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Förord 

Denna rapport utgör en sammanställning av enkätsvar från fyra 
enkätundersökningar om etiska problem i polisarbete. Dessa ge-
nomfördes 1995-1997 bland polisaspiranter, verksamma poliser 
och civilanställda inom polisen. I huvudsak består sammanställ-
ningen av att förekommande svar presenterats i olika kategorier. 
För analys och diskussion hänvisar vi till våra båda böcker Etik i 
polisarbete samt Perspektiv på polisetik 1.  

Det kan emellertid finnas skäl till att inledningsvis göra några 
påpekanden. Resultatet har blivit en katalog över mer eller 
mindre allvarliga felbeteenden som i sin mångfald kan ge intryck 
av en poliskår i moralisk upplösning. Vi menar att resultaten pe-
kar på behovet av en fördjupad etisk diskussion inom polisen. 
Däremot går det inte att utifrån vårt material dra några slutsatser 
om frekvensen av moraliskt tveksamma handlingar. När materi-
alet använts i etikutbildningar har det funnits i exempel i svaren 
som många deltagare känt igen sig i. Andra enkätcitat har upp-
fattats som utpräglat isolerade företeelser. Vi är dessutom över-
tygade om att etiskt tveksamma handlingar på motsvarande sätt 
finns även i andra organisationer. Oss veterligt har inte motsva-
rande undersökningar gjorts för andra yrkesgrupper. Det är 
emellertid vår uppfattning att i samtliga yrkesgrupper som inne-
bär en maktrelation mellan yrkesverksam och brukare förekom-
mer det att denna makt missbrukas. Däremot kan polisorganisat-
ionen beskrivas som relativt unik i sin ambition att belysa de 
missförhållanden som förekommer. 

Enkätundersökningarna genomfördes ursprungligen som ett 
av Rikspolisstyrelsen initierat projekt. Projektets syfte var att öka 
medvetenheten om de etiska aspekterna i polisarbetet samt till-
handahålla redskap för att hantera etiska frågor i såväl vardag-
liga och mindre vardagliga händelser. Det genomfördes av Po-

                                                      
1 Granér, Rolf & Knutsson, Maria (2000): Etik i polisarbete. Lund: Studentlitte-

ratur. 
 Granér, Rolf & Knutsson, Maria (2000): Perspektiv på polisetik. Lund: Stu-

dentlitteratur. 
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lishögskolan i nära samarbete med ledningen för de dåvarande 
polismyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt 
Svenska Polisförbundet. I projektet ingick att utarbeta ett utbild-
ningsmaterial och att genomföra en utbildning av etikhandledare 
i de olika myndigheterna. Etikenkäterna blev en del i en kart-
läggning som kom att utgöra grund för utformning och innehåll 
för dessa. De olika rapporterna var emellertid inte delar i en i 
förväg upplagd plan, utan varje genomförd enkätundersökning 
väckte nya frågeställningar och därmed nya behov.  

Det är vår förhoppning att rapportens innehåll skall kunna 
fungera som arbetsmaterial i diskussioner om etik i och utanför 
polisorganisationen. 
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1.  Vad bör tas upp i ett läromedel i etik? 

Svar på en förfrågan till polisaspiranter som gick sin avslutande 
termin hösten 1995. 

Bakgrund och syfte 
I samband med förberedelserna av uppläggning av en utbildning 
i polisetik samt utarbetande av ett utbildningsmaterial framkom 
behov att inventera behov av att inventera vilka frågeställningar 
som skulle tas upp för att skapa en anknytning till den aktuella 
situationen i konkret polisarbete.  

 
Undersökningen syftade till: 

 Att få ett underlag för vilka typer av frågeställningar kring po-
lisens yrkesetik som var aktuella utifrån den aktuella mål-
gruppens erfarenheter 

 Att få konkreta exempel på situationer som visar på etiska 
problem i polisarbetet. 

 Att få fram diskussionsunderlag för diskussioner om polisetik 
i 
interna utbildningar inom polisen. 

Metod 
Undersökningen har en utpräglad kvalitativ karaktär. Syftet var 
att få fördjupad kunskap om olika typer av förekommande polis-
etiska problem samt att få konkreta exempel på dessa. Däremot 
har undersökningen inga ambitioner att ta fram kunskap om hur 
frekventa problemen var. Därmed faller enligt vår mening krav 
på ett representativt urval eller att ha omfattning av och orsaker 
till bortfall under kontroll. 

Datainsamling 
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Undersökningen är en inventering som genomfördes genom att 
en förfrågan gick ut till polisaspiranterna i åtta klasser som gick 
sin avslutande termin på polishögskolan (GKII) höstterminen 
1995. Förfrågan som skedde i form av ett brev (se bilaga 1) som 
introducerades av klassens psykologilärare som en hemuppgift i 
samband med en temavecka där bland annat praktikerfarenheter 
diskuterades.  

I brevet presenterades att vi arbetade med ett läromedel i etik 
att använda inom polisväsendet, och att vi önskade förslag på 
vilken typ av frågor som borde ingå i ett sådant material. Vidare 
bad vi om konkreta exempel som visar på etiska problem i polis-
arbetet. Det angavs att inkomna svar skulle behandlas konfiden-
tiellt. I brevet angavs dessutom möjlighet att ta kontakt med oss 
om man av olika anledningar hellre ville bli intervjuade om sina 
erfarenheter. Resultaten av dessa intervjuer ingår emellertid inte 
i denna rapport. 

Urval 

Urvalet av klasser utgick från de psykologilärare som ansåg sig 
ha möjlighet att medverka. Valet att göra en inventering via poli-
saspiranter skedde dels av praktiska skäl. Det var en grupp som 
det var lätt att inhämta synpunkter från. De representerade dess-
utom olika delar av landet. Dessutom bedömdes polisaspiranter-
nas synpunkter vara speciellt värdefulla eftersom de under 13 
månader haft möjlighet att stifta bekantskap med det vardagliga 
polisarbetet. Samtidigt kan de antas ännu inte vara så präglade 
av verksamheten att de fortfarande kan inta en utomståendes 
perspektiv kring vad som händer. 

Bearbetning 

Efter att ha gått igenom inkomna svar gjordes en kategorisering 
av dessa i åtta grupper. Därefter skedde ett urval av exempel till 
varje kategori utifrån hur utförlig författaren varit i sitt svar. 
Detta innebar att exempel som var svåra att tyda eller alltför kort-
fattade sållades ut. I de fall det fanns flera exempel som beskrev 
en likartad typ av situation valde vi att bara presentera det som 
vi uppfattade ha störst allmänintresse.  
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Resultat 
Sju klasser ingick i undersökningen. Vi fick 118 svar som var mer 
eller mindre utförliga. I några fall angavs att man inte hade några 
exempel på etiska problem. Många har emellertid betonat att 
man välkomnar en fördjupad diskussion om etiska frågor. I flera 
fall har man upplevt det som att det i dag finns en tomrum och 
en tystnad som är besvärande. 
 
 ”Jag tycker att det behövs mycket mer diskussion på skolan om 

dessa frågor. Eftersom detta är så centralt i allt polisarbete har jag 
svårt att förstå varför det inte finns idag! 

 
Nedan följer en genomgång av de frågeställningar som man i en-
käten tog upp som angelägna som sammanställts i olika katego-
rier. 

Arbetsmoral 

Med att ha ett arbete följer förmåner och förpliktelser. Till plik-
terna hör att göra ett gott arbete. Som blivande polis reagerar 
man starkt när föreställningarna om ett gott arbete inte motsva-
ras av det man möter. Exemplen på att personliga mål tillåts bli 
viktigare än de yrkesmässiga är talrika och det sätt som detta 
ibland är satt i system väcker både irritation och besvikelse:  

 ”Polisbefäl som verkar tro att bara för att de har en hög befatt-
ning eller flera tjänsteår så kan de under arbetstid springa egna 
privata ärenden, dvs ”choksa”. Att detta går ut över paspars2 
praktikutbildning bekommer dem tyvärr inte. 

 Under min praktik hände det relativt ofta att personalen på 
den avdelning som jag tjänstgjorde vid gjorde sk egna ärenden 
t ex köpte material till sin utbyggnad av huset m.m. Min upp-
fattning är den att privata ärenden sköter du på din fritid och 
på din arbetstid arbetar du. 

 Saker som skall ”fixas” under passet, t ex handla kläder och då 
inte vara tillgänglig för radion. 

                                                      
2 ”Pasp” förkortning för polisaspirant, d.v.s. studerande på Polishögskolan. 
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 Privata ”ärenderundor” under arbetstid och att låta detta gå ut 
över kolleger. 

 Vet du att det här är det bästa jobb man kan ha” sa han ”Hur 
då” undrade jag. Man tjänar tvåhundrafyrtiotusen om året och 
gör inte ett skit... 

 Att uträtta en massa ärenden på arbetstid är knappast att re-
kommendera. Bank- och postärenden är OK om tjänsten tillåter 
det, även andra ärenden kan vara OK om det inte sker vane-
mässigt eller om det absolut inte kan ske på fritiden. 

 Göra för mycket egna ärenden på arbetstid. 

 Kolleger som är ointresserade av sitt arbete - vad gör man? 

Relationen mellan kolleger 

 Jag ser relationen mellan kolleger nästan som ett större pro-
blem än relationen mellan polis och allmänhet beroende på att 
problem mellan poliser göms undan och sköts internt i allt för 
hög grad av fel människor. 

 
I varje arbetsgrupp utvecklas normer för samvaron och värde-
ringar av det arbete man har att utföra. Polisarbete är ett teamar-
bete där poliser är mycket beroende av sina kolleger. Att kunna 
lita på varandra och veta var man har varandra är fundamentalt 
för att kunna utföra ett bra arbete. Det är känt att detta beroende 
skapar starka band mellan medarbetare och bidrar till en känsla 
av tillhörighet. För det mesta upplevs detta som mycket positivt, 
men det rymmer också risker. Man definierar sig själv genom 
kollegerna och risken för att hamna utanför är mer skrämmande 
än i ett arbete som bygger mer på individuella prestationer. Sam-
tidigt är arbetsgruppens tryck mot konformitet ofta mycket 
starkt. 

Atmosfär i arbetslaget 

Tendensen att se ner på vissa arbetsuppgifter är ibland mycket 
påtaglig och skapar både avstånd mellan olika grupper och irri-
tation mellan kolleger. Bristen på respekt för varandras arbete vi-
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sar sig t ex i irritation när en någon gör mer än vad som är abso-
lut nödvändigt: 

 Det var en äldre kvinna som hade gått vilse som kom och frå-
gade oss om vägen. Vi hade just då inget att göra och det var 
ganska halt, så jag började erbjuda henne skjuts till den adress 
hon skulle till, men avbröts mycket bryskt av kollegan som sa 
att hon fick gå själv. 

 Jag satt och pratade med en farbror i receptionen som hade 
glömt var han bodde medan vi väntade på att hans dotter 
skulle komma och hämta honom. Några kolleger går förbi och 
skrattar åt mig och frågar ”Är du kattvakt?” 

Det rapporteras att man vägrar att befatta sig med arbetsuppgif-
ter som ligger utanför snävt uppdragna gränser gör vad som är 
ens yrkesmässiga ansvar. 

 Det där är inte vårt område, det får dom klara själva, sa han. 

 Det där anropet struntar vi i. Vi skall ha lunch om en halv-
timme. Det är bättre om vi åker iväg så långt vi kan. 

 Ett jobb gick ut på radion att det var bråk på en tunnelbanestat-
ion c:a 100 meter från den plats där vår patrull befann sig. När 
jag var beredd att svara på radion sa kollegan att turlaget skall 
till station och fika och att vi därför skulle låta bli att ta jobbet. 
När jag ifrågasatte prioriteringen fick jag svaret att ”vi tar de 
seriösa jobben istället”. 

 Att alla poliser oavsett avdelning, t ex trafiken ska ta ”andra” 
jobb än trafikhändelser. Vi är alla poliser och ska hjälpas åt. 

 Jag tycker att det är viktigt att ta upp frågan om ”A och B-
poliser”. Att vissa avdelningar anses finare och viktigare än 
andra. 

 Vi får meddelande att det är bråk mellan en spärrvakt och ett 
fyllo på en tunnelbanestation. Jag ökade hastigheten med vet-
skap att jag lagligen körde för fort med anledning av bråds-
kade yrkesutövning. Kollegan sa att jag inte skulle köra fort ef-
tersom det sällan är bråk när man kommer fram och att det kan 
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vara taktiskt att komma för sent eftersom bråket kan hinna 
ebba ut. Han tillägger att spärrvakten faktiskt har larmknapp.” 
Senare under samma pass händer emellertid detta: ”Kollegan 
sa åt mig att jag skulle köra fortare än gällande hastighetsbe-
gränsning. Anledningen denna gång är att de snart skall in och 
äta lunch och att det är tråkigt att sitta i köer. 

 
En annan situation på samma tema: 

 Patrullen fick ett jobb som innebar att vi skulle titta på ett an-
träffat stulet fordon. Jag körde i gällande hastighet. Kollegan 
uppmanade mig att köra mycket fortare. När jag ifrågasatte 
hans tolkning av brådskande yrkesutövning svarade han att 
han hade bråttom hem efter arbetet. Det kanske inte riktigt 
uppfyller kraven för brådskande yrkesutövning, sa han, ”men 
det ligger någonstans där ändå.” 

 
Ibland upplevs den kamratliga stämningen som förtryckande och 
starkt förljugen: 

 Här är det raka rör och öppna kort, säger de. Men skulle man 
någonsin försöka leva efter den principen så får man en spark i 
nacken. Istället för öppna samtal är det en ganska outhärdlig 
jargong som råder och stenhårda krav på vad man skall prata 
om - AIK-Djurgården och så kommentarer om alla brudar man 
ser på stan. Vad jag inte förstår är hur man orkar prata om 
samma saker varenda dag. Jag som varken är intresserad av 
hockey eller tjejer blir bara betraktad som tråkig och ointres-
sant. Tycker man dessutom inte att innebandy är det svårt att 
komma med i gemenskapen.  

 Något jag tyckte var mycket olustigt var det ständiga tittandet 
på tråkiga och obehagliga porrfilmer. Man skrattade och skäm-
tade om att det var ”naturfilmer” eller ”nu är det Arne Weise 
på TV igen”. Det är pinsamt att se sina kolleger ägna sig åt den 
här typen av verksamhet men ännu mera pinsamt vore om nå-
gon utomstående fick syn på oss, vilket vore helt möjligt med 
tanke på att tv-rutan faktiskt syns utifrån. Det hela känns också 
så obegripligt. Nu är ju de här filmerna så råa och oerotiska att 
jag aldrig skulle kunna förmå mig att titta på dem. Men om jag 
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överhuvudtaget skulle titta på något sådant, så skulle det väl 
vara tillsammans med min pojkvän - men med turlaget.....!??? 

 I detta turlag hade yttre befäl ca 8-10 år i tjänst. Samtliga andra 
i turen hade som mest 1½år i tjänst efter GK 2. Hela stämning-
en i turen var väldigt omogen. Man hade ”inspirerat” varandra 
till en tuff och hård inställning till allmänheten. Till en början 
trodde jag att min handledare hade en ”dålig dag”, men snart 
visade det sig att han och även de andra i turen var konstant 
aggressiva, både gentemot allmänheten och mot ”buset”. 
Många gånger stod jag och skämdes å mina kollegers vägnar. 
Jag önskade att det hade funnits ett hål i marken där jag kunde 
få försvinna ner i. 

 När man under fysen spelar innebandy, är det väldigt hårt spel 
utan regler. Matcherna slutar alltid med att man blöder på be-
nen och har blåmärken efter tacklingarna i väggarna. Man skall 
fostras att inte tro att man kan sätta emot de äldre och mer ru-
tinerade i turen.  

 I den tur jag hamnade i var relationen inom gruppen närmast 
katastrofal. Det gällde att på något sätt bita ifrån på en gång 
och hävda sig, annars tror jag att risken hade varit uppenbar 
att man hade fått ta emot skit från kolleger som av olika anled-
ningar var på dåligt humör. 

 
Några känner sig personligt utsatta av ett dåligt arbetsklimat: 

 Jag blev tystare och tystare i det här turlaget och tänkte att det 
måste vara mig det är fel på och att det kanske är jag som har 
svårt att anpassa mig. 

 Det är blickar och kommentarer som man inte riktigt kan ta på, 
men man känner starkt att stämningen är fientlig och att allt 
man gör är fel. 

 De minnesanteckningar jag hade skrivit bara försvann och mitt 
namn ströks från alla listor. 

För att stämningen i en grupp skall bli trygg måste man känna 
varandra - både varandras starka och svaga sidor - och veta att 
man kan lita på varandra. 
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 Det är bra att känna varandra som kolleger så att man vet var 
man har varandra. Det har funnits tillfällen då jag inte varit rik-
tigt säker på kollegans ingripande. Detta kan gälla både 
våldsanvändningen och andra ingripanden. Detta kan nog bero 
på brist i kommunikation vid själva ingripandet och på olika 
toleransnivå. 

Humor brukar framhållas som en värdefull och viktig egenskap 
för en polis. Men humorn har också en baksida: 

 Relationen till kolleger skiljer sig mycket åt beroende på i vilket 
gäng man jobbar. På de bra ställena fungerar gruppen vuxet, 
atmosfären är öppen och man tar itu med de problem som 
finns. Man kan både prata allvar och skoja. I mindre mogna 
sammansättningar skojas det hysteriskt om allt, vilket jag upp-
lever som mycket jobbigt. 

 Stämningen i turen är rå och ej hjärtlig, till skillnad från andra 
turer där stämningen är rå men hjärtlig. 

 Jag skulle vilja beskriva stämningen som rå och hjärtlös. 

 De äldre i turen är de som främst håller på gamla barnsliga 
regler och beteenden. Det brukar kallas för en ”rå men hjärtlig 
stämning”, men är mer personangrepp och trakasserier. 

Flera har tagit upp frågan om relationer. problem och attityder 
mellan kvinnliga och manliga poliser: 

 En kvinnlig polisaspirant och en ny kvinnlig pa som blir till-
sagda av sex manliga kolleger att de får hålla ställningarna och 
koka kaffe under tiden man spelar innebandy. Ingen frågar om 
tjejerna ville vara med. 

 Sexuella trakasserier. 

Befälet anses ha en viktig roll för hur atmosfären i arbetsgruppen 
skall bli: 

 Problemet med ett aggressivt arbetssätt i turlaget grundar sig i 
ett mycket svagt vakthavande befäl som inte kan styra upp tu-
ren eftersom han har britsfälliga kunskaper om bl a lagstöd. 
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Detta faktum är känt av polisledningen som dock tycks vara 
ännu svagare och inte tar itu med problemet. 

 Man var tvungen att skratta så fort befälet sa något som han 
tyckte var roligt. Det var inte så lätt eftersom jag inte uppskat-
tade hans skämt, men skrattade jag inte så tittade alla mycket 
irriterat på mig och utfrysningen låg nära till hands. 

 Mycket av de problem som fanns i det här turlaget hängde 
samman med befälet som var alkoholiserad och mycket lynnig. 
Det är visserligen tragiskt med en människa i hans ålder som 
fungerar så dåligt och som ofta inte ens kan komma nykter till 
jobbet, men samtidigt hade han en så stark position på myn-
digheten att hela situationen blev absurd. 

Ryktesspridning, förtal 

 skitsnack om allt och alla. 

 Lyssna inte på skvaller och löst prat bakom ryggen på kolleger 
etc, utan skapa dig en egen bild av hur saker och ting förhåller 
sig. 

