gick in med ändamålet att revidera 

tematiseringarna, men dessa var djupt inbäddade i både 

uppsatsen och mina egna tankar. Resultatet blev att de fick stå 

kvar oförändrade då jag anser att dessa sannerligen är de teman 

som passar bäst utefter processen jag ämnat undersöka. Fas fem 

innebär att man identifierar vad som i grunden utgör ens 

tematiseringar (Braun och Clarke 2006, s.22-23). Detta steg var 
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utmanande på grund av identifiering av polisens moraliska 

ideal. Det moraliska idealet, för att göras rättvisa, placerades in 

kontinuerligt i uppväxt, utbildning och yrke. Detta för att det 

kollektiva intresset var utmärkande i intervjupersonernas 

skildringar av sin livsvärld. Fas sex innebär att man skriver 

analysen, man ska hålla i åtanke att analysen inte blir repetitiv 

och har en logisk följd (Braun och Clarke 2006 s.23). Den 

kommande analys delen är gjord som en tolkande analys vilket 

innebär att det är jag som tolkar det empiriska resultatet utefter 

de verktyg jag har till mitt förfogande.   

  

5.4.1 Etik  
 

Innan intervjuerna startades informerades intervjupersonerna 

om informationskravet, nyttjandekravet, anonymitetskravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 1990). Enlig Bryman (2016, 

s.125) finns det fyra huvudetiska områden man ska ha i åtanke 

när man genomför forskning inom samhällsvetenskap dessa är 

följande: (1) Kan det ske skada till intervjupersonen, (2) finns 

det ett bristande samtycke från intervjupersonen, (3) är studien 

en invasion av intervjupersonens privatliv och (4) är någon form 

av bedrägerier involverade i studien. Den sistnämnda är inte av 

intresse, ingen form av bedrägeri användes vid denna studie. 

Eventuell skada för individen benämns i det här fallet inte som 

fysisk skada. Utan skada i relation mellan individen och deras 

miljö. För att skydda intervjupersonerna har följande uppgifter 

inte angivits: deras riktiga namn, deras position inom det 

polisiära, staden där de är aktiva, intervjupersonens ålder eller 

annan bakgrundsinformation som tidigare jobb. 
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Intervjutranskriberingarna och inspelningarna kommer inte 

heller behållas längre än nödvändigt för denna kandidatuppsats 

i sociologi (Bryman 2016, s.126-128). För att benämna område 

två, alla intervjupersonerna blev informerade om att studien var 

helt beroende på deras vilja att delta. Intervjupersonerna fick 

information om att de när som helst kunde välja att avbryta 

intervjun och all data rörande deras intervju skulle i det fallet bli 

borttaget. Intervjupersonerna kommer benämnas vid följande 

alias:  

  

Chef  Polis  Polisstudent  

Daniel  Agnes  Nils  

Martin  Erik  Anna  

Philip  Lena    

  

  

6 Resultat och analys  

 

  

6.1 Uppväxt  
 

Analysen inleds med att lyfta fram intervjupersonernas familjesituation 

och huvudsakliga faktorer som kunnat forma intervjupersonernas moral. 

Jag vill framhäva detta för att teorin jag utgår från benämner familjen som 

en viktig källa till individens känsla av moral (Durkheim 2002, s.74-75). 

Intervjupersoner växte alla upp i villaområden med syskon och föräldrar. 

Intervjupersonerna uttrycker själva att de har haft goda uppväxtvillkor. 

Detta tydliggörs av av Daniel och Lena:  
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”Jag har haft en fantastiskt bra uppväxt på alla sätt, det har 

varit en trygg och bra uppväxt med två närvarande föräldrar.” 

(Daniel)  

  

” Jag är uppvuxen […] med mina två föräldrar och mina två 

syskon, väldigt, vad ska man säga, skyddad uppväxt, idyllisk. 

Gifta föräldrar, varit gifta under hela min uppväxt och …. ja 

villaområde princip.” (Lena)   

  

Alla intervjupersonerna beskriver att de har haft en stabil och 

trygg uppväxt tillsammans med föräldrar och syskon. Då det är 

återkommande med en trygg uppväxt hos alla 

intervjupersonerna tolkar jag detta som en betydande faktor för 

deras framtida yrkesval. Jag menar inte att detta är en avgörande 

faktor men den kan ändå vara påtaglig. Som redovisades i teorin 

vitnar intervjupersoner om hur familjen format deras moraliska 

känsla. Om intervjupersonerna hade haft en otrygg uppväxt 

inom familjen kan detta istället ha lett de in på ett annat 

moraliskt ideal. Att familjen hjälper till att forma 

intervjupersonernas moraliska ideal Detta belyses av Anna och 

Agnes:   

  

”Jag har alltid tyckt att min pappa har varit en rättvisans 

man, han är väldigt så… han är väldigt… rättvis skulle jag 

säga, väldigt rättvis.” (Agnes)1  
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” Men jag tror ju det här, ja såklart uppväxten. Mamma och 

pappa som jobbat har liksom sagt det här är rätt och fel 

liksom [...]” (Anna)2  

  

Min tolkning av dessa citat är hur kopplingen till familjen 

hjälper till att forma intervjupersonernas känsla av vad som är 

rätt å fel och därigenom vad som anses vara korrekt beteende i 

moralisk mening. Omdömesförmågan de mottog av sina 

föräldrarkan tolkas som en nedärvd moral från familjen. Som 

redogjorts för tidigare menar Durkheim (2002, s.74) att familjen 

är en central konstellation för att föra vidare det kollektiva 

intresset till sina barn och det är möjligt att det även är detta som 

sker i denna situation. Men samtidigt som familjen kan förmedla 

delar av det kollektiva intresset till sina barn genom att vara en 

central social konstellation för barnet är inte detta den enda av 

de tre grundpelarna (koppling till sociala grupper, disciplinens 

anda, individuell förståelse för moral) familjen kan manifestera. 

Martin förmedlar detta genom en historia från när han var tio år 

gammal och ertappades med att tjuvröka:   

  

” [...] då kom det fram de här.. då kände man .. fan.. 

det kändes tungt.. om man säger så.. om man då.. jag 

grät väl säkert alltså de var sådana där saker.” 

(Martin)  

  

Jag utläser ovan att familjen tar formen av disciplinens anda och 

Martin blir bestraffad för att ha begått något som anses vara ett 
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icke-moraliskt beteende. Detta blir ett straff som förstärker 

Martins känsla av rätt och fel (jfr Jacobsson 2006).  

Vidare för att undersöka kopplingen till sociala grupper fick 

intervjupersonerna frågor om varför de sökte sig till det polisiära 

och om de hade någon upplevelse av kriminalitet under sin 

barndom. Ett mönster som framgick under intervjuerna var 

avsaknaden av poliser inom den egna familjen. Detta beskrivs 

av Anna på följande sätt: ” Men jag har ju ingen i min släkt som 

är polis det har legat så himla långt borta.”.  

                                                                 

  

Intervjupersonernas uppväxt var inte heller präglad av någon 

grövre kriminalitet. Av åtta intervjupersoner var det bara en av 

dessa som hade en relation till kriminalitet (utöver snatteri, 

trafikförseelser). Nils hade en relation till kriminalitet i den 

bemärkelsen att personer i hans släkt brukade olagliga 

substanser. Nils menar att de begick mindre brott för att 

finansiera missbruket.   

