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 Abstract 
Polisens beteende och förhållningssätt är ständigt ett aktuellt diskussionsämne. Vi 

har åtskilliga gånger fått höra hur cyniska poliser är och vi har ofta förbryllats 

över den negativa syn som allmänheten har gentemot kåren. Utifrån egna 

reflektioner och erfarenheter i kombination med nyfikenhet har vi därför valt att 

studera just cynism inom polisyrket. Syftet med vår studie är att försöka förstå om 

cynism förekommer och hur den i så fall påverkar Polisens attityd och 

signalvärde.  

Vi har studerat ämnet genom att tolka relevant litteratur samt genom att skicka ut 

en enkät till en svensk, medelstor Polismyndighet. Vidare har vi med ett par 

utvalda personer utfört uppföljande telefonintervjuer för att få mer utvecklade och 

djupgående svar.  

Resultaten har genomgående varit någotsånär av samma mått men givetvis även 

med avvikelser. Det verkar inte råda några som helst tvivel om att cynism 

förekommer inom yrket, frågan är bara på vilket sätt. Många i vår undersökning 

menar på att professionalismen är det dominanta i sammanhanget vilket gör att 

den cyniska delen hålls internt. I stort sett alla pekar på att den jargong som ibland 

kan förekomma bland poliser emellan är ett nödvändigt ont för överlevnaden. 
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1  Inledning 

Vi har under hela vår utbildning hört att det ofta skämtas om hur poliser är cyniska 

och att det inte tar lång tid för de unga och nyexaminerade poliserna att falla in i 

samma mönster. Detta har vi hört i olika sammanhang oberoende av varandra.  

Finns cynism inom Polisen och i så fall varför?  

Är det inte paradoxalt att påstå att man är ute efter att arbetet med människor för att 

sedan utstråla ett missnöje över att allt bara är skit? Är vi inte mentalt föreberedda 

på den misär som på vissa håll råder i samhället, åtminstone är det ofta den kolonin 

människor som polisen får ta hand. Vi får vid upprepande tillfällen höra hur roligt 

och stimulerande arbetet är. Frågan man då ställer . 

Händelserna som utspelade sig i Malmö vintern 2008/2009 är känt över hela landet. 

Det var under kravallerna i Rosengård som några enskilda poliser i en polisbuss 

uttalade sig ytterst nedlåtande mot en skara ungdomar med utländsk bakgrund.1

För att reda ut begreppet cynism alternativt cynisk så har vi tagit fram ordförklaring 

från tre olika uppslagsverk.  

 Är 

möjligtvis detta ett uttryck i cynism? Handlar det om att enskilda poliser är less på 

vardagen? Kan det vara värdefullt att ventilera sig via cyniska uttalanden? 

Svenska Akademins Ordlista förklarar ordet cynisk som ”känslokall”.2

Nationalencyklopedin förklarar ordet cynisk ”som föraktar den mänskliga naturen 

och är likgiltig för medmänniskornas olyckor och lidanden.”

 

3

Wikipedia (sv.wikipedia.org) förklarar ordet cynism som ”känslokall livsåskådning 

(kanske även illusionslös och att tro det värsta om människan).”

 

4

 

 

                                                 
1 Westin C. Nilsson A. (2009): Attityd- och bemötandeproblem inom polisen. Rapport till Rikspolisstyrelsen. 
Stockholm: RPS. s. 11. 
2 Svenska Akademins Ordlista. (100422) Internet. http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx 
3 Nationalencyklopedin. (100422) Internet. http://www.ne.se/cynisk 
4 Wikipedia. (100422) Internet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Cynism 
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1.1 Bakgrund 

Utifrån egna erfarenheter grundat på våra två år på Polisutbildningen samt tidigare 

möten med enskilda poliser så har vi stött på ett återkommande fenomen, ett 

fenomen som enligt oss yppar sig i polisens attityd och beteende. Det vi tycker oss 

ha upptäckt är en slags cynism, en känslokall livsåskådning.  

 

Vi har försökt att hitta tidigare arbeten om cynism inom Polisen utan framgång. Det 

vi har funnit är avhandlingar, studielitteratur och rapporter som lyfter bemötande 

och attityder. Knutsson och Granér skriver om olika polispersonligheter, hur man 

genom Polisens speciella villkor att utsättas för fara, uppträda auktoritativt och att 

vara effektiva, gör att de gemensamt utvecklar sätt att agera gentemot omvärlden.5 

Bland annat benämner han cynism som ett slags försvar mot upplevelser av 

misslyckanden i arbetet. Att man som färsk nyexaminerad polisaspirant söker sig 

entusiastiskt till polisarbetet med ett mål om att bekämpa ondskan och att hjälpa de 

svaga. När man sedan ställs inför en konfrontation med människor som visar sig 

från sin sämsta sida uppstår en realitetschock.6 Polisaspiranter har beskrivit hur de 

gradvis förändras under pågående praktik som sedan renderat i ett beteende präglat 

av misstänksamhet och cynism.7  

 

I rapporten ”Attityd- och bemötandeproblem inom polisen” framtagen av 

Rikspolisstyrelsen kan vi läsa om kravallerna i Malmö.8 Polisledningen och 

enskilda poliser tog avstånd från yttrandena men från enskilda håll så fanns en viss 

förståelse för de utpekade poliserna då det är lätt att överreagera i en stressande och 

hotfull situation.9

 

 Frågan som ställs i rapporten är om det är en yttring av en 

poliskultur inom polisen eller om det är en form av panikreaktion från personer som 

befinner sig i en hotfull situation.  