 En dag var vi två patruller på en trafikolycka. Jag och min 
handledare på ett ställe, en ensam kollega på ett annat. Den en-
samme kollegan stannade med sin bil hos oss, och vi hade en 
kort taktisk diskussion innan trafikdirigeringen runt olycks-
platsen vidtog. En av den ensamme kollegans funderingar var 
”mindre smart”, vilket min handledare kommenterade när han 
åkt. Långt efter olyckstillfället står vi tillsammans med en an-
nan polispatrull och har en genomgång efter en trafikkontroll. 
Min handledare förhäver sig mycket grovt om den ensamme 
kollegans mentala tillgångar, kallar honom för ”en idiot” etc. 
Just då kommer den ensamme kollegan och stannar till i sin bil. 
Min handledare hejar glatt på honom och kör ett riktigt ’kom-
pissnack’. Den ensamme kollegan åker, och min handledare 
återupptar smutskastningen. I det läget övervägde jag att säga 
upp mig. Detta var ett exempel på en typ av skitsnack som är 
mycket vanligt. Jag är fortfarande tveksam till att vara delaktig 
i en organisation som så uttalat bygger på snack bakom ryggen, 
rävspel, hålla sig väl med dem som betyder något, intrigmakeri 
etc. Mycket tragiskt att polisen drabbats av sådant fegt bete-
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ende. Detta påverkar säkert också våra prestationer gentemot 
våra uppdragsgivare - allmänheten. Jag tycker att detta bör be-
lysas och bearbetas inom polisen som helhet. 

 Ge tillräckligt stor självständighet och självkännedom så att in-
trigmakeriet tar slut. 

 Civilkurageutveckling - framförallt i relationerna mellan kolle-
ger. 

 Hamnade efter omorganisationen i en strulig tur. Min handle-
dare vantrivdes och tog ledigt så ofta han kunde. Då han var 
på jobbet pratade han ”skit” om de andra hela tiden. Bl a var-
nade han mig för turlagschefen, som är halvt alkoholmissbru-
kare och en riktig ”kvinnokarl. Ingen i turen dög åt min hand-
ledare utan alla var odugliga ”sopor”  Eftersom jag oftast inte 
hade någon handledare pga semester och ledighet, fick jag åka 
med dessa ’sopor’ (hans ord). 

Bemötande av aspiranter 

 Som pasp sitter man längst bak i bussen och håller ”käft”. Man 
framför inga egna tankar och idéer beträffande ingripanden el-
ler arbetsmetoder. 

 Gör man fel - vilket självklart inträffar när man är ny - får man 
en utskällning ute på gatan inför folk (och de verkar gilla att 
göra det offentligt). Man är mer intresserad av att fort komma 
ut på gatan igen efter ett ingripande, än att ta tid på sig och 
lära oss att t ex skriva en LOB eller PL13§. Det finns en regel i 
denna tur som går ut på att man skall äta upp all mat på tallri-
ken (gäller även matlåda). Annars får man böta 100:- till tur-
kassan. Detta praktiseras även när man på fritiden är ute med 
kollegerna. Vi har inget mot att köpa en tårta om vi krockar 
med en bil eller kommer för sent, men detta är löjligt. Man kan 
bli ordentligt utskälld om man inte följer regeln och det har 
aldrig varit så svårt att äta upp maten när man har denna idio-
tiska press på sig. 

 Vid minsta felbeteende får man en ”rapp” tillsägelse samt en 
lång, hård, kall blick. 
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 Vi har ej tilldelats någon personlig handledare, utan får gå med 
olika personer varje dag. Pasparvodet delas mellan personerna 
i turen. Detta leder till att vi inte har någon att gå till vid pro-
blem, och att vi inte kan få någon direkt ”feed-back”. 

 Många av dem växlar i humör. Man vet därför aldrig var man 
har dem. Detta skapar en känsla av osäkerhet och självförtro-
endet bara sjunker. 

 Det är inte den här typen av kolleger eller polisarbete vi vill 
lära oss av eller ta efter och se upp till. Hade från början en 
mycket positiv inställning till polisen. Hoppas den stämmer 
överens med andra stationer i Sverige. Vi riktigt skäms över att 
tala om för våra kompisar vad vi gör på jobbet. för vad skulle 
de då tro om oss eller om polisen. 

 I tankarna bollade jag mellan de riktlinjer som jag lärt mig på 
skolan, vilket gjorde att jag kände mig mycket frustrerad. Till 
en början gjorde besvikelsen att jag undermedvetet började för-
svara deras beteende. Jag sa till mig själv att det säkert berodde 
på någon förklaring som jag inte kände till. Ibland intalade jag 
mig att jag missuppfattat det som de sagt och att det snarare 
var mig det var fel på. När jag insåg att jag hade börjat försvara 
deras handlande blev jag arg på mig själv. Jag kände att det 
fick vara nog. Det var ju min utbildning det handlade om. 

En erfarenhet är att den som tar mod till sig och vågar reagera, 
riskerar att bli ensam och att råka illa ut. Modet att stå för sin 
åsikt anses urholkas av att många av dem som befinner sig i 
samma situation som man själv antingen blir mycket passiva el-
ler - ännu värre - gör aktiva ansträngningar att anpassa sig till si-
tuationen. 

 Verkar också som om de nyutexaminerade poliserna inte 
längre bryr sig om attityderna eller arbetssätten. De kanske har 
vant sig och blivit avtrubbade. Vi vill emellertid EJ gå samma 
väg och blunda för dessa problem. Hur skulle det i så fall gå att 
få bukt med dessa idiotier. Jag började att ifrågasätta polisernas 
handlande då jag själv ansåg att något var galet. Dels för att 
slippa göra avkall på sådant som jag själv ansåg vara viktigt, 
men även för att se var de ’stod’ och hur de tog kritik. Baga-
tellartade händelser lät jag vara. Ganska snart insåg jag att man 
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var tvungen att vara mycket försiktig. Kritik från en polisaspi-
rant var inte populärt. 

 Kollegerna tyckte (förmodligen) inte om min handledare ef-
tersom han hade en ’attityd’ mot dem, men då han inte var på 
arbetet gick det ut över mig istället. Jag fick mest agera RAX3 
eller arrestvakt (vilket trappade upp min handledares attityd 
mot turlaget osv osv). Till slut fanns det bara en kille i distriktet 
som ville (?) åka med mig. Denne kollega är ökänd på di-
striktet. Kör som en biltjuv, skriver aldrig och använder gärna 
de ’hårda handskarna’. En dag gick det för långt då han träng-
de en inte ont anande mopedist av vägen, utan att först försöka 
stoppa som vanligt. Jag blev livrädd och trodde att mopedisten 
skulle bli allvarligt skadad. Kollegan försökte få mig att hålla 
tyst, men min gräns var nådd. Jag försökte sedan byta turlag, 
vilket slutade med att jag nätt och jämt blev godkänd. Några 
veckor innan GK2 ville ledningen att jag skulle göra förlängd 
praktik. Detta slutade med att jag blev allvarligt hotad av tur-
lagschefen, facket i distriktet tittade bort och ville inte ta i det. 
Som tur är fick jag stöd av facket i Stockholm och Malmö. Slut-
ligen fick jag göra GK2 i alla fall. Mådde jättedåligt och hade 
inte mycket förtroende kvar för varken poliser eller chefer. Är 
idag flyttad från distriktet och vet inte var jag skall jobba. Jag 
blev uppkallad till chefen som försökte övertala mig att hålla 
tyst om det jag hade sett. ”Visa nu att du är en riktig polis och 
tar detta på rätt sätt” sa hon. 

 Om man råkar ut för kolleger som betett sig illa, hur skall man 
bete sig? Berätta för chefen och riskera att bli bränd? 

 ... nu var jag i den förbannade pasprollen och kände mig helt 
enkelt snörpt. Vid ett par tillfällen luftade hon sitt dåliga hu-
mör mot mig, vilket gjorde mig fullständigt rasande inom-
bords. 

 När jag hade tagit upp det här blev resultatet att min samar-
betsförmåga blev ifrågasatt. 

 Trots att jag vid avvisiteringen fann både narkotikaklassade ta-
bletter och tabletter mot epilepsi fick jag varken skriva detta på 
blanketten för omhändertagande eller beslagta dem eftersom 

                                                      
3 ”RAX” förkortning för radioperatör. 
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detta hade medfört en massa merarbete. Som polisaspirant be-
finner man sig i underläge mot överordnade. De skall ju betyg-
sätta mig i ett senare skede. 

 Hur mycket skall en polisman hävda sin rätt enligt lagen när 
överordnade beslutar fel eller rent av inte vill befatta sig med 
ställda frågor? 

Brister i yrkesutövningen 

 En viktigt fråga av principiell natur är vad man gör när kolleger 
begår fel eller brott. Dessa fall är svåra och det är inte bara att 
anmäla hur som helst. 

Självkännedom 

 En ”utbränd” polis som är trött på sitt jobb, ger nog inte etik 
något större utrymme i sin kontakt med människor. 

 Ge tillräckligt med självständighet och självkännedom så att in-
trigmakeriet tar slut. 

 En polis skall inte ha ett behov av att bevisa något för sig själv. 
Han skall ha passerat ett sådant stadium och istället kunna rikt 
sin energi utåt. 

 Har man inte svar eller är hundraprocentigt säker, be att få 
återkomma istället för att chansa. 

 Vi poliser måste känna oss som ”vanliga” trots att vi är lagens 
långa arm. Det gäller att inte få storhetsvansinne. Man är kort 
och gott polis som beivrar brott, inget mer. Ni kanske har hört 
talas om en hjärtdoktor som fått gudskomplex.” (sista mening-
en i detta svar är något gåtfullt, och går att tolkas på olika sätt - 
hjättransplantationer har varit föremål för mycket uppmärk-
samhet och i spåren av dessa heroiska insatser har också följt 
mindre lyckade effekter, t ex att annan vård kraftigt försum-
mats till förmån för de insatser som ger sin utövare meriter och 
publicitet. Kanske är det något sådant som avses, vår anmärk-
ning). 

 Man bör ha självinsikt nog att förstå när man börjar bli utbränd 
och kanske fattar fel beslut eller inga beslut alls. 
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Frågan om att kunna erkänna, reparera och lära sig av sina miss-
tag har också tagits upp: 

 Gör man fel i sin yrkesutövning så får man snarast ställa till-
rätta efter sig. 

 
En fråga är hur man behåller sin integritet och klarar av att upp-
träda på ett rimligt sätt när man är pressad, hotad eller utsatt för 
provokation. 

 Helt plötsligt häver sig mannen fram och spottar mig i ansiktet. 
Kollegan som satt bak företog ingen som helst åtgärd mot 
mannen, vilket gjorde mig upprörd. Inte för att jag tyckte att 
mannen skulle ha stryk, men min kollega kunde ha förhindrat 
ytterligare spottloskor eftersom mannen hann spotta mig i an-
siktet en gång till innan vi kom till stationen. Vid införandet i 
arresten påtalade mannen (som var en känd missbrukare) att 
han hade både HIV och hepatit och att han ”skulle ta både mig 
och min hustru”. Av både rädsla över spottet och ilska över ho-
tet var jag så arg att jag kokade. Jag företog dock ingen åtgärd 
(våld) gentemot mannen, vilket jag på sätt och vis är stolt över. 
Min fråga är: måste (skall) vi poliser tåla precis vad som helst. 
OK, jag kan anmäla mannen, men till vilken nytta...? 

 För att undvika att bli frustrerad är det viktigt att ha distans till 
sig själv och sin polisroll. 

 Man bör inte ta olika situationer eller händelser personligt. 

Hur man uppfattas av utomstående 

Sätt att arbeta som för de initierade kan verka rimliga eller åt-
minstone förklarliga kan för en utomstående te sig besynnerliga 
och ett tecken på att yrkesetiken är bristfällig. Detta är något man 
inte alltid själv är medveten om, och många har påpekat att det 
är viktigt att man ständigt försöker se sig själv utifrån. 

 Uppträd i arbetsutövningen som om man alltid är betraktad av 
en utomstående. Man skall inte behöva skämmas för sitt age-
rande. 
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 I gången mellan centralstationen och T-centralen brukar det 
ofta vara gatumusikanter, lottförsäljare etc. Här brukar även en 
för oss poliser känd alkoholist sitta och tigga pengar, vilket inte 
är tillåtet. Mannen ifråga kan ibland bli avvisad flera gånger på 
ett arbetspass. Ibland händer det att en kollega för fjärde 
gången kommer fram till mannen och petar till honom med sin 
fot, varpå mannen utan någon direkt ordväxling beger sig däri-
från. För kollegan som för fjärde gången avvisar mannen börjar 
det bli lite irriterande, och därför petar han på mannen med sin 
fot, vilket inte känns speciellt konstigt. En utomstående betrak-
tare som ser kollegans ingripande för första gången kan detta 
att en polis med sin kängprydda petar till en liten alkoholist 
kan det uppfattas som mycket kränkande. Här bör man nog 
som polis ta sig en funderare på att det som man gör som polis 
faktiskt nästan alltid betraktas av andra människor, och som i 
detta fallet inte peta på den lille mannen med foten, utan istäl-
let tala med honom och - om så behövs - hjälpa honom från 
platsen. 

Maktutövning 

 Polis som går fram till en ”alkis” och i mycket otrevliga ordalag 
talar om för honom att han ska förpassa sig till en annan stads-
del. Allmänheten blev mycket förgrymmad över aggressivite-
ten i ”avvisandet. 

 En polisman skall aldrig ge sig in och mästra och dundra i en 
situation han inte är säker på att kunna ta sig ur. Ta reda på 
fakta innan man börjar gapa på folk att de gjort fel. Viktigt att 
förklara för folk vad som gäller och varför vi ingriper. Undvik 
att ”mässa”. Det skapar endast irritation och höjer snarare än 
sänker nivån på ingripandet. 

 Jag skulle vid ett tillfälle rapportera en cyklist för en rödljus-
körning. En diskussion mellan mig och cyklisten uppkom om 
jag skulle skriva o-bot eller primärrapport. Jag försökte förklara 
skillnaden då jag blev avbruten av en kollega som började 
skälla ut den misstänkta flickan för att hon inte genast godtog 
o-boten. Otrevlig stämning blev det. Jag fick sedan urskulda 
min kollega för att därefter överhuvudtaget kunna skriva o-
boten som det hela resulterade i. Onödigt. 
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Polisiärt godtycke 

 Poliser har en tendens att oftast tro på dörrvärdar-
nas/dörrvakternas historia vid ex.vis krogbråk innan händel-
sen är utredd. Den/de väktarna pekar ut är ”dömda” på för-
hand, även om vittnen kan intyga att vakterna t ex provocerat 
fram bråk. Det är sällan som dörrvakterna, efter vittnesmål, 
delges misstanke på plats. 

 Döm ingen på förhand. 

 Var rättvis. Bevaka alla de inblandades intressen. 

 Gör inte en höna av en fjäder. 

 Inte yttra sig utan att ha tagit reda på fakta. 

 Döm inte en misstänkt brottsling i förväg utan att ta reda på 
alla sidor, t ex i förhör med vittnen, utrönande av omständig-
heter i övrigt, bevis etc. 

Utstrålning 

 Det bör framgå vilka signaler man ger allmänheten när man 
gör egna små ändringar i uniformen, t ex skaffar fotremmar 
som ”snörper ihop” EM-overallen vid benen så att det ser tuf-
fare ut. Använder man det till vardags (Stockholm) kan det se 
provocerande ut. Men det kan vara bra vid vissa tillfällen, t ex 
kommenderingar när man vill ha en tuffare utstrålning, eller 
om man i Norrlandslänen vill förhindra snö från att tränga in i 
overallen. 

Våldsanvändning 

Flera aspiranter har tagit upp situationer där våldet inte har varit 
relaterat till arbetsuppgiften utan enbart använts i syfte att föro-
lämpa, förnedra eller visa makt: 

 Vi mötte en man som hade en otänd cigarett i munnen. Det var 
rökförbud och kollegan sa till mannen att ta ut cigaretten ur 
munnen varpå mannen sa att den var otänd och att han fick ha 
den i munnen. En annan kollega svarade med att ge mannen en 
örfil över munnen så att den flög 20 meter. Mannen tyckte att 



 

 23 

detta var onödigt och möttes av kollegans hånflin och en kom-
mentar att ”hålla käft”. Jag skämdes å kollegans vägnar men 
upptäckte att min kollega tyckte att den kollega som hade ut-
delat slaget var rolig. 

 
Stundtals kan det uppfattas som att man aktivt provocerar fram 
våldsamhet från motparten eller att man är alltför benägen att 
tillgripa våld: 

 Attityden gentemot allmänheten är stundvis god, men får man 
minsta möjlighet att ta i med hårdhandskarna gör man det 
gärna. Vad är egentligen behov och proportionalitet? Hur skall 
vi lära oss av det? 

 Vid våldssituationer tycker jag ofta att det tas i mer än det be-
hövs. Ibland ”muckar” kolleger med personer bara för att få 
fram ett våldsamt motstånd. 

 Det finns ett turlag i vårt distrikt som arbetar mycket aggres-
sivt. De har visserligen en hög procent av ”upphittade busar” 
men många ”svensson” åker tyvärr med i nätet. Dessa får 
samma behandling som busarna , vilka även de får mycket skit 
ibland. Detta leder till en allmän åsikt att vi - polisen - är busar. 
Det finns inga situationer som legaliserar det våld (ej ur hand-
boken) eller hot som riktas mot gripna och LOB:ar. Dessa poli-
ser får ofta våldsamt motstånd och det blir anmälningar och 
motanmälningar. Med rätt bemötande av allmänhet och ”bu-
sar” slipper man våld och hot. 

 
En annan typ av situation är när våldet ansetts oproportionerlig: 

 Över lag använder man sig av onödigt och många gånger oför-
svarligt hårda ingripanden. Detta kallas högt säkerhetstän-
kande, vilket man kan hålla med om till en viss gräns, men vid 
ALLA LOB....???? 

 Många ingripanden slutar med våldsamt motstånd. Enligt tu-
ren är detta bara normalt och man är ofta i rätten för att vittna 
om detta. 
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 Vid ett tillfälle i arresten hade jag tillsammans med mitt yttre 
befäl samt någon annan polisman omhändertagit en stökig be-
rusad man. Den berusade försökte vid ett tillfälle, när han satt 
ner, sparka mitt yttre befäl på benen. Befälet klev lätt åt sidan, 
men blev tydligen så arg att han genast gick fram och sparkade 
den omhändertagne över benen. Dåligt att ej kunna behärska 
sig bättre, tycker jag. 

 Vid den här konserten blev det mycket bråkigt. Ungdomarna 
skrek och stojade mycket och en hel del poliser använde sina 
batonger på ungdomarna. Jag tyckte att våldet var onödigt. 
Men jag kan ha missat någon viktigt detalj eftersom jag inte har 
arbetat så länge än. Ungdomarna skrek och stojade bara. De 
slogs inte!!!!! 

 Vid ett gripande av en snattare som hade gjort våldsamt mot-
stånd. Han belades med fängsel och fördes in i polisbilen. Jag 
körde vid tillfället. I backspegeln kunde jag plötsligt se hur kol-
legan höjer sin arm över ”busen” och slår ett hårt slag med 
armbågen över tinnings och öronregionen på ”busen”. Smällen 
var vid det tillfället helt omotiverad och dessutom var ”busen” 
fängslad. 

 På morgonpasset hade en av de kolleger jag åkt med kvällen 
innan åkt till sjukhusets akutavdelning för att bistå två andra 
patruller med en bråkig man som skulle underkasta sig blod-
provstagning. Vi hade stora svårigheter att hålla mannen stilla 
och lugn trots att vi var sex stycken polismän. Det var bl a 
nödvändigt att sätta fängsel både på handleder och fotleder. På 
natten har hundpatrullen på bar gärning gripit en man som 
med sina händer slagit in ett mindre antal skyltfönster. Jag och 
två kolleger biträdde hundpatrullen med transport av den 
gripne. Vi såg genast att det var samme man som vi under 
morgonpasset haft problem med. Han sattes in i vår bil och jag 
satt med honom i baksätet. Efter en halv minut börjar mannen 
kränga med överkroppen samtidigt som han ylar. Det är klart 
att han har ett ’utbrott’ på gång. En av kollegerna går då ut från 
bilen, drar ut mannen och slår hans huvud tre gånger i bilen 
innan han slängs ner i gatan. Återigen beläggs han med fängsel 
på fötterna. Därefter kommer piketen och övertar gripandet. 
Jag menar att våldsanvändningen vid gripandet (dvs i andra 
skedet) är överdrivet. Betydligt överdrivet. 
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 ... tjuven blev försedd med handfängsel på ryggen. När paspen 
skulle transportera tillbaka tjuven till patrullbilen så kom en 
pa4 ur en annan patrull och slog till tjuven rakt i magen med 
ena batongändan. Tjuven vek sig nästan dubbel av smällen. Po-
lisassistenten var så upphetsad och arg på tjuven att paspen 
fick fösa undan honom för att freda tjuven. Han frågade sin 
äldre kollega vad faan han gjorde. 