Hos intervjupersonerna fanns det vidare faktorer som pekar på 

att de har en stark moral som formats mer än enbart kopplingen 

till familjen. Fenomenet förklarar jag med hjälp av det 

kollektiva intresset som finns i landet påverkar människan i 

dennes agerande (Durkheim 2002, s.75-76). För att belysa 

poängen tänker citera Anna och Daniel:  
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” [...]jag valde att inte trimma mopeden. Redan då var jag 

rädd att åka dit och att det skulle påverka att jag skulle 

komma in på polisen.” (Daniel) (Egen anteckning: ”komma 

in på polisen” refererar till att komma in på 

polisutbildningen)  

  

”Jag var på Emmaboda festivalen en gång och då var det 

någon som ”kan du köpa ut cigg” Och jag ”Nej, jag ska bli 

polis!”.” (Anna)   

  

Anna och Daniel tillhörde gruppen av intervjupersoner som 

önskade bli poliser från tidig ålder. Deras dröm gjorde att de 

aktivt valde bort beteende som deras kamraters moraliska ideal 

tillät. De följde istället det kollektiva intresset som i min mening 

redovisas genom ovanstående citat. Jag tolkar det som ett tecken 

på att intervjupersonerna införlivar det kollektiva intresset. Med 

anledning att Daniel och Annas undvikande beteende 

motiverades med att de skulle bli poliser. Det fanns självfallet 

intervjupersoner som inte hade en långtidsdröm om att bli polis 

och som därigenom inte hade lika strikta linjer att följa. Martin 

uttrycker det på följande sätt: ”[...] var jag inne och snodde en 

kaka från en butik för då sa kompisarna ”Ja vi får gå in och ta 

de” men jag visste att så var inte fallet… så vi snodde ju där inne 

och snattade helt enkelt.. sen kom jag ut.. men det kändes inte 

bra alltså.. det var typ ångest laddat så jag åt aldrig den där utan 

jag kastade den där kakan…”(Martin)  
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Från citatet går det att tolka att Martins moral hade två källor; 

kompisgruppen som genomförde busstreck (pangade glasrutor 

och snattade från butiker) och det kollektiva intresset. 

Situationen resulterade i att disciplinens anda gjorde sig känd 

genom en ångestladdad reaktion hos Martin, vilket synliggörs i 

citatet ovan där han inte ville äta kakan utan valde att kasta den. 

Martins känsla av ångest är ett exempel på hur disciplinens anda 

kan bestraffa en individ när denne begår en icke-moralisk 

handling. Reaktionen gentemot hans handling hjälper 

utvecklingen av hans individuella förståelse av vad som är rätt 

och fel. Martins citat redovisar hur intervjupersoner som inte 

hade långtidsdrömmar om att bli poliser också hade en starkare 

moralisk kompass än sina vänner. Om Martin inte hade upplevt 

ett starkt tryck när han överträdde det moraliska idealet hade han 

förmodligen ätit kakan, som jag antar att hans vänner gjorde.  

  

6.2 Tiden före och under Polisutbildningen  
 

I detta avsnitt analyseras intervjupersonernas yrkesval och tiden 

under polisutbildningen. Jag börjar med att redovisa för de som 

hade långtidsdrömmar om att bli poliser. Efter kommer jag 

analysera uttalande från de som inte hade långtidsdrömmar. Jag 

kommer sedan analysera citat rörande utbildningstiden och 

analysera förändringar som kan skett i intervjupersonernas syn 

på lagen och polisen.   

Fem av åtta intervjupersoner hade länge drömt om att bli poliser, 

anledningen till varför dessa individer ville bli poliser kan delas 

upp i två olika teman. Första temat är att de ville hjälpa 

människor och göra rätt för samhället. Det andra är att jobbet 
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innebär fart och spänning vilket tilltalade dem. Båda dessa 

ingångar till polisyrket belyses med följande två citat:   

  

”Jag vet faktiskt inte riktigt, jag visste att jag ville jobba 

med människor och jag visste att jag gärna ville hjälpa 

människor på något sätt.  Sedan lockade detta det här med 

att det är lite fart och att det går lite fort .. [...]” (Agnes)   

  

”Det är ett väldigt spännande jobb tänker jag. [...] Jag var 

väldigt insnöad på det här med socialtjänst och sådär. Men 

det är så svårt att få göra någonting men polisen är inne på 

det här direkta. ”Nu ser jag att det här är fel och nu får jag 

gå in och göra det här.” Men detta direkta arbete liksom att 

inte dra ut på det…” (Anna)   

  

Det kan ses som en moralisk anledning att vilja hjälpa att främja 

det kollektiva intresset. Motivationen till att bli polis varvas med 

andra ord av en vilja att göra mer för samhället samtidigt som 

man önskar ha ett spännande yrke. Dessa var även 

anledningarna hos de som inte visste från tidig ålder att de 

önskade bli poliser. Denna grupp karakteriseras på två sätt 

gentemot den första, för det första nämner de att ”ett frö blev 

sått” det innebär att individerna hade tankar på att bli poliser 

men glömde dessa. Denna kategori skapades från ett citat Lena 

sa under sin intervju: ” Men det växte väl sig starkare och 

starkare där när väl fröet var sått.”. De hade alltså tankar på att 

bli poliser ungefär samtidigt som resterande, men valde andra 

banor i livet. Som jag tolkar från följande citat:   
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”Det var när man skulle välja till gymnasiet... alltså när jag 

gick på högstadiet typ i åttan... och då var det lite vad ska 

jag bli?” (Martin)   

  

Martin beskriver hur han började studera ekonomi och 

genomförde halva utbildningen innan han fick en 

”ögonöppnande” upplevelse:  

  

”[...] men jag vill fan inte detta... jag vill jobba med 

människor... och då var de ju lite annat perspektiv… inte bara 

sitta och göra bokslut… så då… nä nu söker jag till polisen 

och då var det ju det som kom tillbaka från högstadietiden då  

               och de tankarna …” (Martin)   

  

Här tolkar jag mellan de två citaten från Martin hur ”fröet” blev 

sått och hur det yttrade sig en längre tid efteråt. I Lenas fall tog 

det tio år innan hon sökte in till polisutbildningen. En avstickare 

från mönstret är Philip som ”halkade” in på utbildningen. Han 

beskriver att han under tidens gång blev mer och mer intresserad 

och att han sedan skulle bli ”[...] väldigt besviken på mig själv” 

om han inte hade fått en plats. Anledningen till varför Philip 

bestämde sig för att söka till utbildningen var samma som 

Martin, han fick en ögonöppnande upplevelse. Upplevelsen 

yttrades sig med att han önskade göra något mer, i hans egna ord 

var det följande ”[...] alltså.. jag va nog inne på att göra någon 

sorts nytta i samhället... att ha ett jobb där man känner en 

meningsfullhet[...]”. Insikten att främja samhället tolkar jag som 
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en central motivator för dessa individer att gå ifrån annars 

lukrativa arbeten och utbildningar för att söka sig till poliskåren.   

När intervjupersonerna väl hade kommit in på utbildningen 

stärks den moraliska kompass de hade sedan tidigare och trycket 

av disciplinens anda börjar göra sig mer känd när de inträder sin 

roll som polisstudent. Mönstret som framträder är att i 

allmänhetens ögon är man redan färdig polis och borde 

därigenom bete sig mer moraliskt än en civilperson, detta 

speglas väl i ett citat av Nils:”[...] men någonstans i 

allmänhetens ögon så blir du ändå polis den dagen du sätter fot 

på utbildningen så det är klart att man börjar tänka på hur man 

är och hur man beter sig.. i allmänhet liksom.”.  

Polisstudenternas beteende blir mer reglerat till följd av deras 

roll, vilket Nils vittnar om i följande citat:   

  

” [...] jag tänker när man går på krogen och sådär... folk vet 

ju om att man går utbildningen och man kanske inte ska bli 

för full. Det skulle inte se så jäklar snyggt ut där är ju Nils 

polisstudent svinpackad och blir omhändertagen för att han 

är för full liksom... det rimmar illa.” (Nils)   

  

I citatet har linjerna för vad som är korrekt beteende för Nils i 

sin roll som polisstudent blivit tydligare dragen. Detta indikerar 

att det skett en förändring i hans individuella förståelse för 

moral, beteende som innan var icke moraliskt blir nu ett ännu 

större brott i hans roll som polisstudent. Den individuella 

förståelsen av vad som är korrekt beteende och felaktigt 

beteende utvecklas med andra ord i relation till rollen som 
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polisstudent vilket tyder på att det inte enbart är individualism i 

detta fall som har en påverkan utan att polisen som organisation 

har det likväl (jfr Petterson 2015). Mönstret förtydligas under 

kommande kategori där vi talar om polisen i deras yrke.   

För att ytterligare nämna hur intervjupersonerna förhåller sig 

till det egna moraliska idealet kan det uttryckas i frustration 

mot lagen. Som Nils redovisade i citatet ovan ansåg han att 

allmänhetens syn på vad som var acceptabelt beteende för 

honom ändrades när han började på polisutbildningen, men 

detta var inte det enda som ändrades. Flera av 

intervjupersonerna nämnde de fick en starkare syn på lagen 

under utbildningen/yrket, de blev frustrerade över att lagen 

ibland var ineffektiv. Det speglas i Agnes uttalande om 

straffrabatt.   

  

”Straffrabatt [...] istället då för att lägga ihop straffen så du 

får sitta mycket längre så får du åtalsunderlåtelse på hälften 

så blir det inget av dem..” (Agnes)   

  

Jag tolkar citatet som att väktarna av det kollektiva intresset blir 

kraftigare påverkade när de märker att disciplinens anda som de 

själva förkroppsligar inte är tillräckligt för att forma andra individer 

efter det kollektiva intresset. Det kan bero på att individerna kan 

berättiga sitt beteende genom ett moraliskt ideal de själva följer.  
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6.3  Polisyrket  
 

I kommande avsnitt för jag en argumentation om att polisen 

själva ser sig som det kollektiva intressets väktare. Min tolkning 

är att till följd av att polisen står närmare det kollektiva intresset 

upplever polisen ett starkare tryck att bete sig korrekt från 

disciplinens anda. Jag kommer lyfta fram den del av polisens 

uppdrag som involverar våldsutövande och hur 

intervjupersonerna ser på det.   

När det kommer till att polisen ser sig själva som det kollektiva 

idealets väktare speglas det i uttalande om sin uppgift, att säkra 

samhällets ordning och få samhället att fungera, vilket kan 

illustreras med följande citat:   

  

”[...]för att det civila samhället ska fungera krävs det som 

jag ser det en ordningsmakt [...] Utreda då de brotten, 

förebygga brotten för att samhället ska fungera helt enkelt 

som vi har de här … Men annars skulle det var ... frispel.  

            [...] ett samhälle som de var på hedenhös som man säger…” 

(Martin)   

  

”Jag tycker att för mig är polisen någonting bra och det är en 

stor del att samhället fungerar att vi har en fungerande polis. 

På samma sätt som vi har vi har ett fungerande rättsväsende, 

en fungerande sjukvård som behövs för att bygga upp ett 

samhälle. Och därför är det viktigt att det finns ett 

förtroende för polisen. Finns inte det så faller ju detta sakta” 

(Lena)   
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I dessa två citat tilldelar Lena och Martin ansvaret för att hålla 

samhället fungerande på flertalet organisationer. Polisens roll i 

samhällsmaskineriet, enligt intervjupersonerna, är att hålla uppe 

ordningen och fånga in de som begår moraliska övertramp i 

form av lagbrott. Denna funktion skyddar det kollektiva 

intresset, samtidigt som det genom straff förstärks (jfr Jacobsson 

2006). Tolkningen jag gör utefter detta är att polisen själva ser 

sig som samhällets moraliska väktare, även om de inte använder 

dessa orden själva. För att förstärka denna poäng kommer jag 

redovisa citat om uniformen och vikten att allmänheten 

respekterar den. För att kort förtydliga detta så blev 

intervjupersonerna frågade hur viktigt det var att allmänheten 

respekterade polisens symboler. Symbolerna utgjordes främst 

av polisuniformen och polisbilen i de utformade frågorna.  

  

”Alltså… för mig är det ju en symbol för rättsväsendet på 

något sätt och för mig är det viktigt att man visar respekt för 

den [...]” (Agnes)  

  

”Ja det är egentligen grunden [...] det är ju viktigt annars så 

finns det ju risken att det urholkas.. att polisen då inte får den 

.. det inflytande.. som den bör ha.. för att följa de reglerna 

som staten har stiftat helt enkelt… [...] då blir det en risk att 

rättsreglerna inte har någon effekt.. och det blir ett laglöst 

samhälle ..” (Martin)   

  



 

46(78) 

 

De intressantaste aspekterna av dessa två uttalanden är att Agnes 

nämner det som en ”symbol för rättsväsendet” och att Martin 

påstår det som ”grunden”. I min tolkning blir det att när 

poliserna tar på sig sina uniformer blir de i sin tur den levande 

manifestationen av rättsväsendet och i den meningen dess 

väktare. I deras roll står de närmare det kollektiva intresset och 

upplever därigenom ett mer intensivt tryck från disciplinens 

anda.   

  

”[...] Kan man ställa större krav på en polis än en vanlig 

människa? Självfallet kan man det. Vi kan gå ut och festa och 

dricka alkohol, men det gäller ju att. Vi har ju ögonen på oss, 

om man har valt polisyrket då får du.[...] får du finna dig i att, 

i att folk har synpunkter på vad du gör” (Daniel)  

  

”[...] det är svårt utan exempel men säg en stöld säger vi. Det 

är mer anmärkningsvärt om det är en polis. För då är man 

ändå, då är det ändå ens arbete att upprätthålla lagen och då 

tycker jag man har lite mer ansvar..” (Lena)   

  

Polisernas roll som moralisk väktare påverkar deras 

valmöjligheter i andra sociala sfärer, även om de inte är i tjänst 

uttrycker Daniel att de ska bete sig moraliskt korrekt och att de 

kan dricka alkohol som en vanlig person. För polisen är det dock 

underförstått att det ska ske i rimlig mängd eftersom de ”har ju 

ögonen på sig”. Jag tolkar Lenas citat som ett exempel på hur 

ett brott kan straffa en person inte bara i legislativ mening utan 

även i egenskap av deras profession. I ett citat från Nils där han 
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säger det följande: ” det finns nog ingen lag ... jag känner nog 

att det inte skulle vara okej om en polis bröt mot någon lag skulle 

jag säga... ”Motiveringen till detta var att:  

 

” Ja.. och att det skulle se jäkligt kul ut att en polis kör 

för snabbt men sen stoppar andra för att de kör för 

snabbt liksom”(Nils).  

 

Min tolkning av både Nils och Lenas citat är att polisen måste 

vara moraliskt rättfärdig annars kan de inte ha rollen som 

moralisk väktare. Det speglas vidare när Lena och Nils beskriver 

hur polisen måste ha allmänhetens tillit för att kunna genomföra 

polisens uppdrag (jfr Warner 2014).  

  

”[...] jag menar det att om förtroendet saknas skulle inte 

medborgare anmäla brottslighet och man skulle sluta gå till 

polisen och ett samhälle där polisen inte får kännedom om 

brott så skulle man ge större utrymme till brottslighet helt 

enkelt [...]” (Lena)1  

  

” [...] jag känner nog att det inte skulle vara okej om en polis 

bröt mot någon lag skulle jag säga... [...] Förtroendet det är 

nog det, det handlar om.” (Nils)  

                                                      

1 Lena uttryckte detta som svar på en följdfråga, ursprungsfrågan: ”Hur 

skulle du beskriva polisens uppdrag i samhället?”. Lena svarade på detta 
med en beskrivning att utan tillit ”så faller ju detta sakta” följdfrågan löd 
” Du sa det att samhället skulle… falla? Om polisen inte gjorde sitt…” denna 

fråga resulterade i citatet.   
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Denna förväntning att bete sig mer moraliskt än allmänheten 

tolkar jag som en tydlig manifestation av disciplinens anda som 

utövar ett starkare tryck gentemot de som står nära idealet. 

Tilliten är viktig för att berättiga polisens våldsutövande som 

redovisades i den tidigare forskningen. Det är någonting de 

måste göra enligt sitt uppdrag, varken de personligen känner att 

det är rättfärdigat eller inte. Att polisen ibland behöver använda 

våld är någonting samhället instämmer med, som speglas i lagen 

(PL 1984:387). Min tolkning är att polisen är moralens väktare.  

Detta baserar jag på att trycket från disciplinens anda ökar från 

polisutbildningen till yrket likt det gjorde för 

djurrättsaktivisterna som närmade sig sitt moraliska ideal 

(Jacobsson och Lindblom 2016, s.40).   