 Vi hade gripit en snattare som hade gjort våldsamt motstånd. 
Han belades med fängsel och fördes in i polisbilen. Jag körde 
vid tillfället. I backspegeln kunde jag plötsligt se hur kollegan 
höjer sin arm och slår ett hårt slag med armbågen över tin-
nings- och öronregionen på snattaren. Smällen var vid det till-
fället helt omotiverad, och dessutom var ”busen” fängslad. 

I den här situationen kan det hända att man blir delaktig i något 
som man själv egentligen tar avstånd från. I detta fall blev den 
polisaspirant som blivit vittne till händelsen själv misstänkt: 

 Varken paspen eller pa:n rapporterade händelsen. Saken blev 
dokumenterad i förhöret av krimpersonalen vid förhöret se-
nare på natten Tjuven ville inte anmäla polisen, men tyckte att 
det var onödigt gjort. Krimpersonalen som utredde bilstölden 
frågade senare aspirantens handledare om denne brukade visa 
våldstendenser. Krimpersonalen trodde att det var paspen som 
slagit eftersom paspen skrev anmälan och gjorde gripandet. Nu 
går det runt en krimmare och (antagligen) tror att denna pasp 
har gjort det. 

 
I den här typen av situationer kan det vara mycket svårt att öppet 
gå emot sin kollega, men ibland dyker det upp öppningar: 

 Jag och en kollega pratade med en man som hade varit inblan-
dad i ett slagsmål. Mannen skulle till sjukhus eftersom han 
hade brutit armen, men ville absolut inte följa med oss i polis-
bilen. Min kollega la inte fram några konkreta skäl till varför 
han skulle följa med utan var inställd på att använda våld. Som 
jag såg det hängde knytnäven i luften och det kunde ha blivit 
våldsamt när som helst. Plötsligt fick han syn på mig och sa 

                                                      
4 ”pa” förkortning för polisassistent. 
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något till mig. Detta gav mig en möjlighet att berätta för honom 
varför han skulle med och att besvara alla hans frågor. Allt slu-
tade lyckligt och utan våldsamheter och mannen verkade nöjd 
med att någon svarade på hans frågor och förklarade för ho-
nom. 

 
I andra situationer har man lagt ner mycket arbete på att lösa si-
tuationen på bästa sätt, men istället för uppskattning blir man 
klandrad: 

 Vid ett tillfälle hade en ung man tagit sig in på en bakgård till 
ett atriumhus.Han var beväpnad med kniv och skulle döda sin 
f d flickväns pojkvän som tillsammans med henne befann sig 
därinne. När vi kom till platsen hade han låst porten in till 
bakgården från insidan. Bakgården omgärdades av ett plank 
på ca 1,5 m. Den unge mannen var mycket labil och olycklig. 
Efter ca 2,5 timmar lyckades jag och en annan kvinnlig kollega 
att övertala mannen att lägga ifrån sig kniven och klättra upp 
på planket och ge upp. Mannen hade ingen som helst tillit till 
polisen. Han trodde att vi skulle slå honom om han gav upp. Vi 
lyckades inge förtroende genom att lova att så inte skulle ske. 
Mannen klev över planket, lade sig ner på vår tillsägelse och vi 
gick fram och bojade honom. Allt detta skedde i samförstånd 
med mannen. ”Jag och kollegan tyckte att vi hade gjort ett 
mycket bra jobb, men fick ganska mycket kritik för att vi inte 
hade gått hårdare fram när han hade gett sig. De tyckte att 
mannen skulle skrämmas upp oavsett vad vi hade kommit 
överens om (”man gör inte på detta sätt utan direkta efterverk-
ningar). De som utdelade kritiken var andra poliser som kom 
till platsen efter oss. Kritiken framfördes vid en debriefing efter 
händelsen och kom både från befäl och från andra kolleger. Jag 
och min kollega var först på plats, vilket gjorde att vi först fick 
kontakt med mannen. Enligt mitt sätt att se på denna situation, 
gjorde vi rätt. 

 Vi lyckades få kontakt med mannen och skapa en dialog. Till 
slut hade vi också skapat ett litet förtroende för varandra. Detta 
förtroende i detta läge var mycket viktigt. Detta förtroende är 
också viktigt för framtiden för hans del. Hade mannen inte gett 
sig frivilligt hade situationen hamnat i ett helt annat läge. Då 
hade läget automatiskt förmodligen krävt mer våld. Man för-
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brukar inte ett förtroende genom att sedan fegt och falskt bryta 
det. 

 
Man beskriver även situationer som väckt beundran och respekt:  

 Att kunna vända inställningen hos en person som är förbannad 
för att han/hon skall rapporteras och som ”kastar skit” på poli-
sen för att förringa det han/hon har gjort, till att skiljas i god 
stämning efter att på ett lugnt och sansat sätt fått ner den upp-
trissade stämningen hos vederbörande genom att inte hetsa 
upp sig själv. 

Människosyn 

I en verksamhet som i så hög grad handlar om att möta männi-
skor i livets alla belägenheter, är det väsentligt vilken människo-
syn man har. Att det inte alltid är lätt att vara opartisk och rättvis 
är uppenbart, och många trycker på att det är viktigt att våga 
lyfta upp de här aspekterna av arbetet, att arbeta med sina attity-
der och att bli medveten om sin inställning till de människor man 
möter. 

 I bemötandet av människor finns det ibland en tendens att ge-
neralisera. Alla personer är dumma, jobbiga ”svensson” eller 
”busar”. Människors lika värde borde man trycka hårt på sko-
lan. Man är inte mer värd bara för att man är polis. Synen på 
människan är mycket viktig och central. Om den blir fel följer 
ett dåligt polisarbete. 

 Viktigt hur vi klassar de människor som vi arbetar med. Det är 
viktigt att inte glömma att de faktiskt är människor trots olika 
brott. 

 Att du som polis behandlar de personer du möter i din yrkes-
roll på ett professionellt sätt. Vad jag menar är att du inte skall 
bli t ex nedlåtande och nonchalant mot en känd ”buse” som 
blivit utsatt för brott. 

 Rasism - vad är en människa? dess värde? 

 Problematiken kring kolleger som är allmänt otrevliga mot 
allmänheten utan orsak. 
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 Att för sig själv erkänna de fördomar man har och att arbeta 
med dem. 

Inställning till minoriteter (invandrare, handikappade, homosexuella etc.) 

Den övergripande principen om alla människors lika värde 
kommer inte alltid helt till uttryck i enskilda polisers inställning. 
 

 Invandrare kallas för ” blattar”, ”trumskinn” eller ”yxor”. 

 Denne kollega kallade regelmässigt gripna eller omhänder-
tagna negrer för ”HIV-apa”. Inte en gång utan riktigt ofta. 
Kvinnor i samma situation kallades för ”hora” ”flata” eller 
”fitta”. Ibland fick kollegan som han ville och kunde slå lite 
grann på ovan nämnda. 

 
Ett förslag som går ut på att det behövs en ökad kunskap om mi-
noriteter, också innehåller ett förbehåll, som om detta förslag 
skulle kunna innebära att förslagsgivaren ”ursäktar de kriminella 
problem som finns i dessa grupper”. 

 I en polisiär etikutbildning tycker jag att det bör ingå invand-
rarkunskap/ökad kunskap om minoriteter. Detta inte för att 
ursäkta de kriminella problem som finns i dessa grupper. Men 
en ökad förståelse och kunskap bäddar för ett smidigare 
”möte” och ett effektivare arbete, samt bidrar till att undvika 
en destruktiv jargong, vilket ger bättre etik. 
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Bemötande av människor 

 Bemöt inblandade med respekt (alla). 

 Att ha en tuff attityd gentemot kriminella kanske kan vara ac-
ceptabelt, men att ha samma otrevliga attityd gentemot t ex en 
vanlig schysst familjefar, tycker jag är att begå tjänstefel. Jag 
har fått en känsla av att man utnyttjar sin maktposition som 
man har som polis. Egentligen är detta något mycket allvarligt, 
men det är svårt att precisera. Poliser som har denna dåliga och 
oförskämda attityd mot människor gör sig sällan skyldiga till 
direkta tjänstefel som man kan anmäla dem för. Det är snarare 
en helhetsbedömning av deras hela inställning till sitt yrke. 
Hur man skall få nya poliser att inte ”härma efter” denna atti-
tyd, vet jag ej. 

 Om förutsättningarna för rapporteftergift är uppfyllda bör man 
inte hålla på och skälla på personen under lång tid. En moral-
predikan under tio minuter ger sannolikt en dålig uppfattning 
om polisen. 

 Var alltid ärlig och rak mot den person som ditt arbete riktar 
sig mot. 

 Många gånger har jag mött ”förlöjliganden” av LOB-intagna. 
Kolleger som roar sig på deras bekostnad. Är man ”social” får 
man höra det på ett ganska retfullt sätt. 

 Jag såg bristfälligheter på en personbil. När jag påpekade detta 
för kollegan bad han mig att ”lägga av”. Han tyckta inte att 
man skall hålla på och stoppa ”svenne” i trafiken om det inte 
är något alldeles speciellt - t ex grov rattfylla. 

Civilkurage 

 Väldigt många gav mig sitt tysta stöd, men när det verkligen 
gällde och jag hade behövt någon vid min sida, så stod jag all-
deles ensam. 

 Mycket av det som blev effekten av att jag vågade protestera 
kan jag överhuvudtaget inte påverka. Jag vet att man pratar 
om mig. Många har slutat hälsa. Det värsta är att jag inte kan 
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bemöta sådant som bara är rykten och som inte når mig. Jag 
skulle önska att jag kunde gå till en och förklara hur det verkli-
gen är, men så länge ingen säger det rakt ut kan jag ju inte be-
möta det. Priset för att stå för sin övertygelse är otroligt högt i 
den här organisationen. 

 Utåt sett tror jag att polisen vågar visa var de står, därför tror 
jag att det är viktigt att ett material som används för etikut-
bildning bör ha en betoning på moral vad avser beteende och 
agerande inom polisen. Jag tror också att man behöver rekry-
tera polisaspiranter med större civilkurage/mognad. 
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2.  Allvarligaste och vanligaste etiska 
 problem i polisarbete, polisaspiranter 

Bakgrund och syfte 
Föreliggande enkätundersökning utgör en uppföljning till den 

i kapitel 1 redovisade studien ”Vad bör tas upp i ett läromedel i 
etik”. Den var liksom den föregående en del i arbetet med att 
skaffa underlag till ett läromedel i polisetik. Den tidigare studien 
hade en utpräglat kvalitativ karaktär och gav inte svar på frågan 
hur vanliga resp. allvarliga man uppfattade de etiska problem 
som nämndes. Dessutom fanns behov av ytterligare autentiska 
exempel på olika typer av polisetiska problem. Undersökningen 
syftade till:  

 Att undersöka hur allvarligt respektive vanligt polisaspiranter 
uppfattade olika typer av etiska problem i polisarbete. 

 Att som underlag till utbildningsmaterialet i polisetik få kon-
kreta exempel på situationer som visar på etiska problem i po-
lisarbetet. 

 Att resultatet skulle utgöra diskussionsunderlag för diskuss-
ioner om polisetik i interna utbildningar. 

Metod 

Utarbetande av enkät 

Utifrån bland annat enkäterna från den i kapitel 1 redovisade 
undersökningen, sammanställdes polisetiska problem i åtta kate-
gorier som var och en omfattade olika områden. I enkäten (se bi-
laga 2) uppmanades respondenten ange vilket av kategorierna 
han eller hon uppfattade som det vanligaste respektive det all-
varligaste problemet i polisarbete. Dessutom uppmanades re-
spondenten ge exempel på allvarliga/vanliga etiska problem 
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samt vilka goda exempel man haft från sin praktiktid när det gäl-
ler hanteringen av etiska problem. 
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Datainsamling och bearbetning 

Enkäten delades ut i fyra klasser som gick sin avslutande termin 
på polishögskolan (GKII) vårterminen 1996 i samband med te-
mavecka kring grupp organisation - ledarskap. En sammanställ-
ning av studien ”Vad bör tas upp i ett läromedel i polisetik” de-
lades ut för genomläsning. Därefter delades enkäten ut för ifyll-
nad under undervisningstid eller som hemuppgift. 

Enkäten sammanställdes kvantitativt utifrån hur många som 
bedömt att de olika svarsalternativen varit vanligast resp. allvar-
ligast. De flesta kommentarer har redovisats. Däremot har korta 
kommentarer bestående av enstaka ord utelämnats. 

Felkällor och bortfall 

Avseende enkätens konstruktion kan bl.a. följande invändningar 
göras: 

Uppdelningen i allvarligaste resp. vanligaste etiska problem 
avsåg att tolkas som att ”allvarligaste” avsåg att vara en mätare 
på vilka problem polisaspiranterna ansåg vara allvarliga. Beteck-
ningen ”vanligast” var däremot en mätare på hur vanligt man 
uppfattade att ett visst problem är. Det är oklart huruvida aspi-
ranterna utgått från denna distinktion. Man kan dessutom hävda 
att om ett problem är mycket vanligt så får det dessutom konse-
kvenser som kan bedömas som allvarliga. 

Kategoriseringen av problem i åtta områden har inneburit att 
många olika problem av skiftande karaktär kommit i samma ka-
tegori. När aspiranten svarat är det svårt att tolka om det är kate-
gorin i sin helhet eller något/några av de ingående exemplen 
som avses. 

Vad gäller uppläggningen att först presentera resultatet av den 
tidigare studien kan detta innebära att man styr in den svarande i 
att söka problem. Å andra sidan tror vi att exempelsamlingen i 
denna studie härigenom blivit mer utförlig. 

I de fem klasser skulle normalt finnas 88 polisaspiranter som 
skulle kunna ha svarat på enkäten. 80 enkäter inkom vilket utgör 
ung 9 % bortfall. Orsaken till detta kan vara att vissa av klasserna 
hade vakanta platser, att det fanns de som var frånvarande vid 
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undersökningstillfället eller att man valt att inte lämna in någon 
enkät. 

Resultat 
Polisaspiranterna uppmanades att ange vilket eller vilka alterna-
tiv de uppfattade som de vanligaste respektive de allvarligaste 
etiska problemen i polisarbete. Av tabell 2 framgår svarsfördel-
ningen.  

Tabell 1 Polisaspiranters syn på de allvarligaste resp. de vanlig-
aste etiska problemen i polisarbete (antalet svar). 

 Allvarligast Vanligast 

   

Arbetsmoral; t ex att uträtta privata ärenden på arbetstid, 

att inte befatta sig med vissa typer av arbetsuppgifter, att 

göra så lite som möjligt, att inte göra sitt bästa. 
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 31 
   

Relationen mellan kolleger; t ex ryktesspridning, intrigma-

keri, ”skitsnack”, utfrysning, destruktiv jargong, förljugen 

stämning, ojämlikhet, utnyttjande av beroendeställning, in-

ställsamhet gentemot överordnade. 
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Människosyn; t ex förutfattade meningar och fördomsfull-

het, att inte arbeta enligt principen att alla människor har 

lika värde, att bemöta människor nonchalant eller nedlå-

tande. 
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Maktutövning; t ex att använda maktmedel på ett krän-

kande sätt, att inte vinnlägga sig om att göra objektiva be-

dömningar utan mer eller mindre medvetet styras av anti-

patier och sympatier. 
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 1 
   

Våldsanvändning; t ex alltför stor benägenhet att tillgripa 

våld, onödig eller oproportionerlig våldsanvändning, över-

grepp, genom eget agerande bidra till att nivån av våldsan-

vändning blir onödigt hög. 
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Missriktad lojalitet; obenägenhet eller rädsla att t ex påtala 

oegentligheter eller oetiskt beteende bland kolleger, an-

mäla kolleger som begår brott eller föra en öppen diskuss-

ion om misstag som begås. Påverkan av t ex vitsordssy-

stem, risk för utfrysning, hierarkiskt system och normer 

som förbjuder öppenhet i vissa frågor. 
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 35 

 Allvarligast Vanligast 

   

   
forts sid 32   
forts tabell 1   

   

Konflikter mellan privatroll och yrkesroll; t ex hur man gör 

när vänner och bekanta begår lagöverträdelser, att i sitt 

privatliv ha extra höga krav på hur man lever och beter sig. 

 

  

 0 
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Etiska dilemman; situationer där det inte finns något ”rätt” 

eller ”fel”, utan där det finns olika alternativa handlingsvä-

gar som alla har för och nackdelar och där t ex olika värden 

står mot varandra. 

 

 

 

 0 

 

 

 

 0 
   

Egna alternativ  12  6 

   

Ej svar  1  3 

   

Summa  105  107 
   

 
Av tabellen framgår att de alternativ som får flest svar är männi-
skosyn och våldsanvändning vad gäller de allvarligaste proble-
men och arbetsmoral resp relationen mellan kolleger vad gäller 
de vanligaste problemen. Ingen uppfattar dock att etiska dilem-
man tillhör vare sig kategorin allvarliga eller vanliga etiska pro-
blem. 

De svar som angavs under alternativet ”egna alternativ” var 
av så olika karaktär att de inte kunde ges en egen kategori t ex 
”databrott” och ”närpolisreformen”. 

Kommentarer och exempel till svaren 

 
 Allvarligast Vanligast 

   

Arbetsmoral; t ex att uträtta privata ärenden på arbetstid, 

att inte befatta sig med vissa typer av arbetsuppgifter, att 

göra så lite som möjligt, att inte göra sitt bästa. 
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 Det vanligaste etiska problemet i vårt distrikt är att många po-
liser i yttre tjänst har 3-5 privata ärenden som skall hinnas med 
under arbetspassets gång. Många telefonsamtal blir det, och 
många extrasvängar med radiobilen blir det. Som grädde på 
moset skall passet avslutas med att den privata bilen skall 
hämtas vid bostaden så att hemresan är säkrad. 

 ... Många gånger när man hör kollegor prata om olika arbets-
uppgifter så börjar man fundera om det är samhället som är till 
för polisen eller tvärtom. Jag har vid ett flertal tillfällen upplevt 
att kollegor ”skiter” i att åka på jobb som de varken vill eller 
orkar befatta sig med. Andra tillfällen har varit när allmänhet-
en kommer in på station för att t ex göra en anmälan och ett 
flertal av polispersonalen inte låtsas om personen som står vid 
receptionsdisken och väntar, bara för att man inte orkar. Jar-
gongen på station är ofta att försöka komma så lindrigt undan 
som möjligt. Detta tror jag kommer att utmynna i att arbetsmo-
ralen på sikt kommer att gå i botten eftersom äldre kolleger 
påverkar de yngre vilket gör att detta problem smittar av sig. 

 Att vissa polismän lägger ner stor möda i att försöka komma 
undan från alla jobb, de struntar i att brott begås inför deras 
ögon, förlänger raster och avbrott helt godtyckligt, försöker 
hinna med maximalt med privata ärenden under arbetspassen 
och i övrigt beter sig illa. 

 Ovilja att utföra uppdrag trots att det är därför vi finns till. Ett 
arbetspass där inget hänt eller utförts är för många det idea-
liska arbetspasset. Många glömmer bort vår funktion i sam-
hället. ”suckande inför jobb”; ”skitjobb”, ”Det får någon annan 
ta” ”Hinner inte innan fika”. 

 Stjäla tid av myndigheten genom att sova på arbetstid, samt 
”dryga” ut rasterna. Fixa många privata ärenden på arbetsti-
den. 

 Uträtta ärenden under tjänstetid som inte har med tjänsten att 
göra. Inget direkt problem tycker jag, men det får inte gå till 
överdrift. Alldeles för många fikaraster! 

 Vanligaste problemet är troligen svaralternativ 1. ”Alla” kän-
ner till kollegor som beter sig på det här sättet. Detta innebär 
troligen att ännu fler ”utnyttjar” sin arbetstid till privata ären-
den. 
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 Det vanligaste problemet är nog allt ”chocksande”. Problemet 
uppkommer när detta går före den ordinarie tjänsten. Självklart 
måste man kunna utföra något enstaka privat ärende under ar-
betstid speciellt när man under en släng ej har något schema-
lagt avbrott. det får dock inte inverka på tjänsten. 