Likt djurrättsaktivisterna rättfärdigas ett annat icke moraliskt vis 

genom deras moraliska ideal, våld är någonting som berättigas 

för att skydda det kollektiva intresset och uppfylla sitt uppdrag 

(jfr Jacobsson och Lindblom 2016, s.25-26).  Det illustreras i 

följande citat:   

  

”Ja, just för att lösa. Det är yttersta utvägen..[...] men går det 

inte så för att lösa uppgiften så.. bör vi och ska använda 

våld. (Martin)   

  

” För att lösa uppgiften.. ehm.. [...] vid demonstrationer 

tillexempel för att behålla ett lugn så att de inte blir full 

anarki så tycker jag absolut berättigat för polisen att 

använda våld.” (Nils)   

  



 

49(78) 

 

Min tolkning av citaten ovanför är att värderingarna som det 

kollektiva intresset står för anses vara värdefulla nog att skydda 

även om resultatet är personskada. Uppdraget blir en 

ansvarsbefriande byggsten för polisen, där de som individer inte 

själva är ansvariga för våldet som utövas. Situationen och 

individen som omhändertas är oftast den som beläggs med 

ansvaret för våldet. I form av att individen först var våldsam och 

polisen var tvungna att agera.   

Ytterligare ett tecken på att det är det kollektiva intresset som 

polisen införlivar är att sex av åtta intervjupersoner inte skilde 

på moral i sin roll som polis och moral som civilperson när det 

kom till dem själva. Egenskaperna de fann viktiga i polisrollen 

var även viktiga utanför yrket detta karakteriseras av Daniel när 

han blev frågad vad hans moral som privatperson var: ” min 

moral på jobbet att.. man ska … bedöma alla lika och så, det har 

jag ju självfallet även privat att det speglar ju mig väldigt tydligt 

även när jag inte jobbar.”. Daniel var en av de som sedan tidigt 

bestämde sig för att bli polis och uppvisade beteende som 

stämde överens med det kollektiva intresset (han trimmade inte 

mopeden). Han beskriver här hur hans moral som polis och hans 

moral som privatperson är densamma. Att det inte sker någon 

form av skiljelinje här anser jag vara väldigt talande för att det 

sannerligen är den kollektiva ideal som polisen införlivar då 

Daniel tidigare redovisat beteende i sitt privata liv som stämmer 

överens med det kollektiva intresset.   
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6.4 Summering av den moraliska processen  
 

När det kommer till att hitta belägg för ett moraliskt ideal inom 

polisen har jag funnit att det kollektiva intresset i form av inte 

bara lagar utan vad som anses vara allmänt korrekt beteende är 

det som införlivas hos polisen som organisation. Polisen står i 

en väktarroll till det kollektiva intresset och därigenom ökar 

trycket att bete sig korrekt även i sociala sfärer utanför 

professionen. Jag tolkar från resultatet att denna reglerande 

mekanism synliggörs genom att poliserna uttrycker att det är 

allvarligare för en polis att begå småbrott som snatteri eller 

störande av allmänordning än vad det är om det görs av någon 

utanför polisen även när de inte bär uniform. Detta resulterar i 

ett större krav på individen i flera sociala sfärer och inte bara i 

dennes yrkesroll. Resultatet redovisar att det är det kollektiva 

intresset som formar intervjupersonernas moral redan från 

uppväxten.  

Med hjälp av dem fem steg som presenterades av Jacobsson och 

Lindblom (2016) och uttalanden som försetts av 

intervjupersonerna ämnar jag försöka kartlägga 

intervjupersonernas egna moraliska process. Deltagarna av 

denna studie vittnar att när de närmar sig det kollektiva idealet 

ökar trycket från disciplinens anda. I deras slutgiltiga roll som 

poliser är de ansvariga för att vara en fysisk manifestation av 

just denna anda.  Deras uppgift blir att skydda de moraliska ideal 

och bestämmelser som samhället har kommit fram till. Den 

moraliska process polisen följer föreslår jag är den följande:   
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Intervjupersonerna som deltog i studien har vuxit upp i 

villaområden där det även inom familjen fanns en stark känsla 

för moral. Det första steget i den moraliska processen de följer 

när de blir poliser vill jag säga är likgiltighet och 

normkonformitet. Steget präglas av en trygghet i de normer de 

befann sig i (Jacobsson och Lindblom 2016, s.47). Första steget 

redovisade Lena för när hon benämnde sin uppväxt som idyllisk 

under 6.1. Processen delar sig sedan i två steg, där det ena ideal 

och normförstärkning karakteriseras av de som haft långtidsmål 

att bli poliser. När intervjupersonerna befann sig på detta steg 

gjorde de aktiva val för att komma in på polishögskolan. Om 

man följer denna väg är det inte sällsynt att man sökt in flera 

gånger, valt yrken för att förbättra ens chanser eller tränade extra 

för att klara de fysiska testerna. Jag härleder denna slutsats till 

citatet under 6.1 där Daniel och Anna visade återhållsamhet från 

icke moraliskt beteende enligt lagens mening och därigenom 

Ideal likgiltighet &  

Normkonformitet   

Idealinsikt &  

normnärmande   

Ideal -   &  

normförstärkning   

Ideal &  

normförsäkring    
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valde att inte trimma mopeden respektive köpa ut cigarretter. 

Den andra delen är idealinsikt och normnärmande, 

intervjupersonerna som hamnade här väljer till början en annan 

yrkesbana. Under 6.2 redovisade jag för Martin som till en 

början valde att studera ekonomi men insåg att det inte var vad 

han önskade. Under samma punkt understryker Lena att det tog 

henne 10 år av diverse arbete innan hon fick insikten att hon 

önskade bli polis. Både Martin och Lena tillhörde ”ett frö blev 

sått” grupperingen som jag benämnde tidigare, viljan fanns 

alltid där men det tog ett tag innan insikten visade sig och denna 

grupp sökte till polisutbildningen. När individerna befann sig på 

idealinsikt och normnärmande återuppväcktes tankar som de 

tidigare hade haft om att bli poliser, de hamnade då på steget 

ideal och normförstärkning där de gjorde aktiva val för att 

komma in på polishögskolan. Detta steg inkluderar även tiden 

vid polisutbildningen där det korrekta beteende för deras 

framtida yrkesroll inlärdes i en formell såväl som icke formell 

mening. Formell mening innebär det intervjupersonerna lär sig 

från själva utbildningen medan icke formell mening är de 

förväntningar som finns på intervjupersonerna från stunden de 

startar utbildningen. Detta redovisades i Nils uttalanden, där 

Nils som var polisstudent under intervjun kände att han inte 

kunde bli för full på krogen då detta skulle ”rimma illa”.   

När intervjupersonerna tagit examen hamnar de på sista steget 

ideal- och normförsäkring. De har här blivit det kollektiva 

intressets väktare och deras roll är att försäkra de normer och 

den trygghet som finns i samhället. Att bete sig moraliskt 

korrekt både i tjänst och utanför anses vara viktigt, annars kan 

allmänhetens tillit för organisationen skadas. Lena uttryckte 
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detta under punkt 6.2 i målande termer, där hon beskriver att 

allmänheten skulle sluta rapportera brott till polisen om 

organisationen förlorade allmänhetens tillit. Nils instämmer i 

detta genom att påstå att det inte hade varit okej för en polis att 

bryta mot någon lag, för det handlar om tillit. Disciplinens anda 

är här mer närvarande än vad de har varit vid tidigare steg (jfr 

Abdollahi 2002, Tyler 2004). Att disciplinens anda är mer 

närvarande vid polisyrket talar bland annat Daniel om under 

punkt 6.3. Daniel uttrycker att om någon har valt polisyrket får 

denna vänta sig att ha allmänhetens ögon på sig. Agnes nämner 

även att uniformen är en symbol för rättsväsendet. I mina tankar, 

när man håller intervjupersonernas redovisade uttalanden i 

åtanke, blir icke moraliskt beteende i rollen som polis av en 

allvarligare karaktär än en civilpersons. Detta innebär att 

disciplinens anda ökar kontinuerligt från första steget i modellen 

ovan till det sista. Dock utesluter jag idealinsikt och 

normnärmande ur detta resonemang. Individerna som befann 

sig vid idealinsikt och normnärmande strävade inte vid det 

tillfället att bli poliser och därigenom borde disciplinens anda 

inte ha ett ökat tryck på intervjupersonerna. Som jag nämnde 

tidigare vid Martins citat under 6.1 när han tog en kaka men inte 

åt den verkar det som individerna vid detta steg fortfarande hade 

en stark moralisk känsla i jämförelse med andra individer.    

Polisens uppdrag som väktare berättigar polisen till handlingar 

som annars kan vara moraliskt problematiska, i kontexten av 

denna uppsats har jag använt våld för att redovisa detta. Med 

andra ord anser det kollektiva intresset sig självt så viktigt att 

det är berättigar våld för att upprätthålla sina funktioner. 

Ansvaret för våldet enligt empirin som har samlats in ligger inte 
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på polisen själva, utan det förskjuts till ansvarsbefriande 

byggstenar. Dessa byggstenar kan vara att situationen är hotfull 

och polisen agerar i nödvärn, individen som skulle omhändertas 

samarbetar inte och polisen måste använda våld i enlighet av sitt 

uppdrag för att skydda det kollektiva intresset.   

  

  

  

  

7 Slutsatser och diskussion  

 

För att besvara hur moral har väglett intervjupersonerna till sin 

profession är min tolkning att det startar redan under uppväxten. 

De mottog en stark moralisk kompass formad huvudsakligen av 

sin familj. Denna moral förstärktes av repressalier när 

intervjupersonerna som barn begick icke moraliska handlingar. 

Intervjupersonernas moral formade sedan målet att vilja göra 

nytta i samhället och arbeta med människor. Kombinationen att 

vilja ha ett fartfyllt yrke ledde till polisen. Det kollektiva 

intresset satte tidigt upp starkare linjer för korrekt beteende för 

de som önskade bli poliser där det inte var acceptabelt att bli för 

full eller köpa ut cigaretter till minderåriga. Beteendet 

motiverades med framtida målet att bli polis.    

Polisens uppdrag att de måste följa regler från det kollektiva 

idealet och alla former av övertramp tas på största allvar. Från 

materialet uttyder jag att polisen i deras roll står mycket nära det 
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kollektiva idealet och därför upplever ett starkare tryck från 

disciplinens anda. Intervjupersonerna säger att det är 

allvarligare för en polis att bryta lagen än vad det är för en 

civilperson. Lagöverträdelser hade skadat allmänhetens tillit för 

polisens profession. Våld, som i flesta fall innebär en icke 

moralisk handling, rättfärdigas emellertid av polisuppdraget. 

När de blev tillfrågade ansåg alla intervjupersonerna att det var 

korrekt att använda våld för att uppfylla deras uppdrag. Polisens 

uppdrag används som en ansvarsbefriande byggsten som 

möjliggör användandet av annars icke moraliskt beteende.   

För att kort påminna om det sociologiska bidraget denna studie 

ämnat göra var det att försöka kartlägga en process för de som 

närmar sig det moraliska idealet, som en motpol till de 

forskningsbidragen som beskriver hur individer kan bryta mot 

det kollektiva intresset (Zimbardo 2007, Le bon 2002, 

Jacobsson 2006).  

Processen jag ämnade finna startade med inspiration från 

Jacobsson och Lindblom (2016) som till en början avsedda att 

vara en del av teorin. Enbart första steget (norm konformitet) 

och till liten del andra steget (ideal sensitivitet och 

normosäkerhet) stämde överens med polisens moraliska process 

flyttades denna till tidigare forskning. Det resulterade till att 

teoriavsnittet blev tunnare än ursprungligen tänkt. Den 

moraliska processen skilde sig åt för markant från den processen 

jag utforskat för att rättfärdiga Jacobsson och Lindblom (2016) 

som en del av teorin. Processen jag har beskrivit närmar sig det 

kollektiva intresset. Jag tolkar faktumet att de närmar sig det 

kollektiva intresset underlättar deras roll som poliser. Tyler 

(2004. s.86) beskriver att polisen behöver legitimitet för att 
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kunna utföra sitt uppdrag och om de ses bete sig icke moraliskt 

leder det till förlorad tillit hos allmänheten (ibid.). 

Tillitsaspekten av denna undersökning visade sig vara ett 

intressantare fenomen än jag först antog. Om jag hade gjort 

undersökningen igen hade jag ställt mer frågor om allmänhetens 

tillit till polisen.  

Jag tror det hade kunnat förtydliga trycket att bete sig korrekt 

och hur det speglar sig i deras samhällsuppdrag. Som det 

nämndes i inledningen så får polisen förtroende av allmänheten 

om de upplever att det moraliska idealet delas mellan dem 

(Jacksson et al. 2012, s.1054). Att först fastslå att det är det 

kollektiva intresset som polisen som organisation införlivar 

lägger grund för vidare forskning kring området.   

  

Jag har inte funnit någon studie som explicit undersökt de 

moraliska faktorer som motiverar individer att söka sig till 

polisyrket eller den moraliska process som formar poliserna till 

sitt yrke. I många avseenden är delar av mina resultat i linje med 

tidigare forskning som ovan presenterats. En del resultat skiljer 

sig dock åt och är väl värda att lyfta fram. Peterssons (2015, s 

379-380) resultat visar exempelvis att polisen redovisar hur 

polisen ändrar till ett mer ”avkopplat” beteende för att passa in 

som goda gruppmedlemmar. I mitt resultat blev kravet att vara 

moraliskt agerande striktare desto längre man hade kommit 

inom polisen. Vad dessa olikheter i resultat beror på kan förstås 

diskuteras. Petersson (2015, s.86-92) som använder sig av 

socialisationsprocess som teori får ett resultat att polisen blir 

mer liberal i sin yrkesroll i takt med att de blir mer erfarna, detta 
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är intressant i relation till mitt eget resultat som redovisar det 

motsatta när det kommer till den moraliska aspekten av yrket. 

För att genomföra sitt uppdrag hamnar polisen då i en situation 

där de måste ha en flexiblare syn på de regler som styr deras 

beteende samtidigt som det kollektiva intresset pressar dem att 

agera innanför ramarna.    

En forskningsprocess är sällan en rak väg framåt och de mest 

framträdande svårigheterna som denna undersökning brottats 

med rör syftet och frågeställningarna. Att lösa problemet och 

finna belägg för vilket moraliskt ideal polisen införlivar har 

resulterat i ett rikare resultat än tidigare. Med detta menas att jag 

var tvungen att se bortom mina egna föreställningar om polisens 

moral och finna bevis för att det var det kollektiva intresset som 

införlivades. Som redovisat vid flertalet tillfällen ovan är det det 

kollektiva intresset som införlivas av intervjupersonerna från 

uppväxten till polisyrket.   

Det har varit problematiskt att definiera moral i samband med 

denna undersökning i den benämningen att den blir tillämpbar 

för att redovisa hur en moralisk process kan se ut och hur moral 

kan skapas av individer och samtidigt forma dem. Lösningen 

blev att använda ett mer omfattande begrepp inspirerade av 

Durkheim (2002) för att försöka konkretisera fenomenet och 

den funktion det fyller. Ett konstruktivistiskt synsätt assisterade 

här med att se hur människor kan ha en konkret påverkan på ett 

samhällsfenomen detta genom hur grupper av individer kan 

återskapa och utveckla en specifik moral med hjälp av bland 

annat straff (Jacobsson 2006). Relevansen för detta i samband 

med den presenterade undersökningen är de förväntningar 

samhället ställer på dem som ska skydda värderingarna 



 

58(78) 

 

samhället står för. Moral fyller här även en funktionalistisk 

mening, för utan ett koncept om vad icke moraliskt samt 

moraliskt är för någonting blir det svårt att peka ut vilka som 

bäst följer det. Det är tämligen så svårt att gå mot ett ljus i ett 

bäck svart rum eller se vem som är närmast det. Moral fyller 

därigenom funktionen att leda individer mot ett ideal och som 

ett mätinstrument individer kan använda för att se vem som 

befinner sig närmast idealet.   