 Det vanligaste etiska problem är när kollegor systematiskt hål-
ler på att ”chocksar” under tjänstetid ex - planerar matinköp 
till hus, fritidshus, planering av träning och matcher för sitt lag 
som man är tränare för, åka och besiktiga sin bil eller kompi-
sars bilar, och oftast när man har uniform på sig och inhandlar 
div saker får man rabatt eller åtnjuter andra förmånliga villkor. 
Man har så att säga ”rabattuniformen” på sig. 

 När den äldre kollegan vägrar ta ärenden med diverse förkla-
ringar bl a att han vill in och fika eller känner rädsla för ären-
dets art. Arbetsmoralen dålig, ej villiga att arbeta. Uträtta egna 
sysslor underarbetstid, då menar jag inte att ta ut pengar på 
bankautomaten utan mera systematiska sysslor under arbetsti-
den. För långa raster. Fysa under ej schemalagd fys. 

 Det vanligaste etiska problemet är att många gör privata ären-
den på arbetstid. Som aspirant är du ganska klar över att du 
ska vara tyst och acceptera. handledaren ska ju skriva ett om-
döme så småningom.  

 Allmän slöhet, gör ärenden på arbetstid mm. 

 Det choksas för mycket. 

 Arbetsmoralen är ofta haltande, man måste ”fixa”, ”chocksa” 
div göromål, allt från att gå på posten till att köpa byggvaror 
och titta på bilar som man planerar att köpa. 

 Smita undan jobben! I vår tur är alla väldigt unga i tjänst så alla 
är hungriga på att jobba. Många andra dröjer ofta innan de 
svarar på anrop. Ett exempel från min tid på Tunnelbanepoli-
sen i Stockholm: En fotbollsmatch beräknas ta slut ca 21.00. Ett 
tåg som går ca 21.25 från T-centralen ska vi ha bevakning på. 
Vi sitter i bussen utanför t-banan och väntar. Klockan är ca 
20.30. Ett allanrop går ut och det är ca 24 skinhead som går 
bärsärk i Gamla Stan. Ett par bilar åker från Söder och Öster-
malm. LKC ville ha fler bilar dit. Vi paspar tyckte att vi kunde 
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åka dit eftersom det verkade vara kris. Han som körde gjorde 
ingenting och han som satt på radioplatsen sade inget. På 45 
min hade vi kunnat göra en hel del. De äldre på den avd ver-
kade tycka att deras jobb är endast T-banajobb, inget annat. Ett 
par pass hade vi inget IM trots många bråk på stan. De håller 
hårt på att vara tillgängliga för de egna jobben. 

 Det vanligaste problemet tror jag handlar om arbetsmoral. Det 
”chocksas” i alltför hög utsträckning för att det ska vara bra. 
Jag tycker inte att det är fel att som uniformerad polis göra t ex 
post- och bankärenden eftersom det ju ökar synligheten men 
det finns ju gränser beroende på vad och hur ofta man ”chock-
sar”. 

 
 Allvarligast Vanligast 

   

Människosyn; t ex förutfattade meningar och fördomsfull-

het, att inte arbeta enligt principen att alla människor har 

lika värde, att bemöta människor nonchalant eller nedlå-

tande. 
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 Svaret på frågan anser jag vara samma, således både det allvar-
ligaste och det vanligaste. Det är att behandla människor lika. 
Det är så otroligt lätt att ta ut eventuell frustration, aggression 
och imitation på den som står lägst i samhällets skikt. Som po-
lis är det viktigt att hela tiden vara så neutral som det går. Att 
alltid tänka på att behandla alla människor med ett visst mått 
av respekt, det kan vara någons pappa, mamma, bror, syster, 
barn etc etc. 

 ... Att man inom kåren delar in allmänheten i olika grupper, 
där ingen grupp är lika bra som oss inom polisen. ”Ingen skall 
sticka upp”. Man skapar en stark gräns mellan oss och allmän-
heten, genom att kalla dem ”Svenne päron”, ”ytis”, 
”buse”,”strålis”. Att man lätt dömer folk vid första anblicken 
och därefter behandlar dem efter vissa mallar. 

 Att många poliser efter några tjänsteår får svårt att skilja på 
”folk och folk”. De drar alla över en kam och umgås till slut 
endast med kolleger. Det bildas ur deras synvinkel två grupper 
i samhället; polismän och resten. 
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 Människosynen i det stora hela. Att polisen alltid uppfattar sig 
själva som ”bäst”, samtidigt som alla andra är ”bus”, ”idioter”, 
kriminella Bakom varje mänskligt öde är vi trots allt otroligt 
lika. Varje människa skall därför bemötas därefter. Polisen 
skall vara ett föredöme - bemöta alla lika bra. 

 ... Exempelvis när en allmänhet kommer in på polisstation för 
att göra en anmälan om en mindre händelse som är viktig för 
honom och blir mer eller mindre avspisad. Hans problem för-
ringas osv, åtminstone mellan raderna. Vissa behandlar gripna 
efter vissa givna mönster, nyp i näsan, armbågar i sidan osv. 
Man bör försöka skilja människan och de handlingar han ut-
fört. 

 Det är när poliser börjar tro och se sig själva som att de inte be-
rörs av lagar och regler. Man ser på sig själv som att ”jag är po-
lis, JAG GÖR VAD JAG VILL”. 

 Att man inom kåren ”glömmer bort” att hantera alla lika. Att 
generalisera och kategorisera typer av människor på största 
allvar. Att tappa respekten för andra människor, vi och dom-
syndromet. Att driva med folk på deras bekostnad, vare sig det 
är målsägande, misstänkt eller vårdlagshanterad. 

 Invandrarproblematiken, det finns väldigt få rasistiska poliser, 
men det frodas en fientlig jargong som i förlängningen kan ut-
vecklas till ett allvarligt problem. Än så länge sköts jobbet fel-
fritt och utåt är man neutral, men jargongen i bussen kommer 
så småningom att avspegla sig även utåt. Överhuvudtaget 
hårdheten mot och fördömandet av svagare grupper. 

 Att vissa människor särbehandlas beroende på vilken ”grupp” 
de tillhör. Invandrare, narkomaner, vanliga hyvens medbor-
gare m fl behandlas olika fast de utfört samma handling och 
inte sedan tidigare är kända av polismannen ifråga. 

 Jag anser det allvarligaste och tyvärr också det vanligaste, 
etiska problemet vara en nedvärderande människosyn. Det är 
ett ganska vittomfattande begrepp som tyvärr går in i alla om-
råden i polisarbetet. Jag menar att om man har en sådan män-
niskosyn så går det ut över både allmänheten och kolleger. Det 
påverkar negativt vilken typ av jobb man än är på. Invandrare, 
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”busar”, ”bögar” - otaliga är de nedvärderande benämningar-
na om dessa människogrupper. 

 Kollegerna var inte nedvärderande bara mot allmänhet och 
”busar” utan även mot de kollegor som tordes vara an-
norlunda (Annorlunda=inte efter deras normer). Jag anser att 
det påverkar tjänsten i mycket negativ riktning vare sig det är 
mot allmänheten eller kollegerna som denna nedvärderande 
människosyn visar sig. 

 Sättet man behandlar olika människor på, oförskämdheter ut-
delas mot helt oskyldiga individer som är från ”fel” grupp i 
samhället. Det är lättare att slå ner på dem som redan är svaga. 

 Att ”trampa” på andra för att själv få vinning = att ej vara öd-
mjuk mot andra människor. 

 Polisen generaliserar ofta. Det finns poliser och andra dödliga. 
Man ser sällan vad som finns bakom t ex en missbrukare, vilka 
bakomliggande orsaker som finns. 

 Den hårda människosynen. personer som begått brott eller 
gjort fel behandlas som om hela deras person är dålig. Detta 
innan man tagit reda på orsaken till handlandet. Ex LOB och 
gripanden. En polis är ju inte heller prickfri i sitt liv. 

 Att inte behandla ”busar” och missbrukare som människor, 
utan vanligt med attityden ”de får skylla sig själva”, ”det är 
inget att göra åt”, ”dit har vi varit så många gånger när det va-
rit bråk - han får skylla sig själv” (som blir slagen). 

 ... En del poliser låter rasistiska åsikter påverka arbetet. Det har 
jag sett lite av men inte i allvarligare situationer. 

 ... Det är fruktansvärt att se hur vissa kollegor behandlar in-
vandrare. Om en svensk gjort samma sak ex ej använt bilbälte 
har han möjlighet att komma undan. 

 Invandrarfientlighet eller ett bättre ord är kanske misstro. 
Många man kommer i kontakt med är av invandrarbakgrund 
och man förstår inte varandra. 

 Även snacket om ”yxor”, ”blattar” ”Takymer”, då det gäller 
utlänningar eller invandrare. 
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 Rasism på olika plan tycker jag är vanligare än jag träffat på ti-
digare. Det är ofta yxa hit och yxa dit. 

 Behandlar folk olika p g a deras hudfärg, nationalitet, religion 
eller annan grupptillhörighet. Ex dessa grupper är skäligen 
misstänkta innan brottsmisstanke finns, - juggar.- skinnhuvud.- 
zigenare. 

 Allvarligast Vanligast 

   

Relationen mellan kolleger; t ex ryktesspridning, intrig-

makeri, ”skitsnack”, utfrysning, destruktiv jargong, förljugen 

stämning, ojämlikhet, utnyttjande av beroendeställning, in-

ställsamhet gentemot överordnade. 
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 När skämten går för långt ”integritetskränkande”. 

 Relationen mellan kolleger, skitsnack, ryktesspridning. 

 Allt skitsnack i korridorerna. Alla vet att det finns, ingen gör 
något åt det. Krim personal klagar på ledningen och ordning-
en, ordningen på Krim och ledningen. Även ledningen klagar 
över sin personal. En utåt sett rak linje mellan kolleger, kan 
visa sig vara skitsnack bakom allas ryggar. Det är också viktigt 
att poliser sinsemellan lär sig ge (konstruktiv) kritik, samt att 
vara beredd att också mottaga sådan. En sådan här negativ 
tendens kan få stora negativa kvalitetsstörningar i grup-
pens/individers arbete. 

 Poliser som borde vara bra på att kommunicera utan ”krusi-
duller”, lyckas inte med detta. Många är fega och talar bakom 
ryggen på varandra. 

 Det vanligaste etiska problemet är nog skitsnacket om andra 
kollegor, det snackas bakom ryggen och i nästa stund är man 
polare med den som man smutskastade. 

 Att det finns A- och B-poliser och att de som anser sig vara A-
poliser ser ner på de kategoriserade B-poliserna. Hierarkin - 
slicka uppåt, sparka nedåt. 
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 Det förekommer mycket skitsnack och baktaleri om kollegor. 
de som framför detta kan sedan sällan stå för dessa åsikter öga 
mot öga till den omtalade. Mycket av detta kan nog bero på 
brist på självinsikt och förmågan att se att ALLA människor 
har positiva och negativa sidor. Klart onödigt och mycket irri-
terande. 

 Skitsnacket inom myndigheten - främst snacket mellan de olika 
avdelningarna ex ordningen-trafiken. Skitsnacket om kolle-
gorna. ledningen, intrigerna mellan arbetskamrater. 

 Jag anser att det vanligaste etiska problemet på min myndighet 
är följande: man pratar illa om andra grupper, de som man inte 
tillhör, Man pratar i termer vi och dem. Motiv: man har svårt 
att se att vi alla strävar mot samma mål fast med skiftande me-
toder. Om man inte förstår andras metoder blir man osäker och 
försöker att höja sig själv; dvs att man intalar sig själv att jag 
gör i alla fall ett bra jobb, med hur är det med de andra? 

 Det vanligaste problemet torde vara det vanliga ”skitsnacket” 
bakom ryggen på kollegor. Problemet med detta kan på lång 
sikt vara att arbetsmoralen sjunker p g a samarbetssvårigheter. 

 Allvarligast Vanligast 

   

Våldsanvändning; t ex alltför stor benägenhet att tillgripa 

våld, onödig eller oproportionerlig våldsanvändning, över-

grepp, genom eget agerande bidra till att nivån av våldsan-

vändning blir onödigt hög. 
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 När någon kollega använder för mycket våld, så att man själv 
blir satt på pottkanten. Ska jag anmäla kollegan? Vad säger jag 
inför chefen om kollegan blivit anmäld. 

 Obefogat våld - situationer som kunnat lösas utan våld men p 
g a polismannens uppträdande har våld blivit tvunget. 

 Våldsanvändningen kan ibland bli för hög. Busen/fyllot får ett 
”tjuvnyp” extra eller ”provoceras”, triggas upp istället för att 
från början bli nedlugnad. Detta för att polisen ifråga skall fa 
avreagera sig lite eller få användning av sina fängsel. 
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 Då yrkeskompetens och moral och framför allt behärskning 
läggs åt sidan vid t ex ett ingripande som resulterar i att ingri-
pandet trots allt genomförs, men där mycket (alltför mycket?) 
våld används - tillsammans med verbala spydigheter, utan di-
rekt lagstöd. Därefter sätter sig patrullen och ”skriver ihop” så 
att ingripandet hamnas inom ramarna för dokumentationen. 

 Det obefogade våldet, ex i baksätet på polisbilen på väg in till 
stationen. Vid gripande. där man som pasp undrar - vad som 
hände med Pl 13§ i samband med PL 8§? 

 Ta i mer än nödvändigt när man griper och tar med ”bus”. det 
finns poliser jag inte skulle vilja bli gripen av om jag var ”bus” 
eller hamnat i olyckliga omständigheter. 

 Machotypen, att man hellre trissar upp stämningen i en situat-
ion, för att få slåss lite. När man lika väl hade kunnat lösa situ-
ationen genom att prata sig ur den. 

 Det allvarligaste etiska problemet tycker jag är den omotive-
rade våldsanvändningen, ”buset skall tuktas”, ”lusten att pro-
vocera fram ett våldsamt motstånd”, vissa kollegor tycker att 
det är kul/njuter av att visa sin makt och förnedra den 
gripne/omhändertagne. Förnedrande människosyn. 

 Onödig våldsanvändning (i detta ingår det mesta, t ex att man 
slår någon för vederbörandes hudfärg). eller att man gör det 
för att visa makt osv. ”Anmäler du det är ändå ingen som 
kommer att tro dig”... 

 Om en kollega genom sitt uppträdande sätter en annan kollega 
på ”pottkanten”. T ex genom att ta till för mycket våld eller ta 
till våld när det är helt obefogat eller uppträda på ett helt oac-
ceptabelt sätt mot någon.  

 Allvarligast Vanligast 

   

Maktutövning; t ex att använda maktmedel på ett krän-

kande sätt, att inte vinnlägga sig om att göra objektiva be-

dömningar utan mer eller mindre medvetet styras av anti-

patier och sympatier. 
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 Missbrukar sin ställning som myndighetsutövare. Vissa glöm-
mer bort behovs- och proportionalitetsprincipen. Jag tror att 
många poliser som mår dåligt vältrar över problem och avrea-
gerar sig på personer i samhället. 

 Vissa kolleger tar regelmässigt chansen att genom ord och 
handling förnedra frihetsberövade. Javisst, alla kan ha en dålig 
dag men det ger inge rätt ens till en polis att slå någon enbart 
för att han t ex är omhändertagen. Mycket kan nog bero på 
osäkerhet och inre aggressioner. Kan en polis inte tygla dessa 
problem bör han enligt min uppfattning se sig om efter något 
annat att göra. 

 
 Allvarligast Vanligast 

   

Missriktad lojalitet; obenägenhet eller rädsla att t ex på-

tala oegentligheter eller oetiskt beteende bland kolleger, 

anmäla kolleger som begår brott eller föra en öppen dis-

kussion om misstag som begås. Påverkan av t ex vitsords-

system, risk för utfrysning, hierarkiskt system och normer 

som förbjuder öppenhet i vissa frågor. 
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 Fan vad fel det blev, men fan vad bra vi skrev!” Att alltid skyla 

över, förbättra verkligheten och i alla lägen försvara en kollega. 

 Jag tycker att bland det allvarligaste är missriktad solidaritet, 
dvs att man ibland tvingas vara ”tyst” för att inte vitsord mm 
skall påverkas. Jag tycker att hierarkin är allt för påtaglig i 
vissa fall och framför allt vad gäller ”inre” angelägenheter. 

 Om poliser börjar hålla varandra om ryggen då kolleger begår 
brott eller förseelser. Ex man ser mellan fingrarna på förhör-
ande kolleger, anmäler ej kollegor som begår brott. Kommer 
detta fram till allmänheten mister de fullständigt förtroendet 
för oss. Hur blir det då att arbeta som polis i framtiden. 

Exempel på god etik 

 Under min tid på närpolisen kom jag med i en grupp där ar-
betsmoralen stod högt i kurs.I denna grupp fälldes inga tårar 
över att det stundtals var väldigt mycket att göra, Det var inte 
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så att de knöt näven i byxfickan och pliktskyldigt gjorde jobbet 
utan de gick in med en positiv inställning till det som skulle 
göras. 

 Man hjälper och stöttar varandra, ingen ser ned på en när man 
frågar. Vilja att hjälpa finns naturligt. Det uppfattar jag som 
mycket god etik. 

 Att vissa befäl har tagit på sig sin chefsroll och försökt reda ut 
med personalen vad som inte fungerar. Det har även före-
kommit Pa-möten där det funnits möjlighet att ventilera olika 
problem i form av dåliga relationer till cheferna, ”skitsnack” 
mm. 

 Kan tyvärr inte ge något gott exempel på någon hantering av 
etiska problem. 

 Östersund är ledande vad det gäller jämställdhetsarbete. Man 
skapade för några år sedan ett kvinnligt nätverk. (Personligen 
tror jag ej på idén att kvinnor skärmar sig från männen genom 
att skapa en egen grupp. Problemet är väl männens kvinno-
syn). 

 Fd narkotikarotelns medarbetares inställning till stadens nar-
komaner. Narkomaner kollas upppå ett juste sätt av dessa poli-
ser, och de har en god kontakt med sina ”klienter”. 

 Ett exempel kan vara vad det gäller arbetsmoral och då t ex 
privata ärenden på tjänstetid. Vid ankomst till station fick vi 
klara direktiv om vilka privata ärenden som anses vara tillåtna 
under tjänstetid dvs det är okej att göra t ex post- och bankä-
renden men ej att gå och handla en färgtv. Ärenden som var 
tillåtna skall kunna förknippas med ”kontakt” med allmänhet-
en. 
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3.  Allvarligaste och vanligaste etiska 
 problem i polisarbete 2, poliser i M-län 

Enkätundersökning bland poliser i Malmöhus län hösten 1996. 

Bakgrund och syfte 

I samband med att de tidigare enkäterna presenterades för en 
grupp blivande handledare i etik vid olika polismyndigheter i 
dåvarande Malmöhus län framkom önskemål att jämföra de re-
sultat som framkommit med vad verksamma poliser anser. I kur-
sen beslutades därför att göra en undersökning med stort sett 
samma uppläggning riktad mot poliser i länet. 

 
Undersökningen syftade till: 

 Att i jämförande syfte undersöka huruvida de uppgifter ang. 
allvarliga och vanliga etiska problem i polisarbete som läm-
nats av polisaspiranter i de tidigare undersökningarna över-
ensstämde med de som de som angavs av poliser i aktiv tjänst. 

 Att som underlag till utbildningsmaterialet i polisetik få kon-
kretaexempel på situationer som visar på etiska problem i po-
lisarbetet. 

 Att resultatet skulle utgöra diskussionsunderlag för diskuss-
ioner om polisetik i interna utbildningar.5 

                                                      
5 De två senaste syftena överensstämmer med de som fanns i de i denna rap-

port 
tidigare refererade undersökningarna. 
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Metod  
I ovan nämnda handledarutbildning ingick tolv deltagare som 
representerade dåvarande polisområdena i Malmö, Ystad, Lund, 
Trelleborg, Helsingborg, Landskrona och Eslöv. Var och en av 
dessa åtog sig att distribuera och samla in tio enkäter. En delta-
gare lämnade kursen varefter återstod elva handledare som 
skulle distribuera sammanlagt 110 enkäter. 

Utarbetande av enkät 

Enkäten (se bilaga 3) till poliser i dåvarande i Malmöhus län 
överensstämde med den som utarbetats i tidigare refererad en-
kätundersökning bland polisaspiranter med två undantag: 

De som besvarade enkäten uppmanades gradera hur vanliga 
resp. allvarliga de uppfattade de olika alternativen från en skala 
mellan ett och tio där ett skulle ange det allvarligaste resp. van-
ligaste problemet. 