Vid analysen upptäckte jag att den breda definitionen av moral 

som jag använde mig av fördunklade de analytiska poäng jag 

ämnade göra. Moral som formades av det kollektiva intresset 

och mindre sociala konstellationer gick knappt att urskilja från 

varandra. På sätt och vis, redovisar detta användbarheten av 

Durkheims (2002) definition, men för att undersöka eventuella 

faktorer som påverkade intervjupersonernas moraliska process 

krävdes ett smalare begrepp för att komplettera Durkheim. 

Kompletteringen krävdes då det kollektiva intresset var för stort 

för att kunna redovisa för mindre sociala konstellationer som 

kompisgrupper, som krävdes vid vissa analytiska poäng. 

Exempelvis när Daniel bestämde sig för att inte dricka även om 

hans vänner gjorde detta i relation till Daniels kompisgrupp var 

beteendet moraliskt accepterat medan enligt det kollektiva 

intresset inte var det. Samtidigt beskriver definitionen av det 

kollektiva intresset att koppling till sociala grupper har en stor 

påverkan när det kommer till utformningen av moral (Durkheim 

2002, s.74-75). Det krävs inte långtgående logiskt tänkande 

utifrån ovanstående exempel för att se att det finns mer än en 

moralisk kraft som kan påverka individen till ett specifikt 

beteende.  
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Om det kollektiva intresset hade varit den enda påverkande 

faktorn på ungdomarnas moral och detta hade dikterat att 

alkohol icke var moraliskt betvivlar jag starkt att Daniel hade 

varit i minoriteten som avstod från att dricka med indirekt 

anledning att det var olagligt. Det var för att bemöta problemet 

som jag valde att definiera det  

”kollektiva intresset” och ”moral” med hjälp av Hitlin (2008) 

separat. Med hjälp av två begrepp kunde jag beskriva hur 

Daniels beteende var påverkat av det kollektiva intresset medan 

hans vänner var påverkade av andra moraliska ideal.   

Att skriva denna uppsats har väckt flertalet frågor. En av de 

intressantare frågorna var angående polisens användning av 

våld. Det är sannerligen en del av deras uppdrag och de begår 

tjänstefel om de inte använder sig av våld i situationer som 

kräver det. Kan förklaringsmodellen och de ansvarsbefrianden 

byggstenar som poliserna använder appliceras av andra grupper 

i samhället? Situationerna är ofta de som berättigar alla 

handlingar för individen själv. Kan argumentationerna varför en 

våldshandling faktiskt är moralisk vara densamma för 

organiserad brottslighet? Handlar det likt polisens beskyddande 

av det kollektiva intresset, om att skydda ett eget moraliskt 

ideal? Jag är intresserad att se om den moraliska process jag 

föreslagit är applicerbar på individer som även de står närmare 

ett kollektivt intresse: präster, politiker, doktorer är alla som 

argumenterbart står nära det kollektiva intresset. Följer de 

samma process som poliser?  Vidare forskning krävs för att 

besvara dessa frågor. Jag uppmuntrar den som väljer att fortsätta 

med dessa frågor eftersom det kan bidra till både bättre 

förståelse av hur moraliska ideal kan styra individer i deras 
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livsval. Det kan även belysa hur långt det kollektiva intresset 

kan tänjas och under vilka situationer det möjligen gör detta.   
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9 9 Bilagor  

 

Bilaga 1.1  

9.1.1 9.1 Bilaga 1, intervjuguide   

   

Syftet är att finna stöd för en moralisk process en polis följer för att 

närma sig de moraliska ideal polisen som organisation internaliserar.    

   

Problemformuleringen blir då den följande:  

Hur kan vi förstå processen poliser följer när de närmar sig de 

moraliska ideal/värderingar som polisen som organisation 

internaliserar?  

   

   

EF= Eventuell följdfråga  

   

DA= Disciplinens anda  

   

KSG= Koppling till sociala grupper  

   

IFM = Individuell förståelse av moral  

   

MH= Moralisk handling  

   

OMH= Omoralisk handling  

   

(1) = ideal likgiltighet och norm konformitet  

   

(2) = ideal sensitivitet och norm osäkerhet  
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(3) = ideal manifestering och normuppror  

   

(4) = ideal etablering och normkritisk utvidgning  

   

(5) = Ideal strävan och habituell norm konfrontation  

   

   

   

Barndom/ungdom  

   

Kan du berätta om din uppväxt? (DA) (KSG) (1)   

   

Vilken typ av område växte du upp i? Va det villaområde, 

lägenheter?  

   

(EF) “Vad jobba dina föräldrar med under din uppväxt?” 

(KSG) (1)   

   

Vad hade du för bild av polisen när du växte upp?  

   

Kommer du ihåg ditt första möte med polisen? Kan du berätta om 

det? “(IFM) (1)  

  

Vad har du tidigare arbetat med?  

   

Vad var din relation till kriminalitet under din uppväxt?  

   

Var det många som var utsatta i din närhet? Kanske du själv?  

  

Hur var din syn på lagen under din uppväxt? (IFM) (2) (3)  

   

Utbildning/yrkesval   
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“När började du överväga att bli polis? (KSG) (2)   

  

Har du en specifik tidpunkt i ditt liv när du bestämde dig för att bli 

polis? Vad var det som hände…?  

   

“Kan du berätta om varför började bli dragen till yrket som polis ? 

(IFM) (MH/OMH) (2) (3)  

   

Ändrades din syn på lagen när du sökte polisutbildningen?  

   

Har du någonsin brutit mot lagen? Jag tänker när du var ung och så?  

   

När du sökte till polisen, började du träna mer, festa mindre eller 

liknande? Blev det några förändringar, som du kommer ihåg, i ditt 

beteende?   

   

Hur skulle du beskriva polisens uppdrag i vårt samhälle?  

   

Har denna syn förändrats sedan  utbildningstiden… yrkesliv? (IFM) 

(3)  

   

Yrket  

   

Hur anser du att en polis ska vara?  

  

Hur ska en polis inte vara?  

  

Har  du  jobbat  på  fältet  som  polis? 

 (utryckningspolis)   

- Kan du berätta om detta?   

● Kom ni ofta i kontakt med situationer där ni var tvungna att ta 

moraliska beslut?   

  

Vilken typ av polis vill du bli? Vad är idealet?  
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Har du någon polisförebild – vem kan de vara?  

   

Varför är det viktigt att ta hand om den egna kroppen när det 

kommer till polisyrket?  

   

EF. Kände du att bilden av den ideala polisen har blivit starkare nu 

när du blivit polis, eller var de starkare innan kanske? (KSG) (4)   

● varför?   

  

Vad  känner  du  när  polisen  gör  ett  bra  jobb? 

 (MA)  

  

  

Vad känner du när polisen gör ett dåligt jobb? (MA)   

  

varför?   

   

Hur viktig har uniformen varit för dig under din resa från till polis ? 

(KSG) (4)  

   

   

Anser du att lagen alltid bör följas? Eller finns det tillfällen där 

undantag passar sig bättre?  Kan du ge exempel? (DA) (MH/OMH) 

(5) (Ottosson, 372).  

   

EF= Om vi skapar ett exempel tillsammans, om vi har ett 

par individer som är kända A-lagare och dessa dricker öl på 

offentlig plats, exempelvis en park, där detta inte är tillåtet. 

Är det då korrekt att be dem avlägsna sig från platsen? Om 

en barnfamilj sitter lite längre bort och har en picknick där 

föräldrarna dricker en flaska vin, gäller samma sak för dem?  

   

EF= Hur mycket styr situationen beslutet?  

   

Hur skulle du reagera om någon polis bröt mot lagen? Om en av 

dina kollegor skulle göra någonting lagen inte riktigt håller med om, 

hur tror du att det skulle påverka dig? (DA) (5)  
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Hur talar ni om individer som ni har tagit hand om mellan kollegor?   

  

Anser  du  att  polisen  är  berättigad  att  använda  våld? 

 Varför?  

  

  

   

Avslutande frågor:  

   

Vad är moral för dig som privatperson?  

   

Vad är moral för dig som polis? Hur skiljer detta sig åt i dina egna 

ord.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.1.2 9.2 Bilaga 2, kodningstabell    

    

Kategori 

er  

Dani 

el  

Chef  

Marti 

n Chef  

Philip 

Chef  

Agnes 

NyEx  

Erik 

NyEx  

Lena  

NyEx  

Nils 
Stude 

nt  

Anna 

Stud 

ent  

(1)Uppv 
äxt:   
  

(1.1) 

Familjesi 

tuation 

under 

uppväxt  

(1.1) 

Sysk 

on, 

Gifta 

föräl 

drar, 

villa.   

(1.1) 
Sysko 
n,  
Gifta 

föräld 

rar, 

villa.   

(1.1)  

Syskon, 

Gifta 

föräldra 

r, villa.   

(1.1)  

Syskon, 

Gifta 

föräldr 

ar, villa.   

(1.1)  

Syskon, 

Gifta 

föräldra 

r, villa.   

(1,1)  

Syskon, 
Gifta 
föräldrar 

, villa.   

(1.1) 
Sysko 
n,  
Gifta 

föräld 

rar, 

villa.   

(1.1) 

Sysk 

on, 

Gifta 

föräl 

drar, 

villa.   
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(1.2) 
Första 
möte  
med  

polis  
  
  

FNE=frå 

gan  

(1.2) 
Hans  
första 
möte  
med  

polis 

en var 

”cyke 

(1.2) 
Hans  
första 
möte 
med  
polise 
n var 
”cykel 
polis.”  

  

(1.2) 
Första 
mötet  
med  

polis va 

på 

fotbollss 

kolan   

(1.2)  
Säger 
att det  
vart 
möte 
med  
polis på 

skolan.  

X  (1.2)  

”Cykelpo 

lis”   

(1.2)  

Besö 
k i  
skola 

n.  

Förel 

ästa.  

(1.2)  

FNE  

Näm 

nde  

polis 

som 

förel 

ästa 

för  

 

nämndes  

ej i  

intervju  

lpolis 

”.  

  

  Men  
cykelst 
öld 
tidigast 
e  
minnet  

   dem. 
Best 
ämd 

e sig 
för 
att  
bli  

polis 

.  
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(1.3)  

respekt 

för polis 

Lagar 

föräldrar  

(1.3)  
Stor 
resp 
ekt 
för 
polis 
en.  
  
Stark 
legisl 
ativ 
ram 
redan  
unde 

r  

uppv 
äxt  

  

(1.3)  
Stor 
respe 

kt för 
polise 
n och 
sina 
föräld 
rar.  
Berätt 
ar  
myck 

et om  

skuld  
  

Respe 

kt för 
lagen 
var 
varier 
ande 
på 
ålder.  
Nämn 
er  
starkt  

samv 

ete  

(1.3) Vag 
bild av 
polisen.   
  

Stark syn 

på lagen 

under 

hans 

uppväxt.  

(1.3)  
Stor 
respekt 
för 
polis.   
  

Så stor 
att hon 
var 
rädd.   
  

FNE  

(1.3)  

Respekt 
för 
lagen.   
  

Rädd  
för att 
hans 
fars  
kompis 
skulle  
arrester 
a  
honom  

(1.3)   

Respekt  

för polis. 

Det fanns 

inget 

annat än 

den 

legislativ 

a ramen.   

(1.3) 
Stor 
respe 

kt för 
polise 

n.   
  
  

Rädd  
för att  
övert 
räda 
den  
legisl 
ativa  
rame 

n  

(1.3)   

Resp 

ekt 
för  
polis 

.  
  
Stark 
legisl 
ativ 
ram 
reda 
n  
unde 

r  

uppv 
äxt  

  

(1.4)   

Busstrec 

k, format 

samvete, 

valda 

handling 

ar.   

(1.4)   

Undv 

ek 
”bus 
strec 
k”   
  

Vald 
e  
aktiv 

t  

(1.4)   

Panga 
de 
rutor, 
snatta 
de 
tjuvrö 

kte  
  

Uppv 

äxten  

(1.4)  

Undvek 

”busstre 

ck”   

(1.4) 
Kört  
för fort, 

cyklat 

utan 

cykelhj 

älm   

(1.4)   

X  

(1.4)  
Kört för 
fort, 
snattat, 
fildelnin 

g.   

(1.4) 
Kört 
för 
fort,  
snatt 

ade  

någo 

n 

gång.   

(1.4)  
  

Und 
vek 
”bus 
strec 
k”. 
Det 
känd 
es  
”fel”  

 



 

73(78) 

 

 bort 
hand 

linga 
r för 
att 
inte 
häm 

na  

sitt  

mål  
(att 
bli  
polis 

)  

forma 
de  
samv 
ete.  
  

       

Upp 
växt 
en 
form 
ade 
sam 
vete.  
  

Vald 

e 
aktiv 

t  

bort 
hand 
linga 
r för 
att  
inte 
häm 

na  

sitt  

mål  
(att 
bli  
polis 

)  

(1.5) 

Arbete 

innan 

utbildnin 

gen  

(1.5)  

Peda 
gogis 
ka 
ledar 

yrke 

n  

(1.5)  

Ansva 

rsfull 
a  
yrken  

(1.5)  

Ledaryr 
ke  
Ansvars 

yrke  

(1.5)  

Omhän 

dertaga 

nde 

yrken  

(1.5)  

Militär  

(1.5)  

Ansvarst 

agandey 

rken  

(1.5) 
Ledar 
yrke 
ansva 

rsfullt 

yrke  

(1.5)  

FNE  

(2)  
Beslutet 
att bli  
polis  
  

(2.1)  

Polisföre 

bild, 

släkt?  

(2.1)  
Inge 
n i  
direk 

t  

släkt 

som 

de 

”kän 

de” 

var 

polis  

(2.1)  
Ingen i  
direkt  

släkt 
som 
de 
”känd 

e” var 

polis  

(2.1) 
Ingen i 
direkt  
släkt som 

de 

”kände” 

var polis  

(2.1) 
Ingen i 
direkt  
släkt 
som de 
”kände 

” var 

polis  

(2.1) 
Ingen i 
direkt  
släkt 

som de 

”kände” 

var polis  

(2.1) 
Ingen i 
direkt  
släkt som 

de 

”kände” 

var polis  

(2.1)  
Ingen 
i  
direk 

t  
släkt 
som  
de  

”känd 

e” var 

polis  

(2.1) 
Inge 
n i  
dire 
kt  
släkt 

som 

de 

”kän 

de” 

var 

polis  
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(2.2)  När 

vill du bli 

polis  

(2.2)  

Lång 

tids  

drö 

m att 

bli 

polis.  

(2.2)  
Ett frö 
blev  
sått  
under 
gymn 

asiet  
  

+   
  

Ögon 
öppna 
nde 
hände 

lse  

(2.2)   

Spontan 

ansökan  

(2.2)  
Ett frö 
blev  
sått  
under 
gymnas 

iet  

(2.2) 
Långtid 
s dröm  
att bli 

polis.  

(2.2)  Ett 
frö blev 
sått 
under 
gymnasi 
et  

(2.2) 
Långt 
ids  

dröm  

att bli 

polis.  

(2.2)  

Lång 

tids  

drö 

m att 
bli  
polis 

.  

(2.3) 

Relation 

till krim  

(2.3)   
Inge 
n 
relati 
on 
till  
krim 

inalit 
et  
unde 

r  

uppv 

.  

(2.3)  
Ingen 
relati 
on till  
krimi 

nalite 

t  

under 

uppv.  

(2.3)  
Ingen 
relation  
till  

kriminal 

itet  

under 

uppv.  

(2.3)  
Ingen 
relatio 

n till  

krimin 

alitet  

under 

uppv.  

(2.3)  
Ingen 
relation  
till  

krimina 

litet  

under 

uppv.  

(2.3)  
Ingen 
relation  
till  

kriminal 

itet  

under 

uppv.  