I enkäten gavs tillfälle för den svarande att ange antal år i 
tjänst samt kön. För att undvika bortfall p.g.a. att den svarande 
inte uppfattade anonymiteten som skyddad angavs emellertid att 
detta var en frivillig uppgift. 

Urval, datainsamling och bearbetning 

Urvalet av respondenter till enkäten gjordes av var och en av 
de handledare som distribuerade densamma. Någon uppföljning 
av hur urvalet skedde gjordes emellertid inte. Enkäterna samla-
des in och vidarebefordrades till kursledningen för bearbetning. 
Bearbetningen gick till så att de tre högsta svarsalternativen (1-3) 
klassificerades som att man uppfattade dem som de allvarligaste 
respektive vanligaste etiska problemen i polisarbete. Vad gäller 
sammanställningen av kommentarer och exempel har dessa be-
arbetats utifrån de områden som ingår i enkäten. Därutöver har 
två rubriker tillagts: ”Relation till chefer” samt ”Överträdelser”. 

Felkällor och bortfall 

Utöver de felkällor som diskuteras i föregående kapitel ”Allvar-
ligaste och vanligaste etiska problem i polisarbete 1” kan anges: 



 

 48 

Två tryckfel fanns i den enkät som distribuerades. I de enkäter 
som skickades ut angavs att man skulle ange de allvarligaste 
resp. vanligaste problemen i en skala från 1-10. Det fanns emel-
lertid bara nio svarsalternativ. Dessutom hade den sida där man 
skulle ange exempel på de vanligaste etiska problemen fallit bort. 
Istället återkom sidan där man skulle ange de allvarligaste etiska 
problemen. 

 
Enkäten delades ut till 110 poliser. Av dessa kom 102 in. Bortfal-
let var således åtta personer eller ung. 7%.  

Resultat 
Bedömningen av vilket som uppfattades som det allvarligaste re-
spektive vanligaste etiska problemet bland de tillfrågade poliser-
na i dåvarande Malmöhus län framgår av nedanstående tabell. 
Svaren redovisas som medianvärde av skattning.  

Figur 2 Medianvärde för skattning av de allvarligaste och van-
ligaste problemen i polisarbete. Genomförd bland poli-
ser i Malmöhus län hösten 1996. 

 Typ av problem Allvarligast Vanligast 

    

 Antal svarande  102  102 
     

1 Arbetsmoral  5  5 
    

2 Relationen mellan kolleger  8  8 
    

3 Människosyn  8  6 
    

4 Maktutövning  9  4 
    

5 Våldsanvändning  8  3 
    

6 Missriktad lojalitet  7  6 
    

7 Konflikter mellan privatroll och yrkesroll  4  3 
    

8 Etiska dilemman;  3  4 

    

 
Av tabellen framgår att såväl relationen mellan kollegor som 
människosyn, maktutövning, våldsanvändning och missriktad 
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lojalitet uppfattades som allvarliga problem. En större spridning 
ges i medianvärdena vad gäller de vanligaste problemen där re-
lationen mellan kollegor och arbetsmoral uppfattades som van-
ligast följt av människosyn och missriktad lojalitet. 24 svarande 
använde möjligheten att ange att det inte förekom några etiska 
problem inom något område. Av dessa var det 9 personer som 
gav detta svar vid mellan 3 och 7 tillfällen. 
 

Sammanställning av kommentarer 
Nedan följer de kommentarer som gavs till enkäten. 

Allmänt 

 Man styr problem med en personlig disciplin och genom be-
grundan och ständiga påminnelser i yrkesrollen kan man lära 
sig att bemästra svåra situationer då man vill tillgripa otillbör-
ligt våld, maktutövning m.m. Därför tror jag att äldre kollegor 
ofta uppfattas som förstående av allmänheten eftersom de be-
grundat ovanstående och lärt sig hantera dessa frågor. Samtal 
och konversationer med kollegor. Ej diskussioner. Man kan ut-
vecklas i två riktningar. Positivt eller negativt. Sådana samtal 
har bidragit till en vidgad syn på polisetik. När man sedan är 
mitt i en situation kommer det fram åtgärder som man kan 
göra som ett resultat av konversationen med kollegorna. 

 Svårt att peka ut exempel. Jag tycker: antingen har man i 
ryggmärgen en instinktiv känsla för vad som är rätt eller fel., 
kalla det medfött. Har man inte den känslan o ”goda insikten” 
så kan man inte heller lära sig den. Visst kan man ange att man 
ska handla si o så i olika situationer, men man kan aldrig ”lära” 
sig tänka etiskt. Vid rekrytering är den etiska mognaden o in-
sikten en viktig sak att testa. Avsaknaden av den är grunden 
till de flesta problem och skriverier. Detta med etik och psyko-
logiskt riktigt uppträdande kan man alltså inte lära sig. You´ve 
got it or you ain´t got it. 

 Då jag sökte till polisen och tiden innan jag blev polis tyckte jag 
man hörde mycket negativt om poliskåren och eftersom jag 
inte hade några bekanta inom polisen kunde jag inte relatera 
detta. Jag är dock mycket imponerad av den genomsnittlige 
polismannen måste jag säga. Överlag är kollegorna intresse-
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rade, ansvarskännande och kompetenta. Jag upplever också att 
de yngre kollegorna har bra värderingar med sig. Det som i så-
dant fall kan vara problem har jag redan nämnt, stämningen 
sinsemellan. Jag måste samtidigt också backa lite på den punk-
ten. Jag var med en kollega på en explosionsartad brand där en 
kvinna och ett barn omkom. Förutom att cheferna tog tag i det 
med samtal osv upplevde jag också bra stöd från kollegorna. 
Mycket mer än jag förväntat mig. Kanske är det så att när det 
händer något utöver det vanliga så är det mer naturligt att 
”ställa upp” än i det vardagliga. Även cheferna engagerade sig 
mer än bara nödvändigt. Det finns fler positiva exempel. Det 
kan vara kollegor som verkligen bryr sig, engagerar sig i ären-
den, kan ompröva sina förutfattade meningar i ett ärende osv. 
Att vi hjälper kollegor, arbetskamrater som hamnat i kris p g a 
arbetet. Det som är mest positivt med det etiska arbetet inom 
polisen idag är den större öppenhet som präglat verksamheten. 
Man vågar ifrågasätta och diskutera på ett helt annat sätt än 
när jag började för 25 år sedan. 

 Det största etiska problemet som jag uppfattar polisarbetet 
idag är att jag inte räcker till. Detta upplever jag som ett stort 
problem. Många av oss har enormt höga ambitioner kvar men 
måste dra ner på sin arbetsinsats då man är tvungen att av-
färda vissa människor som man själv gärna skulle vilja hjälpa. 

 Alla kolleger gör fel någon gång, annars har man inte gjort nå-
got. Skall man förstöra en kollegas liv för ett enda misstag? 
Man tvingas faktiskt att utföra extra svåra uppgifter nästan 
dagligen. Vi är människor - inte robotar. 

 Vid skärskådande av de på föreg. sida uppräknade exemplen 
kan man med fog påstå att alla i sig är allvarliga. Oavsett om 
det rör sig om exempel som riktar sig mot arbetskamrater eller 
allmänhet, så är det problem av större karaktär. Det är nog ing-
en tvekan om att man kan finna alla olika exemplen, men i i 
olika former, mer eller mindre uttalade. Uppfattningen är dock 
att de poliser som nyligen utbildats har en bra grund att stå på 
och de etiska frågorna verkar lyftas fram i polisutbildningen. 
Förhoppningsvis är kunskaper och självförtroende så goda att 
man kan motstå vissa kvarvarande avarter inom polisarbetet. 
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 Att ha en god etik innebär att man har goda kunskaper, respekt 
för sina medmänniskor och uppträda med yrkesstolthet. Säker-
ligen kan fler ingredienser läggas till och alla har viss betydelse 
inom det etiska området. Det är underligt att det inom polisen 
inte finns ett grundläggande etiskt dokument, något som fak-
tiskt finns inom flera olika yrkesgrupper. Förhoppningsvis är 
det dock på väg och det skall nog inte dröja alltför länge. 

 Att hantera etiska problem är inte så lätt, eftersom det kan 
handla om en viss attitydförändring. Genom utbildning inom 
polisens alla områden och nivåer kommer en förändring och ett 
förtydligande att ske. 

 Erkänna fel och misstag. 

 Varför engagerar inte arbetsgivaren någon expert på debriefing 
som riktar sig mot personalgrupper med behov och mot en-
skilda förslag. Här finns uppgifter för den eller de arbetsledare 
som vågar ta i dessa frågor. Här krävs ett stort mått av männi-
skokunskap för att lotsa in behövande i en lämplig etikgrupp. 
När det gäller att hjälpa kamrater i detta sammanhang finns 
det tre grupper att räkna med: 

den grupp som inte påverkas av obehagliga situationer, 

den grupp som vet att den har problem och hittar egna 
lösningar på dessa, 

den grupp som har problem men som inte är medveten 
om problemen.  

För att gräva i dessa frågor med den enskilda är de så kallade 
utvecklingssamtalen ett utmärkt tillfälle eftersom det sker med 
ömsesidig överenskommelse om: ”Det vi pratar om skall 
stanna mellan oss.” 

 Personligt uppträdande. Yttre intryck som allmänheten får. Fö-
regå med gott exempel. Uppriktighet - bekänna sina mänskliga 
brister och villig att rätta till. Visa att man har förtroende för 
andra tills motsatsen visar sig. Hjälpsamhet till självhjälp. Re-
spekt, aktning för andra. 

 Att ta upp problem direkt när de uppstår och diskutera. Att 
kunna motta både positiv och negativ kritik. Ser en framtid 
med nya öppna, ärliga chefer som lyssnar. Det har visat sig att 
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om man är öppen rak och ärlig så har man erhållit respekt, men 
det kan kosta samtidigt i ex. tjänstetillsättningar. Utbildningen 
på nya poliser har blivit bättre. Man är duktigare och mer 
öppna för förändringar samtidigt som man avskyr orättvisor. 

 Då jag har mod att stanna till och begrunda mina åtaganden för 
att sedan kunna erkänna felet.Den goda kontakten som byggs 
upp via nätverk: skola-fritid-sociala. Kontakten mellan polis 
och ungdom förbättras dagligen tack vare det problemoriente-
rade arbetet. Yrkesstolthet genom att man genom utbildning 
skaffat sig en sådan yrkeskunskap att man känner tillfredsstäl-
lelse med att utföra arbetsuppgifterna. Utvecklingssamtal där 
personliga och andra problem tas upp till diskussion. Varje 
vecka förekommande möten inom avdelningarna där informat-
ion lämnas om den pågående verksamheten och om framtida 
planering. 
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Relation mellan kolleger 

Positiva exempel 

 Ofta är taket högt när man diskuterar vad som är fel och rätt. 
Man tillåts ha sin åsikt om saker och ting. Vill man prata är det 
okay, och man vet att om man ber om det brukar det stanna 
hos kollegerna. I och med att det är ett teamarbete är man 
ganska mån om att man är ärliga och säger vad man menar. 
Man måste i vissa situationer lita på varandra helt och fullt, och 
det börjar inne på stationen över en kopp kaffe. Att veta vem 
man har att göra med. 

 Viktigt med att jobba för att kollegor och andra avd. inom 
myndigheten får bättre relation till varandra. Så när vi kommer 
ut på större uppdrag också har arbetsglädje, så vi kan lösa pro-
blemet på ett så smidigt vis som möjligt. 

 God kamratanda och stöd på ”fältnivå”. Hög moral hos de 
allra flesta poliser. 

 Det har blivit en större ödmjukhet bland dom äldre kollegorna. 
Man tar mer hand om varandra och varandras problem idag. 
Man kan visa och säga med ord att man tycker vissa saker är 
otäcka eller obehagliga. Tidigare kunde man inte detta vilket 
resulterade i dåligt utförda jobb - ibland anmälan mot sig. Man 
har i ett tidigt stadie omplacerat kollegor när man upptäckt att 
problem funnits. Man har runt om i landet startat upp olika 
krisgrupper som är till för kollegor som fått problem - hamnat i 
kris m.m. Tidigare gjorde man inget. 

 Vår kollegialitet. Vi värnar oftast verkligen om varandra, om 
än inte alltid. 

Vanligaste problemen 

 Bara så att vi nya inte blir ”trötta” poliser och påverkar nya 
unga kolleger som småler och säger att det inte är lönt, att man 
nästan blir lite hånad av dem när man lägger ner tid. Är de så 
trötta eller är de avundsjuka på nya polisers kunnighet och 
vilja! Så fram för lite positivism (vilja att lära sig lite nytt i fram-
tiden.) 
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 ”Civilkurage” mellan kollegor. Att yttra sig, utan att ”ha på föt-
terna”. Skadeglädje. Resignerat synsätt, ”det berör inte mig”. 

 Vi är väldigt duktiga på att lösa andras /läs externa/ problem, 
men har svårt för våra egna/ läs interna. 

 Att man ej hjälps åt med ärendena som Lkc skickar ut. Man 
svarar inte fastän man ligger bra till alt. det finns även en be-
nägenhet ifall det finns flera patruller på plats att man försöker 
få den andra patrullen att ta hand om avrapporteringen. Det 
vanligaste är att första bilen som anmäler sig sköter avrappor-
teringen. Man väntar då med att svara på ärendet. Detta är 
mycket vanligt då det är bilar från olika närpolisområden som 
är på samma ärende. Bättre ledarutbildning, d v s rätt man på 
rätt plats, inte bara ålder som avgör. 

 I samband med omorganisationen samt rationaliseringen av 
anställda har detta medfört att man idag ej kanske på samma 
sätt ser en framtid i yrket som polis, man ser svårigheterna i att 
avancera mot önskade slutmål som man från början önskat, 
detta har i sin tur medfört att den öppna dialogen mellan kol-
leger har slutits p.g.a. att ”var och en är sig själv närmst”. 

 Det vanligaste tycker jag är det där med ryktesspridningen. 
Det sägs ”på skoj” att om samma rykte kommer från två olika 
personer är ryktet sant. 

 Vanliga etiska problem enligt mitt tänkande är allt det ”skit-
snack” som förekommer inom vårt jobb, när det gäller tillsätt-
ningen av nya tjänster, privatliv med mera.  

 Att inte våga påtala brister hos kollegor. Att prata om andra - 
ej med. 

 Jag upplever också att det snackas väl mycket ”skit” om kolle-
gor, särskilt mellan olika avdelningar. 

 Relationen mellan kolleger. Svaga män pratar skit om starka 
kvinnor. Kolleger som har tillåtits bli så utbrända att de inte 
orkar ta i andra människors problem. 

 Det vanligaste etiska problemet är att man inte stöttar varandra 
i kåren som man borde enligt min uppfattning. På vår yrkesroll 
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har man höga krav från samhällets sida men även inom polisen 
ställer man höga krav på varandra. Det kan handla om olika bi-
tar från att ”vara på hugget” till att kunna falla in i jargongen. 
Min erfarenhet säger att man har ett mönster för hur man ska 
fungera och man har svårt att tolerera avvikelser från detta. 
Detta har säkert med att göra att det kan vara av stor vikt för 
kollegorna att vissa saker görs rätt, men annat utgör framför 
allt intolerans. Den här typen av onödig intolerans t ex att man 
kritiserar någons röstläge i radion eller liknande tycker jag att 
man kan vara utan. Jag tror att man hade tjänat på att se till att 
stötta varandra i sin yrkesroll. Framför allt yngre kollegor. 
Dessutom framförs sällan kritiken, eller på fel sätt!  

 Relationen mellan kollegor: Att man kan tala illa om något en 
chef gjort, men när sedan chefen står framför en, säger man 
inget. 

 Bland poliser förekommande ryktesspridning om ”kollegors 
handel och vandel” utan att ha information om förhållandena i 
sådan omfattning att man kan bilda sig en med sanningen 
överensstämmande uppfattning. 

 ”Skitsnack” vilket inkluderar såväl smutskastning av männi-
skor inom verket som allt negativt prat om omorganisation er 
m m. där nya poliser formas av snacket. Falskhet bland kolle-
gor som ofta yttrar sig att man pratar skit om någon/några, 
men när man sedan jobbar med personen ifråga är man ”skit-
bra” kollega och inga fel finns. 

 Att man inte alltid är ärlig mot sina kollegor. Alla välkomnar 
inte nya kollegor el. aspiranter. 

 Ett relativt vanligt problem inom polisen är ”skitsnacket”. Det 
kan höras och antydas en hel del skitsnack om kollegor som 
dessa personligen inte får ta del av. Är det ett visst beteende 
hos en person el något mindre fel denne gjort är det ju viktigt 
att omtala detta för personen ifråga, så att denne i varje fall har 
en chans att ändra på sig el förklara sig. En risk finns att baga-
teller växer sig stora. Personen ifråga är oftast inte medveten 
om att hans beteende stör andra, vilket gör att han förmodligen 
tycker det är ”tacksamt” om någon är ärlig och omtalar det. 
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 Trots ivriga försök att inte särbehandla kvinnorna i kåren, ser 
fortfarande många män på ett underligt sätt på kvinnan. Om t 
ex två kollegor ska få en order, den ene en ung man, den andra 
en äldre kvinna, vänder sig chefen till 99% till den yngre kvin-
nan och utdelar ordern. Säkert helt omedvetet, men ändå. 

 Ryktesspridning och ”skitsnack” för att själv komma i bättre 
dager och ev. dölja egna felbeteenden. 
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Allvarligaste problem 

 Illojalitet gentemot andra kollegor. För mycket korridorsnack 
(”kvalificerat skitsnack”) som kanske når alla andra utom den 
det är ägnat åt. 

 Det är mycket allvarligt att öppenheten mellan kolleger som ej 
finns längre. Detta medför en massa olika problem. 

 När det gäller allt ”skitsnack” så är det ett väldigt allvarligt 
problem, det hade varit mycket bättre om det hade varit riktat 
mot den utsatte så den personen får säga sitt om saken, och då 
hade säkert många problem och felvridningar visat sig vara 
ogrundade och helt felaktiga. 

 Att utnyttja yngre kollegor till ”skitjobb” och springpojkejobb”. 

 Alkoholmissbruk!! 

 Att man sätter två unga poliser i samma radiobil kan bli allvar-
liga etiska problem p.g.a. att dom saknar rutin och erfarenhet. 

Relationen till chefer 

 Att det finns bra chefer som vågar vara rakryggade och står för 
sina beslut, och blir därigenom respekterade av framför yngre 
kolleger. 

 Att chefen har tid med en och har tid att prata med ens pro-
blem stora som små. 

Vanligaste problemen 

 Man vågar inte vara ärlig mot vissa chefer. Då blir man stop-
pad i karriären. Dåliga ledargestalter, svaga i beslutsfattningen 
från de allra högsta leden. Saknad av information för yttre per-
sonal. 

 Att ”chefer” vågar ta i saker och inte blir alltför kompis. 

 Att chefer inte står vid sitt ord. En order ges att ett arbete skall 
utföras på ett visst sätt. När det visar sig vara ett dåligt sätt att 
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utföra arbetet på förnekar ofta cheferna sina egna order och ser 
ner i organisationen för att finna en syndabock. 

 Att chefer ofta har en benägenhet att tiga ihjäl åtgärder som de 
betraktar som obekväma även om personalen anser det vara 
viktigt. 

 Fjäsket för överordnade. Det är frustrerande att se hur somliga 
har stjärten upphängd i ett gummiband och är bruna om nosen, 
men än värre att se hur ofta cheferna går på det. Eller då en 
kvinnlig befattningshavare hoppar upp och ”sätter sig i knät” 
på chefen för att vinna fördelar. 

 Arbetsmoralen tycker jag också överlag är mycket hög. Egent-
ligen skulle jag vilja sätta 0 där men det finns enstaka personer 
som gör att den får en hög siffra. Där tycker jag att våra osyn-
liga chefer (de ovan områdeschefen) har något att lära. Från det 
att jag började min praktik har jag slagits av hur man från led-
ningens sida utgår från att vi inte kan hantera befogenheter och 
lider av dålig arbetsmoral. Detta är något som skapar negativa 
beteenden Dessutom hade en öppnare kommunikation med de 
högre cheferna varit bra, ett intresse från deras sida för oss som 
jobbar ute. Framför allt upplevde jag detta i Malmö som ju 
också är större.  