(2.3) 
Relati 
on till  
krimi 
nalite 

t  

geno 

m  

familj 

en  

(2.3)   
Inge 
n 
relat 
ion  
till  

krim 

inalit 
et  
unde 

r  

uppv 

.  
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(2.4) 

Varför 

polisyrk 

et  

(2.4)   

Arbe 

tslag   
Sam 
ma 
syn 
på 
värd 
ering 
ar,  
sam 

hälle 
t,  
lagar 

,  

regle 

r  

(2.4) 

Jobba 

med 

männi 

skor.  

(2.4)  

Menings 

fulltjobb.  
Nytta i 
samhälle 

t  

(2.4) 
Jobba 
med 
männis 
kor.  
Spänna 

nde.  

Hjälpa 

männis 

kor  

(2.4)  

X  

(2.4)  

Spännan 

de. 

Hjälpa 

Lösa 

saker, 

medla  

(2.4)  

Spän 

nand 

e.  

Hjälp 

a  

andra  

(2.4) 
Jurid 

ik,  

Rätt 

/fel 
Att  
kunn 

a göra  
någo 

t.  

Spän 

nand 

e.  

Meni 
ngsf 
ullt  
  

(3)                  

 

Utbildni 

ngen  

        

(3.1)   

Ändrad 

syn på 

lagen  

(3.1)  
Fick 
stark 
are 
rätts 

pato 

s  

unde 

r 

utbil 

dnin 

gen  

(3.1)  

FNE  

(3.1) 

Starkare 

och mer 

nyanser 

ad  

(3.1) 

Inte 

under 

utbildn 

ingen. 

Svagar 

e syn 

på 

lagen 

under 

yrket  

(3.1)  
Den 
yttrade  
sig 

starkar 

e  

(3.1)  

Ja.  

Frustrer 

ad   

(3.1)  

Ja.  

Frust 

rerad  

(3.1) 
Fick 
mer  
flexi 

bel 

syn 

på 

lage 

n  



 

76(78) 

 

(3.2)  

Ändrad 

syn på 

polisens 

uppdrag  

FNE  (3.2) 

Oförä 

ndrad   

(3.2)  

FNE  

(3.2) 
Oförän 
drad 
men  
håller 
inte  
med 

polisen 

s nya. 

Utbildn 

ingen 

kvarhål 

ler vid 

den 

gamla  

(3.2) 
Lite 
förändri 
ng.  
Brottsfö 

rebygga 

nde 

fokus  

(3.2) Få  
aspekter 

, överlag 

oförändr 

ad  

(3.2) 

Oförä 

ndrad  

(3.2) 

Oför 

ändr 

ad  

(4)  Yrke                  

(4.1)  Hur 
är 
idealpoli 
sen?   
+  

Åtråvärd 

a  

egenska 

per  

(4.1) 
Ideal 
polis 
en är 
en 
”vanl 
ig  

män 

niska 

”  

(4.1)   
Jobbar 
efter 
lagen.  
Eftertä 
nksam  
(lär sig 
av  
missta 

g)   

jobba 
utefter 
lagen  

  

(4.1)  
Reflekte 
rande.  
Tydliga. 
Förtroen 
deingiva 
nde. Va 
proaktiv 
a   
Nyfikna  

(4.1)   

Ödmjuk  

Vet vad 
som är 
rätt och 
fel  
Analytis 

k 

Förstår 

att de 

finns en 

gråskala 

Respekt 

erar 

andra 

Snabbag 

erande 

Lugn  

(4.1)   

X  

(4.1)   
Vanliga 
människo 
r  

  

Åtråvärd 

a  

egenskap 
er  
Förståen 
de Se  
människa 

n inte 

brottet Va 

proffesio 

nell  

(4.1)  
Idealp 

olis  

Förtro 
ende 
ingiva 
nde  
Medm 

ännisk 

a Se 
objekt 
ivt   

  

(4.1)  
Ödm 
juk, 
obje 

ktiv,  

strik 

t,  
lagly 
dig,  
enga 

gera 
d,  
kunn 

ig.  

 

    Stresst 

ålig  
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(4.2)  

Hur ska 

polisen 

inte vara?  

(4.2)  

FNE  

(4.2)  
Du 
ska 
inte gå 
utanf 
ör 
lagen 
srama 

r  

(4.2) Ej 
handla i  
affekt  
  

(4.2)   

Maktmi 

ssbruka 

nde  

(4.2)   

X  

(4.2)   

Fördoms 

full  

Cynisk 

Realistis 

k 

verkligh 

etssyn  

(4.2)   

”Gun 

vald 
Larss 
on”   
Makt 
missb 
ruk 
Tycke 
r om 
våld 
Gör 
vad 
hen  
vill  

(4.2)  
Ej  
hand 

la i  

Affek 

t   
  

(4.3)   

Kan man  
ställa 
högre 
moralisk 
a krav på 
polisen?  
(Detta är 
inte en 
direkt 
fråga ur 
intervjug 
uiden 
utan 
någontin 
g som 
plockats 
upp från  
material 

et)  

(4.3)  

Högr 

e  

mora 

liska 

krav 

på en 

polis.  

(4.3) 
Högre 
moral 
iska 

krav 

på 
polis  

(4.3)  
Tvetydig 
t. Men  
persone 

n ska tas  

ur tjänst 

om hen 
kör 

rattfull.   

(4.3) 
Hittar 
inget i 
materi 
alet  

som kan 
stödja 
ett  
mönste 

r  

(4.3)  

X  

(4.3) 
Högre 
moralisk 
a krav på 
polis 
(Snatta 
bra  
exempel 

)  

(4.3)  

Högr 

e  

moral 

iska 

krav 

på 

polis  

(4.3)  

Högr 

e  

mor 

alisk 

a 

krav 

på 

polis  

(4.4)  

Moral i 

yrket/so 

m 

privatpe 

rson  

(4.4) 

Skilj 

er ej  

(4.4) 

Skilje 

r ej  

(4.4)  

Skiljer  ej  

(4.4)  

Skiljer, 
striktar 

e  

ansvar  

i  

polisyr 

ket  

(4.4)   

X  

(4.4)   

Skiljer, 
striktare 
ansvar i  
polisyrk 

et  

(4.4)  

Skilje 

r ej  

(4.4) 

Skilj 

er ej  

(4.5)  

Uniform 

(4.5) 

Stor 

resp 

(4.5) 

Unifo 

rmen  

(4.5) 

Finner 

inte  

(4.5)   

Respek 

t för  

(4.5) 

Finner 

inte  

(4.5)   

Känner 

respekt  

(4.5) 

Jättev 

iktig  

(4.5)  

Påve 

rkar  
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en/polis 

bilen.   

ekt  
unifo 
rme 

n  

som  

helig  

sym 
bol. 
Vikti 
gt att  
(civil 

)  
resp 
ekter 
ar 
stats 
makt 
en 
(unif 
orme 

n)  

fyller 

en 

viktig 

funkti 

on (ej 

angri 

pen, 

ser var 

kolleg 

or är)  

uniform 

en viktig  

unifor 

men  

uniform 

en viktig  

för den 
som en 
symbol  
för 

avklarad 
utbildni 

ng och 

yrket  

Känn 

er 

heder  

henn 

e.  

Okla 

rt  

hur  

(4.6)   

Hur  

viktigt är 
det att 
civil  
respekte 
rar  
symbole 

rna 

(polisbil 

en & 

uniform)  

(4.6) 
Det 
unde 

rlätt 
ar 
arbet 
et  

(4.6)  

Grund 

en till 
polise 
ns 
arbet 
e.   

(4.6)   

Viktigt,   

Symbole 

rna 

represen 

terar 

staten  

(4.6)  

Viktigt,  

Symbol 

erna 

represe 

nterar 

staten  

(4.6)   

X  

(4.6)  
Det är 
varken 
mer eller 
mindre  
viktigt  

än att  

man  

respekte 

rar 

andras 

egendo 

m  

(4.6)  
Viktig 

t,   

Symb 

olern 

a  

repre 

sente 

rar 

state 

n  

(4.6)  
Vikti 
gt,  

för  

man  

gör 

ett 

jobb.  

  

  

  

 