 Sladder och inställsamhet gentemot överordnade. Att inte 
”våga” säga vad man tycker i grupp. Att ”testa” om man vika-
rierar eller är arbetsledare. 

 Ser ett stort problem i det stora ”lojalitetskrav” att dela chefers 
åsikter i allt, även om man inte gör detta. Detta hämmar såväl 
kreativitet och nytänkande, vilket säkert ger ett sämre resultat 
och trivsel än om ett friare åsiktsklimat hade funnits internt 
inom polisen. Mycket av detta styrs genom den idag väldigt 
subjektiva vitsordssättningen, där t o m ”chefer” i den nivå 
man söker till kan sänka en icke önskad ”rival”. Att man låter 
sig styras av egna värderingar. Att man inte lyssnar och tar till 
sig kritik och förslag från personal som konfronteras med pro-
blemen. T ex Ledning som strikt går i den riktning som RPS-
ledningen stakat ut. 

 Oförmåga att samarbeta på olika nivåer. Brist på intresse från 
arbetsgivarens sida att lyssna på arbetstagarens synpunkter på 
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hur arbetet skall utföras på ett sätt som tillfredsställer båda 
parter. 

 Ett av de vanligaste problemen är polisens uppbyggnad. Den 
hjälper till att få fram alla bockare, nigare och rövslickare som 
vill göra karriär inom polisen. Ve den polisman/kvinna som 
vågar visa att han eller hon har en egen mening. Även om den 
är hur bra som helst. Och gud nåde den som skaffar sig en ut-
bildning ex. jur.kand. Det är ju skrämmande att ha en polis 
som kan något utöver de mediokra poliskunskaperna. Ett så-
dant system har inte någon möjlighet att få fram duktiga, glada 
och ansvarskännande personal - tvärtom - vad vi har idag är en 
håglös, ointresserad poliskår. 

 Ang. förljugenhet så är det till stor del chefer och ledning som 
står för detta. De som är inställsamma mot överordnade, enligt 
min erfarenhet, är de som kommer längst inom detta verk. 

Allvarligaste problem 

 Ledningen pratar om etiska problem och det gäller bara oss på 
”golvet”. Ledningsfolket behöver också etikutbildning. 

 FRÅNVARON AV FRAMTIDSTRO: Det allvarligaste - och far-
ligaste - etiska problemet har länge varit effekterna av de kraf-
tiga nedskärningarna, kopplat med stora och återkommande 
organisationsförändringar. Uppsägning av civilanställd perso-
nal innebär en oacceptabel förslitning av resterande personal-
styrka. Detta är faktiskt ett etiskt problem. 

 Enligt fråga 2 (Relationen mellan kolleger) förekommer detta 
högt upp inom myndigheten. Man lyssnar på korridorprat och 
tar detta för sanning. Man går inte till källan innan man fattar 
något beslut ex betygssättning etc. M.a.o samma andas barn 
sätter betyg på samma andas barn. Etiken måste genomsyra 
hela myndigheten för att det skall fungera längst ned. 

 Ett dubbelriktat etiskt problem: Personalen lider av den non-
chalans ledningen visar mot sin personal ang. information och 
planering. Detta i sin tur resulterar i sänkta ambitioner, trist 
stämning och irritation hos personalen. 
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 Personalen bemöts olika beroende den ställning de har i orga-
nisationen och inte på vad de är. Alltför ofta vet man ingenting 
om människan bakom uniformen och då en egenskap eller ett 
kunskapsområde uppenbaras visar ens närmaste chefer och 
kollegor en häpenhet som visar att de inte känner sina närm-
aste arbetskamrater. 

 Inkompetenta chefer, oengagerade chefer, avsaknad av ärlighet 
och tydlighet i olika budskap, oförmåga att uttrycka målen med 
verksamheten. Ovannämnda skapar oreda, låg moral. 

 ”Rövslickeri” 

 Att inte ställa upp för kollegor då man har kommit i konflikt 
med någon chef. (Om man inte har samma upfattning som che-
fen) 

 Att våga säga ifrån då något är fel - till någon i chefsnivå - 
stoppar ens karriär och vitsorden sjunker. 

 Rekryteringsmissar, vissa med mycket dåligt omdöme och som 
ändå ges mycket stor arbetsfrihet/ansvar, trots att alla vet ”att 
det är rent åt helvete”. En hel del av dessa är ”stoppade i kar-
riären”, men tillåts ändå ”ta för sig” på olika sätt, med che-
fens/chefernas goda minne = dåliga chefer. 

 Vad som är allvarligt är att chefen blir chef utan att vara läm-
pad. När chefen sedan skall utöva sitt chefsskap blir utgången 
många gånger farlig för vissa kolleger. Den som utses till chef 
bör känna ett oerhört ansvar gentemot dem som han eller hon 
skall chefa över. Istället inträffar det många gånger att chefen 
skall klämma åt någon. Inte ens med en kurs i etik tror jag att 
denna egenskap kan läras in. Empati lär man inte, den känner 
man. Chefer inom polisen är till 95% i avsaknad av denna 
egenskap. 

 När och om det uppstår ett problem med en kollega händer föl-
jande: Alla känner en självskriven rätt att baktala, snacka skit 
och rent ut sagt ”äta” upp denna kollega. Detta sker alltid i kol-
legans frånvaro och i kafferummet men med chefen närva-
rande Jag har aldrig någonsin träffat en chef med så mycket ci-
vilkurage att han eller hon sagt ifrån vid dessa tillfällen. Istället 
har chefen instämt och raljerat och fördummat den drabbade 
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kollegan. Min absoluta slutsats är att det finns vare sig etik el-
ler uppfostran eller chefer inom polisen. 

Människosyn 

 De poliser som ”tvingats” arbeta med nya uppgifter får ofta 
bättre insikt och uppträder därefter bättre etiskt., ex. vis arbeta 
med asylsökande där man kommer problemen riktigt in på li-
vet. 

 Ett yrkesmässigt krav på att vara objektiv. De flesta poliser mö-
ter väldigt många människor. Det gör att möjligheten att förstå 
olika handlingssätt ökar. De poliser som med stor kraft engage-
rar sig i andra människor som har problem. 

 Vår goda förmåga att sätta oss in i och ta oss an hur olycks-
drabbade människor har det. 

Vanligaste problem 

 Om man ser t.ex. kvinnomisshandel. Även jag som är ganska 
ny i polisarbetet har varit på ett ganska stort anta misshandlar. 
Kvinnan är kuvad, mannen aggressiv, man pratar och pratar 
med henne men hon vill inte anmäla. Man lägger ner stor 
möda på mycket utförliga anmälningar, men inget händer. 
Hon är kvar år ut och år in. Efter ett tag händer det att man ty-
värr påverkas av äldre kolleger som menar att det inte är lönt. 
Man tappar sugen och har svårt att leva sig in i kvinnans roll 
nästa anmälningstillfälle. Man skäller på henne av ren frustrat-
ion och kan även anse henne som dum. Det är fel. Mycket fel. 
Så ibland borde man få tid att tänka efter, kanske informeras 
mer om psykologin bakom misshandel. 

 Människosyn - Det förekommer en del kritik mot utlänningars 
närvaro i vårt land. Man glömmer lätt varför många är här och 
lite raljant uttrycker: ”Ut med dom djävla parasiterna.” Som ett 
exempel: ”Vad för nytta att låsa in tonåringar på ”kåken” kan 
man fråga sig.” Avrättning = en samhällets hämnd och inget 
annat. Var på annan plats i vårt samhälle tillåter vi att man 
hämnas enskilt eller med stöd av förvaltningen. 
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 Att döma folk i förväg, Att nonchalera folk som ringer och vill 
ha hjälp - kanske med något som inte är polisiärt. Behandla alla 
lika (i den mån det går) Avsaknad av förmåga att kunna känna 
medkänsla för andra människors problem, ev. deras svåra livs-
situationer. Att ha förutfattade meningar. 

 Nedlåtande behandling av lågutbildad allmänhet. Raljerande 
omdöme om andra grupper (exvis invandrare). 

 När man hanterar ärende som berör enskilda eller gruppen av 
människor som genom sitt uppträdande visar att de inte alls 
har samma värderingar som majoriteten. Det är mycket svårt 
att i alla fall kunna behandla alla lika. När man måste arbeta 
med saker som känslomässigt berör dig själv ex. dödsbud, 
olyckor. Det kan bli svårt att agera. 

 Att man inom vissa grupper har en negativ syn på invandrare. 
Ofta ”glömmer” man bort att de flesta är skötsamma. Det är 
väldigt olyckligt när äldre poliser uttrycker generella negativa 
åsikter om invandrare. Detta påverkar yngre poliser som hör 
på. 

 Jag anser att både det vanligaste och allvarligaste problemen 
utgörs av själva människosynen och relationsproblemen. Här 
måste ett stort ansvar läggas på arbetsledarna för att kunna 
stävja detta i tid. Båda dessa problem anser jag grundar sig i en 
inre osäkerhet och att man på detta sätt försöker fokusera 
blickarna mot andra grupper eller kollegor, för att på något sätt 
visa sin egen förträfflighet. Man kan ofta se att de som mest 
ägnar sig åt denna verksamhet oftast speglar sig själva helt och 
hållet. Vad man även kan notera är att det är de kollegor med 
den kortaste utbildningen innan de började som poliser också 
oftast är mest intresserade att hänge sig åt detta ”skitsnack”. 
Det är även angeläget att försöka med någon arbetsrotation för 
att motverka yrkets utbrändhet i vissa känsliga befattningar. 
Framförallt pressande sk ”utryckningstjänst” kan föda denna 
typ av föraktfull inställning. Man kan även se att de kollegor 
som har denna inställning också oftast endast umgås privat 
med kollegor på sin fritid. De blir alltmera inneslutna i en slags 
inre lögn om deras egen högre stående moral mot andra män-
niskor. De blir med andra ord mer och mer hatiska mot sin 
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omgivning och fullständigt rigida i sina tankebanor. Man kan 
endast se i svart och vitt, tyvärr oftast i svart. 

 Förutfattade meningar och fördomsfullhet tror jag är ganska 
vanligt. En narkoman eller alkoholist ”får” man enligt vissa 
behandla hur som helst. Inte att man tillgriper onödigt våld 
utan att man tilltalar dem på ett nedvärderande sätt i vissa fall. 

 Dagens kulturkrockar gör att vi inte förstår vissa personers be-
teende. Man får lätt förutfattade meningar och drar alla över en 
kam. Vi träffar i polisarbetet vissa människor i ”negativa” situ-
ationer och stor del av deras beteende kan bero på deras bak-
grund och kultur. Faktorer vi oftast inte känner till. En person-
grupp som är svår att behandla enl principen att alla har lika 
värde, är zigenarna. Än har jag inte träffat något undantag och 
inte hört någon annan som gjort det. Samtidigt kan man ha en 
viss förståelse för barnen som växer upp med föräldrarnas 
värderingar. Hur ska de kunna lära sig vad som är rätt och fel. 

  Lätt att fördöma en hel folkgrupp. ”Svartskallar” är alltid 
”svartskallar”. 

 Vissa poliser blir ”färgade” i sin människosyn. T.ex de som ar-
betar på dygnslista. Där ser man nästan bara negativa saker. 
Följden blir att många av dessa poliser nästan tror att alla 
människor är kriminella. 

 Förutfattade meningar om folk, som ibland kan ta sig uttryck i 
att man gör sig lustig på deras bekostnad. 

Allvarligaste problem 

 Missbrukare blir ej objektivt behandlade ej heller invandrare 
med dåliga svensk-kunskaper. ”Jag är polis och gör som jag 
vill” ex.vis kör för fort med tjänstebilen och ingriper i ralje-
rande ton mot allmänhet som kört för fort. 

 Människosynen. Det har hänt att manliga kollegor hälsat 
kvinnliga kollegor på morgonen med följande ord: ”Hej har 
natten varit lugn? Har du fått nån kuk inatt? Den nedvärde-
ringen av kvinnorna i yrkesrollen som polis ser jag som mycket 
allvarlig även om dessa uttryck varieras i mer eller mindre 
grova uttryck. 
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 Rasistiska tendenser, uttryck och behandling av utomnordiska 
medborgare. De bemöts ofta nedlåtande. 

 Något som är allvarligt är kulturkrockarna, ofta mynnar okun-
skap ut i fördomar. Invandrarproblematiken måste bearbetas 
inom polisen, mer utbildning i dessa frågor. Många har förut-
fattade meningar om ”utlänningar”. 

 Det är viktigt att anse att alla människor har lika värde. Arbeta 
enligt den principen. Man skulle kanske försöka tänka sig in i 
personens situation. 

 Jag har upplevt en viss fördomsfullhet bland kollegor. Däremot 
är det mycket sällan jag sett det avspegla sig i dessa kollegors 
sätt att bemöta människor. 

Maktutövning 

 Maktutövning, att ”mästra” folk. 

 När man slutar se objektivt på situationer, utredningar etc. 

 Våra maktbefogenheter har tilldelats oss och vi är ganska en-
samma om det inom polisen. Det är viktigt att ta det ansvaret 
och hålla sig till de befogenheter vi har fått. Jag tror inte på att 
man ska vara stelbent i och för sig. I Lund tycker jag att man 
ligger på en bra nivå. Detta kan bero på att man arbetar på 
ordningsavdelningen under en självständig chef som man har 
kort beslutsväg till. Kompetensen är dessutom hög. Vid några 
tillfällen har jag reagerat på att man LOB:ar personer som up-
penbarligen inte är LOB-bara. Det är ett gammalt och beprövat 
sätt att ta med sig folk och låsa in dem, men vid vissa tillfällen 
inte desto mindre fel. 

 Att inte lyda order. Speciellt då man vikarierar som arbetsle-
dare. 

Våldsanvändning 

 En kollega jag körde tillsammans med hetsade ofta upp stäm-
ningen när vi var på ärenden. Han gick till den bråkigaste, men 
då blev denne ännu aggressivare än han var från början. Jag 
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pratade då med personen och lade mig ”på en lägre nivå”. Då 
lugnade personen sig istället. Detta fungerar naturligtvis inte 
alltid, men jag har varit med om det ett par gånger. Vi kunde 
då lösa uppgiften utan våld. 

Vanligaste problem 

 Många hårda och raljanta beskrivningar av ingripanden oftast 
med våldsinslag och med mentalt sjuka inblandade. Detta är 
antagligen ett sätt för personalen att spontant ”debriefa” för att 
lätta på eget psykiskt tryck. 

 När man kommer på ett ärende tror jag många kollegor brukar 
våld istället för att lugnt och sansat börja att prata med den 
man kommer till. 

 Man kan se tendenser till att ha förutfattade meningar eller 
kanske inte ha tillräckligt med tålamod vilket gör att våldsan-
vändningen påbörjas innan det är nödvändigt. Jag upplever 
det inte som något problem inom Lunds poliskår. 

 Våldsanvändning. Man borde gett sig mer tid att ”prata sig ur” 
situationen. Jag tror att man skulle minska våldsanvändningen 
om man själv ”lade sig på” en lägre nivå än personen man 
hade att göra med. Inte bli upprörd och arg för lätt. 

Allvarligaste problem 

 Upprepade övergrepp. Ständig nonchalans, destruktiv jargong, 
samhällsbärarsyndrom. 

 Övervåld - (dock ej ngt som jag tycker finns speciellt mycket 
av). 

 ”Övervåld” ”informellt 24:8 förhör”. 

 Vid ett par tillfällen har jag upplevt att man hade kunnat ge det 
ett par minuter till innan man tog i med hårdhandskarna. 
Ibland har jag känslan av att det ligger en del prestige i det. 
”Ingen ska få dribbla med mig”. 

 Att använda för mycket våld. 
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 Om våldsanvändningen blir för hög är vi ute på farliga vägar. 
Allmänheten måste ha förtroende för polisen och kunna lita på 
att vi arbetar efter lagens alla regler. Vi har en sådan makt som 
vi inte får missbruka. 

Missriktad lojalitet 

 Att ”läcka” uppgifter dels till massmedia eller till andra in-
blandade. 

 De mycket starka kollegiala krafter då man tillsammans har 
skrivit sig fri. 

 Hur ska vi poliser kunna förvänta oss el. kräva att vittnen ska 
ställa upp t ex vid misshandelsfall då vittnena känner gär-
ningsmannen, om vi poliser inte själva kan vara rakryggade då 
kollegor gör ”fel”. Fel i form av att begå brott, använda över-
våld mot gripna/ omhändertagna m.m. 

 Vi ”töjer” på gränserna. Ofta accepterar vi det ”vanligt folk” 
tycker är förskräckligt. Någon form av hemmablindhet. 

Konflikter mellan privatroll och yrkesroll 

 Det uppstår ofta konflikt mellan privat och yrkesrollen. Dock 
är det mer sällan det vållar problem, men det är inte heller 
detta helt sällsynt. 

 Att jag när jag bli tilldelad ett ärende och ser att det är en be-
kant eller granne till mig så kan jag gå in till min närmaste chef 
och påpeka detta. Jag slipper då få ärendet eftersom man inte 
bör kunna i den situationen att min objektivitet som polis ifrå-
gasätts. 

 När en bekant har sagt till en att man inte skall bötfälla honom 
om denne blir stoppad i en kontroll och gjort fel. Då jämför 
man med den bekantes arbete. Jag känner en person som arbe-
tar i affär och sade då: - Hur skulle det se ut om jag kom in i 
din affär och skulle ha varor gratis? Då förstår de vad man me-
nar. 
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 Det beror till viss del i vilken ålder man är i. T ex i mitt eget fall 
som ung polis. Det ser inte så bra ut om jag skulle dricka mig 
asfull på krogen. Även om det inte är brottsligt så mister folk 
förtroendet för en. Överhuvudtaget hur man beter sig som pri-
vatperson. Man har alltid ögonen på sig. 

 Att man känner en press som privatperson tyder dels på an-
svarskänsla och så tror jag det är något man vänjer sig vid.  

 Att vara polis på fritiden. 

Överträdelser 

 Det jag tycker är mest allvarligt just nu är att poliser förekom-
mer i olika brottsutredningar. T ex läcker till MC-gängen. Poli-
ser misstror varandra och allmänheten tappar tilltron till poli-
sen. 

 Snatterier av läsk och godis på polisstationen. Är man oärlig i 
litet är man sannolikt oärlig i mycket. Ordspråket som säger att 
tjuven börjar med en knappnål, slutar med en silverskål, är an-
tagligen tillämpligt här. Eftersom poliser troligen är bland dem 
som snattar är det ett allvarligt etiskt problem för kåren. Vart 
är vi på väg?! 

 Eftersom jag är mycket stolt över mitt arbete tar jag mycket illa 
vid mig då kolleger gör sig skyldiga till brott. Anhållande - 
häktade o dömda. Dessa ”kolleger” skall bort från organisat-
ionen! 

 Pm:s uppträdande mot allmänheten. Parkering vid icke akuta 
tillfällen. 

 Om kollegor begår brott är det viktigt att detta anmäls. Gör nå-
gon ett misstag är det viktigt att vederbörande får reda på 
detta, så att det nästa gång kan bli rätt. 

 Om en kollega inte uppträder på ett korrekt sätt är det av stor 
vikt att detta kommer till den närmaste chefens kännedom. 

 Ett annat vanligt problem är att man i privatlivet inte föregår 
med gott exempel när det gäller att ex.vis hålla sig till trafikreg-
ler, cykelljus, bibälte m.m. 
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Etiska dilemman 

 Personlighet bör ha företräde framför lagen, vilket dock ställer 
polismannen i en konfliktsituation till sin yrkesroll med be-
gränsande, ibland tillbakasträvande åtgärder. (Bokstavspolis) 

 Att jag som polis måste ingripa i t ex en demonstration där 
man demonstrerar för eller mot något där jag sympatiserar 
själv med demonstranterna i sakfrågan. Att jag som facklig fö-
reträdare måste ställa mig bakom något som jag inte själv tror 
på men måste stå bakom eftersom förbundet tycker så. 

 Om man skall fria eller fälla ex rapportera eller ej. 

 Att man för övrigt kan hamna i situationer där det inte finns 
varken rätt eller fel är inget osunt i sig. Då får man använda sin 
”känsla” vilken jag anser vara välutvecklad hos de flesta kolle-
gor.  

 Att vi i alla lägen måste handla enligt lagen. Det gör att vi 
ibland måste behandla människor på ett sätt som strider mot 
vår personliga etik. 
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4. Allvarligaste och vanligaste problemen 
 i polisorganisationen, civilanställda 

Enkätundersökning bland civilanställda i Malmöhus län hösten 
1997. 

Bakgrund, syfte och metod 

Med etikhandledare som kursledare genomfördes hösten 1977 en 
etikutbildning bland civilanställda inom polismyndigheten i 
Skåne. I samband med denna genomfördes en enkätundersök-
ning motsvarande denna som genomförts med poliser hösten 
1996. Enkäten utgjorde hemarbete mellan två kurstillfällen. Syftet 
med undersökningen var: 
 
1. Att få ett underlag för diskussion bland civilanställda om 

etiska problem inom polisen. 

2. Att få en uppfattning om vilka typer av etiska problem i ar-
betet inom polisen som upplevs som vanliga respektive all-
varliga bland civilanställda. 

3. Att få ett jämförelsematerial mellan hur poliser och civilan-
ställda uppfattar etiska problem i polisens verksamhet. 

 
Utformning av enkät och genomförande av undersökningen 
gjordes av etikhandledarna. Sammanställning av resultat har 
gjorts av Rolf Granér 

Resultat 
Enkäten besvarades av 44 personer. De kommer från fyra kurs-
grupper om ung 15 deltagare vardera, varför bortfallet torde 
ligga runt 20-25%. 69 % (31 personer) av de svarande var kvinnor 
11% (5 personer) män och 18% (8 personer) angav ej något kön. 



 

 70 

Som framgår av tabell 1 nedan dominerades de svarande av såd-
ana som arbetat 15 år eller mer inom polisen. 

 

Tabell 1 Svar på frågan ”Hur länge har du arbetat inom polisen. 

Antal år Antal svar Antal i % 
   

0-4  3  7 
   

5-9  6  13 
   

10-14  0  0 
   

15-19  4  9 
   

20-  23  51 
   

Ej svarat  8  18 

   

 

De intervjuade uppmanades att rangordna etiska problem utifrån 
vilka de ansåg vara allvarligast respektive vanligast utifrån en 
skala 1-9 där 9 stod för allvarligast. Svaren framgår av tabell 2. I 
kolumnerna ”Allvarligast” och ”Vanligast” anges medianen av 
antalet svar d v s vilka svar som var vanligast förekommande 

Tabell 2 Medianvärde för skattning av de allvarligaste och van-
ligaste problemen i polisarbete. Genomförd bland civi-
lanställda i Malmöhus län hösten 1997. 

 Allvarligast Vanligast 

   

Arbetsmoral; t ex att uträtta privata ärenden på arbetstid, 

att inte befatta sig med vissa typer av arbetsuppgifter, att 

göra så lite som möjligt, att inte göra sitt bästa. 

 

 

 5 

 

 

 5 
   

Relationen mellan kolleger; t ex ryktesspridning, intrigma-

keri, ”skitsnack”, utfrysning, destruktiv jargong, förljugen 

stämning, ojämlikhet, utnyttjande av beroendeställning, in-

ställsamhet gentemot överordnade. 

 

 

 

 8 

 

 

 

 8 
   

Människosyn; t ex förutfattade meningar och fördomsfull-

het, att inte arbeta enligt principen att alla människor har 

lika värde, att bemöta människor nonchalant eller nedlå-

tande. 

 

 

 

 7 

 

 

 

 7 
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 Allvarligast Vanligast 

   
   
   
   
   
forts sid 65   

forts tabell 2   

   

Maktutövning; t ex att använda maktmedel på ett krän-

kande sätt, att inte vinnlägga sig om att göra objektiva be-

dömningar utan mer eller mindre medvetet styras av anti-

patier och sympatier. 

 

 

 

 7 

 

 

 

 5 
   

Sexuella trakasserier: t ex sexuella antydningar, ”misstolk-

ningar”, beröringar (”den vänliga klappen”) etc. 

 

 5 

 

 0 
   

Missriktad lojalitet; obenägenhet eller rädsla att t ex påtala 

oegentligheter eller oetiskt beteende bland kolleger, an-

mäla kolleger som begår brott eller föra en öppen diskuss-

ion om misstag som begås. Påverkan av t ex vitsordssy-

stem, risk för utfrysning, hierarkiskt system och normer 

som förbjuder öppenhet i vissa frågor. 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 7 
   

Konflikter mellan privatroll och yrkesroll; t ex hur man gör 

när vänner och bekanta begår lagöverträdelser, att i sitt 

privatliv ha extra höga krav på hur man lever och beter sig. 

 

 

 5 

 

 

 3 
   

Etiska dilemman; situationer där det inte finns något ”rätt” 

eller ”fel”, utan där det finns olika alternativa handlingsvä-

gar som alla har för och nackdelar och där t ex olika värden 

står mot varandra. 

 

 

 

 2 

 

 

 

 4 

   

 
I frågan fanns dessutom möjlighet att ge ett eget alternativ. Fem 
personer utnyttjade denna och angav följande svar: (Den grade-
ring de gav sina svar utifrån allvarligast/ vanligast anges i pa-
rentesen efter svaret)  

 

 Att inte hålla ordning kring sig, låta andra ta skiten (1/4). 

 Relation: polis mot övrig personal (3/2). 

 Att ej ge fullständig information så att problemen, uppgif-
ten kan lösas snabbt (3/5). 
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 Respekten medarbetare emellan samt respekt uppifrån – 
nedåt (3/2). 

 Bemöt polis gentemot civila (7/ej svar). 

Kommentar  

Av tabellen framgår att ”relationen mellan kollegor” utgör det 
svar som får flest höga omdömen såväl vad gäller det som upp-
fattas vanligast som allvarligast. Den bedömning man gör över-
ensstämmer dessutom i stort sett med de som angavs i polisun-
dersökningen. Även ”människosyn och ”missriktad lojalitet” får 
höga svar. Sexuella trakasserier anges av nästan hälften som icke-
förekommande. Denna uppfattning förstärks av att ingen ser det 
som ett vanligt etiskt problem. 

En jämförelse med de svar som angavs i en liknande enkät ge-
nomförd bland poliser är emellertid inte helt lätt att göra. Den fö-
religgande enkäten ingick som en del av en utbildning medan 
”polisenkäten delades ut av etikhandledare bland kolleger. Vi-
dare ingick en kategori ”våldsanvändning” i polisenkäten men 
icke i den för civila medan ”sexuella trakasserier” ingick i denna 
enkät men inte i ”polisenkäten”. Det är emellertid påfallande att 
såväl ”Relationen mellan kolleger” och ”Missriktad lojalitet” och 
i viss mån ”Människosyn” får höga siffror i båda enkäterna. 

Sammanställning av kommentarer 
I enkäten ställdes tre öppna frågor: 
 
1. Exempel på vanliga etiska problem inom polismyndigheten. 

28 intervjuade gav svar av varierande längd. 

2. Exempel på allvarliga etiska problem i arbetet inom polis-
myndigheten. 17 svar gavs. 

3. Vilka goda exempel har Du från din yrkeserfarenhet när det 
gäller hantering av etiska frågor. 13 svar. 

4. Konkret exempel på situation då etiskt problem uppstått och 
hur det hanterades. 11 svar. 
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Svaren på frågorna 1-3 har tolkats och sammanställts utifrån de 
typer av problem som skulle graderas och redovisas i den ovan 
redovisade första frågan. Dessutom har en kategori ”Relation till 
chefer och polismyndigheten” lags till. Svaren på fråga 4 redovi-
sas utan bearbetning. 

 

Allmänt 

 I det stora hela är etiken god inom myndigheten. 

Arbetsmoral 

Vanligt 

 Inte vara ärlig och pålitlig, alltid stå sig själv närmast, har ingen 
självkritik, dålig lyssnare. 

 Jag upplever att det mycket lätt går att utföra privata ärenden 
på arbetstid, eller det tages för givet. Vissa anställda finns ej på 
plats när de verkligen behövs, kanske p g a att vissa arbets-
uppgifter upplevs som jobbiga. Fortf. finns det anställda som 
smyger undan från jobb. 

 Att ”arbetssmitaren” får fortsätta att maska år ut och år in, 
samt att maskningen har en tendens att sprida sig, att det blir 
legitimt. Det är nu inte så att alla ”lyckas” undkomma arbete 
utan att det oftast ”slår tillbaka” på viss personal och att arbets-
fördelningen blir väldigt ojämn, milt uttryckt. 

 Cykla till arbetsplatsen, stämpla in, duscha och göra iordning 
sig och sedan börja arbeta. 

 Köra ärenden (privata) med tjänstebil. 

 Göra privata ärenden, gå till frisören och tandläkaren på tjäns-
tetid. 

 Ta med kontorsmaterial hem (pennor, papper block m.m.) 

 Avundsjuka och ”skitprat” efter löneförhandlingar. 
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 Uträtta privata ärenden på arbetstid (Hårklippning, affärer, 
bankärenden) förekommer framför allt i polisskiktet. Civilan-
ställda har inte samma ”möjligheter” till detta då de oftast är 
mer ”påpassade”.  

 Att inte vara ”laglydig” privat fortkörning, köra onykter m m. 
Att inte säga ifrån då det pågår utfrysning av någon eller att 
inte säga sin mening (om den är kritisk) då chefer är närva-
rande men sedan klaga både på arbetsplatsen och utåt. 

Allvarligt 

 Jag anser att det allvarligaste etiska problemet inom polismyn-
digheten är när poliser, ja även civila, ”skittar” ner sig. Det 
drabbar indirekt oss andra civilanställda. Jag ställer stora krav 
på mig själv och när någon ”röjer” uppgifter om personer, ut-
redningar m m känns det som att jag (och säkert fler än jag) blir 
stämplad. Jag tycker detta är MYCKET ALLVARLIGT. När 
ovan nämnda inträffar känner jag ingen stolthet att arbeta inom 
poliskåren. (För länge sedan fick jag av komm (namn uteläm-
nat) höra att jag inte kan ställa samma krav på andra som jag 
ställde på mig själv. Jag har många gånger frågat mig VAR-
FÖR!?) 

 Allvarligt är också att någon anställd, polis – civil, som intagit 
sprit och sedan är berusad på sin arbetsplats. Kanske vederbö-
rande även kör bil i sitt tillstånd. Detta är mycket bedrövligt.Bl 
a komma onykter till arbetet. 

 Att inte ta ansvar för sitt missbruk. Detta drabbar alla kollegor.  

 Att försöka sabotera arbetet eller att inte göra sitt bästa. 

 Förutfattad uppfattning om vissa yrkesgrupper (arbetsplatser) 
och svårt att se att det rent av skett en förändring (Kanske till 
det bättre). 

 Att göra som man alltid gjort 

Relation mellan kolleger 

Positiva exempel 
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 Att man inte bara förkastar förslag ang. t ex nya sätt att jobba, 
utan man lyssnar för det mesta, bara man har ett konkret för-
slag. 

 Att vi oftast stöttar varandra om vi märker att någon mår då-
ligt. Att man bryr sig och inte bara går förbi utan tar sig tid och 
lyssnar. Att vi ventilerar många problem som uppstår i vår yr-
kesroll, man vill lyssna av, hur de andra hade gjort i ”min situ-
ation”. Att man alltid ”står” för sina eventuella misstag och 
inte skyller på andra (samt lovar och svär att aldrig göra om 
det!). Att vi oftast håller en enad fasad utåt (om det inte är 
uppåt väggarna galet). 

 Lojalitet gentemot arbetsgivaren. Utföra sitt arbete så bra som 
möjligt och inte smita undan. 

 Att man har ställt upp för varandra i vissa krissituationer kol-
leger emellan. 

 Att låta en person ”visa vad den går för” innan jag bildar mig 
en uppfattning om denne. Förståelse för andras situation både 
privat och på jobb. Att lyssna. Att de som verkar vara stark och 
perfekt också kan ha sina problem och svagheter (jag menar att 
även den tuffaste och hårdaste person också är mänsklig). 

 Övervägande vänliga bemötanden på en rasistisk avdelning. 
”Människor med självaktning vill vara hederliga”. 

 Som utredare blir i vart fall jag glad när en åklagare ringer bara 
av den anledningen att jag gjort en bra utredning. (det är näst-
an så att berömmet är mer värt än en liten löneförhöjning!) För 
mig är det värt oändligt mycket! Det samma gäller även när jag 
får höra samma sak av någon jag jobbar med. Att mitt jobb är 
självständigt. Jag planerar min dag hur jag själv vill. Det är 
också mycket värt! Här på (utelämnat) är vi som en enda stor 
familj! Alla ställer upp för varandra och framför allt här vågar 
man säga ifrån till cheferna om man anser något vara fel. Detta 
utan att man blir mobbad senare. Det är som den ”gamla goda 
tiden” på (utelämnad). 

Vanligt 
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 Att vissa avdelningar anser sig stå över andra avdelningar och 
ibland har en mycket mästrande och överlägsen ton. Att den 
som påtalar orättvisor el problem ofta uppfattas som en tjatig-
gnällig person. 

 Att man inte har förståelse för någon annans arbetssituation än 
sin egen, man klagar på den person som inte hinner med sitt 
arbetet och ställer orimliga krav på denne. 

 Att både anställda inom myndigheten och allmänhet ifrågasät-
ter ens kompetens om man är civilanställd (t ex om man pratar 
med allmänheten i telefon och dom blir varse att man inte är 
polis, ber dom att få prata med – ”en polis”). 

 Ryktesspridning 

 Jag tycker att (även om inte just där jag arbetar) det s k skit-
snacket florerar alldeles för mycket. Det skapar så stora pro-
blem i relationen mellan arbetskamrater och gör att arbetsmo-
ralen sjunker. Tyvärr tror jag att chefer överlag är lite för otyd-
liga och rädda för att ta tag i dessa problem. Skitsnack om en 
person där man egentligen inte alls har en aning om varför 
denna person beter sig som den gör. Aldrig ta reda på eller 
fråga varför. Många klagar på saker och ting inför varandra 
men ingen tar tag i problemen och försöker göra något åt dem. 

 Att poliser nonchalerar civilanställda. Jag kan inte tala i egen 
sak, men jag har hört från annat håll att civilanställda skall 
”tiga i fortsättningen”. Tonen är rå, men hjärtlig – etiskt pro-
blem? Kanske…. ! Avundsjuka. Här ute i ”förskingringen” 
märker man inte av den, men på Gasklockan är den påtaglig. 
Att en del inte kan komma i tid anser jag vara ett etiskt pro-
blem. I regel gäller detta samma ”folk” vid varje tillfälle! Att 
poliser inte vill utnyttja ens Kunskaper – de vill inte fråga civila 
om hjälp – bättre då att göra fel! Man kan inte vara alla till lags, 
men lite mer samarbete kan man önska från vissa håll! Bara 
några etiska problem ”i högen”. 

 Den individuella lönesättningen. Inställsamhet mot överord-
nade. Rädsla för att framföra negativ kritik. Ryktesspridning 
”skitsnack”. Chefer som favoriserar vissa underordnade. 
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 Skitsnack om varandra. Vissa arbetsroller känner sig förmer än 
andra. Istället för att tänka på att vi jobbar för en gemensam 
sak. 

 Att inget görs åt alkoholproblem. Att alkoholisten omger sig av 
ett ”hov” som skyddar honom. Problemet finns trots flera by-
ten av chefer. 

 Ej hålla utsatta tider, bristande respekt för andras tid. En gång 
”obekväm” uppåt, alltid ”obekväm” S.k. ”stämpel”. Att med-
arbetare på gräsrotsnivås kunskaper ej tas tillvara uppåt! Myn-
digheten bör lära sig ”rätt man på rätt plats”. ”Korridorsnack” 
ibland inte alltid fog bakom vad säges. I detta ingår även sk 
”skitsnack”. 

Allvarligt 

 Att det alltid har funnits en klyfta mellan civilanställda och po-
lispersonalen. Hade vi t ex tillhört samma fackförbund (men 
det har alltid delats upp) vilket har gjort att civila aldrig har 
fått någon samhörighetskänsla gentemot polispersonalen. Den 
känslan saknas totalt. En polis skulle t ex aldrig säga ”kollega” 
om en civilanställd även om de jobbat ihop i flera år. Detta 
skapar ingen samhörighet grupperna emellan. 

 Jag tror att den s k ”kårandan” kan skapa problem ibland. Visst 
är det bra med lojalitet men det får inte gå till överdrift så att 
andra blir lidande. 

 Poliser som nedvärderar den administrativa personalen. 

 ”Utfrysning” av individer som uttalar sig ifrågasättande eller 
beter sig annorlunda. Mycket allvarligt är tystnaden inom poli-
sen. Verksamheten får ingen möjlighet att utvecklas. Länspol-
ismästaren har ingen möjlighet att få en klar bild av verklighet-
en, eftersom tystnaden finns i alla led. 

 Brist på respekt för andras kunskap. Polisens värld är sluten. 
Personalrörligheten är låg. Med andras kunskap menar jag 
andra yrkeskategorier. Förringar värdet av ekonomutbildning, 
datautbildning osv. Är endast vidareutbildade poliser eller ass 
som duger. 
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 T ex. En avdelning blir tilldelad en utr.man: Det visar sig sedan 
att polispersonalen inte vill ha honom på avd. av skäl som ald-
rig kommer fram till den övriga personalen. En systematisk ut-
frysning sker. T ex han kommer in i kafferummet och polisper-
sonalen reser sig och går därifrån o s v. Det hela slutar med att 
han får flytta till en annan avdelning. 

 Att inte vara lyhörd för olika argument. 

 Avundsjuka. 

Relationen till chefer och polismyndigheten 

Positiva exempel 

 Har varit med om när chefer klart och tydligt uttalat att de ej 
accepterar mobbning på sin arbetsplats samt själv föregått som 
gott exempel. 

 Chefen som tar itu med den som kör onykter och inte försöker 
”sopa det under mattan” men stöttar framöver personen. Che-
fen som kallar in gruppen där det förekommer trakasserier och 
ger klara besked om vilka umgängesregler som gäller och låter 
alla jobba med alla för att undvika nya kotterier. Personalkon-
sulenterna som är livsviktiga för arbetstagarna. Dit alla kan 
vända sig och där många problem kanske löses bara genom en-
skilda samtal med dem. 

 När chefer gör anmälan och sedan stöttar. 

Vanligt 

 Att chefer är väldigt ”mutbara”. (Här vill jag helst inte ge några 
exempel, men det finns många). 

 Dålig informationsordning vilket leder till att rykten uppstår.  

 Att det inte strikt uttalas (av chefen) vad var och en har att an-
svara för. Detta gäller speciellt ”innepersonal”. Jag anser att det 
är mycket viktigt att detta görs och att myndigheten har väldigt 
mycket att vinna på att var och en får ta sitt personliga ansvar 
för ”sina” arbetsuppgifter. När detta väl är uttalat undviker 
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man med säkerhet revirtänkande, får en mycket högre ar-
betsmoral och en större självkänsla hos individen. De flesta har 
en mycket stor ansvarskänsla, bara de får en chans att visa den. 
Man undviker med största säkerhet väldigt många konflikter 
personal emellan. 

 Jag önskar att polisledningen någon gång i framtiden (så fort 
som möjligt) kommer att förstå den största och absolut värde-
fullaste resurs de har, är personalen (inkl civila) och alla är de 
människor. 

 Dåligt chefsskap: Att inte kunna säga ifrån och sätta gränser. 
Utnämna ”favoriter” till olika befattningar, bortse helt från 
lämplighet…. 

 På myndigheten förhandlar cheferna med facket. Man har 
glömt bort att tala med den eller de som berörs. Dialogen chef – 
anställd är dålig. Talar ofta om personen ifråga istället för att 
tala med. 

 Rädsla för att säga till överordnade om saker som man tycker 
är fel p g a nedskärningar. Missbruk av flexibilitet. 

Allvarligt 

 Exemplen är från min egen avd. enhet. Beslutsprocessen är all-
deles för lång och hierarkisk. Det upplevs ofta som beslutsång-
est. Ingen av cheferna tar tag i obehagliga personalproblem. 
Lättare att sopa under mattan. Låta bli att bry sig. Försöka 
skoja bort eller prata skit i korridoren. Lyhördhet saknas. 
Orättvisor. Den demokratiska processen är nästan obefintlig i 
detta verk. Sverige ska ju vara ett demokratiskt land. 

 Polisledn. Glömt bort den civila sidan. 

 ”De hederliga företaget fordrar hederliga chefer”. 

 Att delar av den civilanställda personalen känner rädsla och 
vågar ej framföra ev synpunkter och negativ kritik till sin chef/ 
arbetsledare för att det skall kunna drabba en vid lönesättning-
en. 
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Människosyn 

Positiva exempel 

 Vid bemötande av ”Allmänheten” (egen erfarenhet). Jag har 
sett många människor blir behandlade jämlikt och där männi-
skors integritet har respekterats. För mig personligen har det 
inneburit att jag har utvecklats på ett positivt sätt i mitt arbete. 

 Målsägande, lite äldre blir så glada när jag som utredare tar 
kontakt med dem. Ja många har bara positiva saker att säga om 
polisen – Trots allt gnäll (från Media) Vi har t o m blivit bjudna 
på tårta av tacksamma personer. Och fått blommor! Föräldrar 
till ungdomar blir också i en del fall mycket glada över att poli-
sen kontaktar dem utan att något brott ligger bakom. Det räck-
er med att de får veta att deras barn är på glid. 

Vanligt 

 Att de flesta män uttalar en mycket föraktfull kvinnosyn, oftast 
på ett humoristiskt sätt, problemet är att detta uttalas alldeles 
för ofta (dagligen). Mycket olustigt. 

 Att man har en förutfattad mening om en persons trovärdighet 
beroende av vilken nationalitet den tillhör ( t ex zigenare, po-
lacker). 

 Lätt att kategorisera beroende på hudfärg eller annat invandra-
repitet. 

 Att man hör bland ungdomar som varit föremål för utredning-
ar att de blivit slagna av poliser. Tyvärr får väl ungdomarna 
skylla sig själva till viss del, men en del poliser går nog lite väl 
hårt fram. Jag har faktiskt sett blåmärken på ungdomar som de 
sagt att de fått p g a slag utdelade av poliser. Tyvärr händer 
detta ganska ofta. 
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Allvarligt 

 Jag tror även att man inom vissa grupper ser alla icke-poliser 
(dvs allmänheten) som busar och poliserna som de goda. Råkar 
allmänheten ut för någon (i den förhoppningsvis lilla skara) av 
dessa får de en mycket skev bild av polisen. 

 Att man ej behandlar alla lika. Vi inom polisen är inte mycket 
bättre än andra. Finns vissa anställda som bara umgås med an-
ställda inom polisen? Det är fruktansvärt att människor bemöts 
med nonchalans och nedlåtenhet! 

 Jag tycker att det är mycket allvarligt att man hör från många 
vänner och bekanta att de tycker att de blir mycket dåligt be-
handlade av poliser. Poliser har tydligen ofta en mycket kaxig 
attityd i många situationer, t ex när folk blir stoppade för fort-
körning. 

 Att nedvärdera en person för den situation den har hamnat i. 
Att inte vara en pålitlig och ärlig person. 

Maktutövning 

Allvarligt 

 Maktmissbruk, att inte tåla att bli motsagd av andra utan hota 
med maktmedel man har att tillgripa eller tappar humöret. 
Bruk av ”övervåld”. 

 Att man vid tillfällen utnyttjar sin ställning som tjänste-
man/polis. 

Sexuella trakasserier 

Allvarligt 

 Sexuella trakasserier av olika slag, t ex psykiska. 

 Sexuell trakasserier, en nedlåtande jargong mot och om kvin-
nor i fikarummet. 
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Missriktad lojalitet 

Allvarligt 

 Att påverkas av andra till felaktiga olagliga handlingar. 

 Om någon begår ett fel är det vanligt att kollegerna är kollegi-
ala. 

Konflikter mellan privatroll och yrkesroll 

Vanligt 

 Att polispersonal tror att man skall få rabatt och ett billigare 
pris på allt som skall köpas om man kommer i uniform. Även 
kallad ”rabattkostymen”. 

Exempel på situation då etiska problem uppstått och hur det 
hanterades: 

 Ingen människa är mer eller mindre värd än en annan. Jag 
skulle kunna ge många exempel men jag har försökt förtränga i 
många år och vill därför inte ta upp dem till ytan igen utan 
önskar att jag istället glömmer bort det som varit och satsar på 
en ny och bättre tillvaro på jobb. 

 Frustrerande när datan slutar fung. Utåt mot allm svårt att för-
klara. 

 Omorganisation – på gott & ont. 

 Det finns inget vitt och inget svart. 

 Brist på information. Brist på information ovanifrån. Att chefer 
oinformerar innan ryktesspridning/ spekulationer sätter igång. 
Utbildning styrd från RPS till alla polismyndigheter i Sverige 
ang utredning för ass. Vår myndighet lade det åt sidan p g a 
ekonomiska svårigheter. Varför inte istället informera persona-
len att p g a det; det…….. ?? 

 Otaliga olika saker som hanterats synnerligen dåligt av arbets-
ledning och chefer i alla (nästan) nivåer. 
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 En arbetstagare ifrågasatte för sin chef varför vederbörande ej 
erhållit någon löneutveckling, då medarbetarna runtom fått sin 
lönetutveckling. Svaret blev ”somliga ska vara med överallt 
medan andra befinner sig på sin tjänsteplats. Sen finns det 
också alltid någon som är ”spetsigare” än ”Du”.Arbetstagaren 
som satsade på utbildning och ”arbetade i det tysta” med för-
hoppning om att detta uppskattades av arbetsgivaren blev för-
krossad. Facket kontaktades som uppgav sig ha ”kämpat för 
arbetstagaren” med bl a motivering att olika utbildningar o att 
självständigt ansvar låg i arb.tagarens arbetsuppgifter. Arbets-
givaren ställde sig ej bakom detta! Facket ansåg sig känna välk 
till arbetstagarens arbetsförmåga samt att personen ifråga – 
”skulle klara att stå rakryggad” trots detta besked och godtog 
därför att arbetsgivaren ej ville ha någon lönetutveckling för 
arbetstagaren Någon övrig hantering skedde aldrig. Arbetsta-
garen kände ingen arbetsglädje framöver. 

 1994 upphörde gamla (utelämnat). Jag var ende civile utredare. 
Polismyndigheten ”fixade” ut de 5 poliser till olika närpolis-
stationer, men jag som alltså är civil struntade myndigheten i. 
Jag fick inte något besked om var min arbetsplats skulle vara 
efter (datum). Fick – långt om länge – ett ”bud” om att komma 
tillbaka till (enhet). Det beslutet bara delgavs mig. Då jag inte 
kunde acceptera detta – dels att inte ha blivit tillfrågad och dels 
att det var till (enhet) jag skulle blev det så att jag ”packade 
ihop” mina pinaler och gick hem! Var ej på jobb dagen därpå 
heller. Då blev det fart på cheferna!! Mina chefer ”höll” på mig! 
Så löste allt sig till det bästa. Till gagn för båda parter! Är jag 
100 på! Det var mycket dåligt av Polisledningen: Att inte prata 
med mig om vad jag ville. Att bara strunta i mig – låtsas som 
det regnar. Här ser man konkret vad myndigheten anser om 
civilanställda! Vi är inte mycket värda! 

 Kontorsyrkesprojektet. Utbildning för all civil personal i M-län. 
Bidrag, kostade inte Polismyndigheten några pengar. 700000 
blev över. Myndigheten tog pengarna till sitt underskott. Möte. 
Förhandling med civila facket. Fick då 500 000. Dessa pengar 
finansierar nu kompetensutveckling för civilanställda i Skåne. 8 
olika utbildningar med bl a etik o moral. 

 Kretsning av civil personal på Lka och ekonomisekt. Då man 
kretsar de som en grupp som skall undantagas och ej beröras. 
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Samt Lpme kansli och trots synpunkter och kritik så har man ej 
gjort något. 

 Titta snett på varandra. Varför den får stanna kvar? 

 Ryktesspridning! 

 Vad är det som gör att vi stannar kvar! TRIVSEL. SOCIAL 
GOD SAMVARO. 

 Manlig polis misshandlar kontorist under en fest. Båda fick 
vara kvar på avdelningen och avdelningens personal fick klara 
av problemen med allt omkring händelsen själva. En mycket 
stark händelse som skulle hanterats på ett helt annat sätt. Idag 
hoppas jag att det hade hanterats bättre. Stöld av stämpelkassa. 
Samtlig personal fick skriva vad man visste till IUG. Efter detta 
hände ingenting. Alla gick mer eller mindre och tittade snett på 
varandra och olika rykten gick hos personalen. Allt detta fick 
självdö på något sätt. Ingen fick reda på något och ingen chef 
pratade med någon av personalen. 

 All avundsjuka som uppstod då några av personalen fick gå i 
förtidspension då erbjudandet kom ut från polisledningen. 

 Somliga avstod från all uppvaktning och andra bytte avdelning 
utan ett ord, den personal som blev kvar känner sig väldigt 
skyldiga, fastän felet inte ligger hos dem. 

 Jag har under kursens gång fått veta att polispersonal är beord-
rade att gå denna utbildning medan vi civila får gå om vi är in-
tresserade. Detta innebär att de civila som är skiftestjänstgö-
rande måste använda sin fritid för att kunna gå på kursen, po-
liser däremot får ersättning eller förskjutning av sin arbetstid. 
Min fråga är: är det inte lika viktigt att civila går denna utbild-
ning – hur tänkte man hantera detta?? 
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Bilaga 1 

Formulär för enkäten till  ”Vad bör tas upp i ett läromedel 
om polisetik”6 

Förfrågan om synpunkter på etiska problem i polisarbetet 

Vi heter Maria Knutsson och Rolf Granér och vi har fått i uppdrag 
att sammanställa ett läromedel om etik som skall användas för ut-
bildning inom polisväsendet. 
 
För att kunna belysa ämnesområdet så allsidigt som möjligt, är vi 
intresserade av att få in synpunkter och få ta del av erfarenheter av 
Dig som nyligen varit ute på praktik och som på detta sätt fått en 
god inblick i polisarbetets villkor. Vi är angelägna om att: 

 Få förslag på vilken typ av frågor som Du anser bör behandlas 
i ett sådant material, 

 Få konkreta exempel på situationer som visar på etiska pro-
blem 
i polisarbetet. 

 

Syftet är att behandla frågor som kan diskuteras på ett pricipiellt 
plan. Om Du anger detta (markera kryss nedan) så kommer materi-
al som vi får in på detta sätt att behandlas konfidentiellt.  

Frågorna kan naturligtvis besvaras anonymt. Vi ser dock gärna 
att Du skriver namn så att vi vid behov kan ta kontakt med Dig för 
att komplettera det skrivna svaret med en intervju, eller för att sam-
råda om hur de lämnade synpunkterna kan omarbetas i det färdiga 
materialet.  

Om du inte anser dig ha möjlighet att ge ett skriftligt svar så kan 
du notera att du har synpunkter att ge muntligt samt klass och tele-
fonnummer där vi kan nå dig så tar vi kontakt. 

                                                      
6 Samtliga blanketter har komprimerats i förhållande till originalet. 
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Om Du har frågor eller synpunkter, så sitter vi i byggnad 13, 1 
trappa, anknytning 16806 (Maria) och 16814 (Rolf). Det går också 
mycket bra att ringa Maria hemma; tel: 08-7399924 
   
 Tack för Din medverkan! 
 
 

Uppgift om hur konfidentiellt du vill att ditt material behandlas: 
(kryssa för tillämplig ruta) 
 
 
De uppgifter jag lämnat kan användas i befintligt skick 
  
 
De uppgifter jag lämnat kan användas i befintligt skick 
med undantag för att inga namn på personer eller orter 
får förekomma 
 
  
Det är mycket viktigt att samtliga uppgifter avidentifieras   
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Bilaga 2 

Formulär för enkäten till ”Allvarligaste och vanligaste 
etiska problem i polisarbete 1 

 
 

Grupparbete: etiska problem 
 
Besvara först bifogade enkät 
 
Motivera gärna varför du valt ena eller andra alternativet och ge - 
om möjligt - exempel på vad du menar. (Allt insamlat material 
kommer givetvis - om så anges - att avidentifieras) Det går också bra 
att ange mer än ett alternativ, men försök i så fall att rangordna al-
ternativen inbördes. 
 

Diskutera därefter i gruppen vilka ni anser vara de allvarligaste re-
spektive etiska problemen samt ev goda exempel 
 
Ge i gruppen förslag på hur olika etiska problem skall kunna tacklas 
inom polisen. 

 
 
VILKET UPPFATTAR DU VARA DET ALLVARLIGASTE RE-
SPEKTIVE DET VANLIGASTE ETISKA PROBLEMET I POLIS-
ARBETET? 

 

Studera uppräkningen av etiska problem i polisarbetet nedan. 
Ange med ett A det eller de alternativ du uppfattar som det all-
varligaste etiska problemet i polisarbetet och med ett V det eller 
de alternativ du uppfattar vara det vanligaste etiska problemet. 
Ge gärna på exempel på vad du menar på nästa sida. Sidan tre 
innehåller en fråga om exempel på god etik. 
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Arbetsmoral; t ex att uträtta privata ärenden på arbetstid, att inte befatta sig 
med vissa typer av arbetsuppgifter, att göra så lite som möjligt, att inte göra sitt 
bästa. 

 

Relationen mellan kolleger; t ex ryktesspridning, intrigmakeri, ”skitsnack”, 
utfrysning, destruktiv jargong, förljugen stämning, ojämlikhet, utnyttjande av 
beroendeställning, inställsamhet gentemot överordnade. 

 

Människosyn; t ex förutfattade meningar och fördomsfullhet, att inte arbeta 
enligt principen att alla människor har lika värde, att bemöta människor non-
chalant eller nedlåtande. 

 

Maktutövning; t ex att använda maktmedel på ett kränkande sätt, att inte 
vinnlägga sig om att göra objektiva bedömningar utan mer eller mindre med-
vetet styras av antipatier och sympatier. 

 

Våldsanvändning; t ex alltför stor benägenhet att tillgripa våld, onödig eller 
oproportionerlig våldsanvändning, övergrepp, genom eget agerande bidra till 
att nivån av våldsanvändning blir onödigt hög. 

 

Missriktad lojalitet; obenägenhet eller rädsla att t ex påtala oegentligheter 
eller oetiskt beteende bland kolleger, anmäla kolleger som begår brott eller föra 
en öppen diskussion om misstag som begås. Påverkan av t ex vitsordssystem, 
risk för utfrysning, hierarkiskt system och normer som förbjuder öppenhet i 
vissa frågor. 

 

Konflikter mellan privatroll och yrkesroll; t ex hur man gör när vänner och 
bekanta begår lagöverträdelser, att i sitt privatliv ha extra höga krav på hur man 
lever och beter sig. 

 

Etiska dilemman; situationer där det inte finns något ”rätt” eller ”fel”, utan 
där det finns olika alternativa handlingsvägar som alla har för och nackdelar 
och där t ex olika värden står mot varandra. 

 

Egna alternativ  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

 

 

Exempel på vanliga etiska problem i polisarbetet  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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Exempel på allvarliga etiska problem i polisarbetet  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................  

ANVÄND GÄRNA BAKSIDAN 
 
Vilka exempel på god etik har du från din erfarenhet av polisarbete 

 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
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Bilaga 3 

Formulär till ”Allvarligaste och vanligaste etiska problem 
inom polisen II 

 

Enkät angående etiska problem i polisarbete. 
 

Bifogade enkät ang etiska problem i polisarbetet avser att utgöra un-
derlag för de diskussioner som förs i en pågående utbildning av etik-
handledare inom Länspolismyndigheten i Malmöhus län. Deltagarna 
har kommit överens om att dela ut 10 enkäter vardera. Enkäten är en 
bearbetning av en enkät som delats ut på PHS till polisaspiranter samt 
till deltagare på olika fortbildningar. Ett syfte är att jämföra ev likheter 
och skillnader i svaren. 

För att individuella svar inte skall kunna identifieras kommer samt-
liga 120 utdelade enkäterna att sammanställas och redovisas gemensamt 
för hela länsmyndigheten. Ingen sammanställning utifrån de olika 
myndigheterna kommer däremot att göras. 

För ytterligare information kontakta den kursdeltagare som gett dig 
enkäten eller någon av kursledarna 

 

Vi vore tacksamma om Du besvarade enkäten enligt följande: 
 

Studera uppräkningen av etiska problem i polisarbetet på nästa papper.  
Rangordna problemen dels utifrån vad du uppfattar som allvarligast 

och dels som vanligast bland poliser. De problem som du uppfattar som 
allvarligast resp vanligast ger du siffran 10 och går sedan nedåt så att de 
minst allvarliga resp vanliga får siffran 1. Om det i uppräkningen finns 
problem som enligt din mening inte förekommer anger du detta med 
siffran 0. 

Ge gärna exempel på vad du menar på följande sidor. Sidan fyra in-
nehåller en fråga om positiva exempel vad gäller hantering av etiska 
problem inom polisen. 

När du fyllt i din enkät, lägg den i ett kuvert som du försluter. Lämna 
sedan enkäten till den kollega du fått den av så kommer han/hon att 
ombesörja att enkäten skickas till PHS för sammanställning. 

 

Med tack på förhand 
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Hillevi Engström och Rolf Granér 
kursledare 
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Vilket uppfattar du vara de allvarligaste resp. de vanligaste 
etiska problemen i polisarbete? 
 

Typ av problem Allvar-
ligast 

Vanlig-
ast 

Arbetsmoral; t ex att uträtta privata ärenden på ar-
betstid, att inte befatta sig med vissa typer av arbetsupp-
gifter, att göra så lite som möjligt, att inte göra sitt bästa. 

  

Relationen mellan kolleger; t ex ryktesspridning, in-
trigmakeri, ”skitsnack”, utfrysning, destruktiv jargong, 
förljugen stämning, ojämlikhet, utnyttjande av beroende-
ställning, inställsamhet gentemot överordnade. 

  

Människosyn; t ex förutfattade meningar och för-
domsfullhet, att inte arbeta enligt principen att alla män-
niskor har lika värde, att bemöta människor nonchalant 
eller nedlåtande. 

  

Maktutövning; t ex att använda maktmedel på ett 
kränkande sätt, att inte vinnlägga sig om att göra objek-
tiva bedömningar utan mer eller mindre medvetet styras 
av antipatier och sympatier. 

  

Våldsanvändning; t ex alltför stor benägenhet att till-
gripa våld, onödig eller oproportionerlig våldsanvänd-
ning, övergrepp, genom eget agerande bidra till att nivån 
av våldsanvändning blir onödigt hög. 

  

Missriktad lojalitet; obenägenhet eller rädsla att t ex 
påtala oegentligheter eller oetiskt beteende bland kolle-
ger, anmäla kolleger som begår brott eller föra en öppen 
diskussion om misstag som begås. Påverkan av t ex vits-
ordssystem, risk för utfrysning, hierarkiskt system och 
normer som förbjuder öppenhet i vissa frågor. 

  

Konflikter mellan privatroll och yrkesroll; t ex hur 
man gör när vänner och bekanta begår lagöverträdelser, 
att i sitt privatliv ha extra höga krav på hur man lever 
och beter sig. 

  

Etiska dilemman; situationer där det inte finns något 
”rätt” eller ”fel”, utan där det finns olika alternativa 
handlingsvägar som alla har för och nackdelar och där t 
ex olika värden står mot varandra. 

  

Egna alternativ  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

  

 

Kön, (ej obligatorisk uppgift)  kvinna 

    man 

Hur länge har du arbetat som polis?  0 - 4 år 

(ej obligatorisk uppgift)   5-9 år 

    10-14 år 
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    15-19 år 

    20 år eller mer 



 

 88 

Exempel på vanliga etiska problem i polisarbetet7  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
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Exempel på allvarliga etiska problem i polisarbetet  
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Vilka goda exempel har du från din yrkeserfarenhet när det gäller hanteringen av 
etiska 
frågor 
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 ...........................................................................................................................................................  

                                                      
7  Blanketten har komprimerats i förhållande till originalet. 