                                                 
5 Knutsson M. Granér R. (2001): Perspektiv på polisetik. Studentlitteratur. Lund. s. 101. 
6 Knutsson M. Granér R. (2001) s. 102. 
7 Knutsson M. Granér R. (2001) s. 101. 
8 Westin C. Nilsson A. (2009). s. 11. 
9 Westin C. Nilsson A. (2009). s. 12. 
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Henric Stenmark skriver i sin avhandling ”Polisens organisationskultur” om att det 

finns en intern humor som grundar sig i en språkjargong som finns på samtliga 

polismyndigheter runt om i Sverige. Det finns både benämning på människor och 

företeelser.10 Stenmark beskriver att polishumorn är skarp och oftast fyndig och att 

den är viktig för att polisens anställda ska kunna hantera arbetet som annars många 

gånger är en tuff arbetsmiljö.11 Inom psykologin används termen coping.12

 ”Som utomstående får man inte ta del av den. Man måste bli en i gänget för att få 

höra mer. Poliser kör med dubbel bokföring. Det är tydligt när det gäller 

skämtandet. Man säger en sak utåt mot buset och allmänheten, en annan sak 

internt.”

 Coping 

förklarar en persons förmåga att fungera normalt i en frustrerande arbetssituation. 

Det är en strategi för att klara av en arbetssituation utifrån den personliga 

kompetensen. Granér förklarar polishumorn i en tidningsintervju. 

13

Knutsson och Granér skriver om sammanhållningen inom Polisen.

  

14 Det finns olika 

subkulturer inom Polisen med olika styrkor.15 Poliskulturen kontra civilanställda 

inom Polisen är olika då en sammanhållning hos Polisen finns genom utbildning, 

uniform, arbete i våldets närhet, anställningstryggheten och kårandan.16

Knutsson och Granér benämner även kårandan som finns inom Polisen.

 

17 Det finns 

en väldig sammanhållning utåt och inom kåren så bygger man upp synen på 

skillnaden mellan Polisen och allmänheten, ”vi och dom”.  De olika attityder och 

inställningar visar sig genom bland annat nyfikenhet, fördomsfullhet, 

misstänksamhet och ett kontrollbehov.18 Stenmark förklarar i båda påståendena att 

det är poliser, mer än civilanställda, som beskrivs här.19

 

  

                                                 
10 Stenmark H. (2005): Polisens organisationskultur – En explorativ studie (akademisk avhandling). 
Pedagogiska institutet, Umeå universitet. Umeå. s. 82. 
11 Stenmark H. (2005). s. 83. 
12 Stenmark H. (2005). s. 83. 
13 Granér. (2001) Skoja om det som känns jobbigt. Intervju med Rolf Granér. Du&Jobbet nr 11.  
14 Knutsson, Granér. (2001) s. 74. 
15 Stenmark H. (2005). s. 136. 
16 Stenmark H. (2005). s. 136. 
17 Knutsson, Granér (2001). s. 74. 
18 Knutsson, Granér (2001). s. 75. 
19 Stenmark H. (2005). s. 84. 
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1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att försöka förstå om cynism förekommer inom det svenska 

polisyrket och hur den i så fall påverkar Polisens attityd och signalvärde. 

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

1. Förekommer cynism inom den svenska poliskåren? 

2. Om den finns, varför finns den och när framträder den? 

3. Påverkar detta Polisens attityd och signalvärde mot allmänheten? 

4. Om poliser är cyniska i yrket, kan de då lägga cynismen åt sidan på fritiden?  

5. Behövs cynismen för att klara av det vardagliga polisarbetet? 

1.4  Avgränsningar 

Studien är utformad ur ett polisperspektiv vilket innebär att vi har valt att vända oss 

till poliser för att får höra deras uppfattning. Ett av skälen är att vi vill ha reda på hur 

detta påverkar poliserna i sitt yrke och hur de påverkas på fritiden och detta kan bara 

poliser svara på. Den är även avgränsad till en svensk, medelstor Polismyndighet. 

Detta blir då inget typexempel för svensk polis utan ett exempel i ett svensk, 

medelstor stad. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Undersökningen genomfördes som en enkätstudie där enkäten distribuerades via en 

kontaktperson på en svensk, medelstor Polismyndighet till cirka en tredjedel av 

ordningspoliserna och personal på Läns kommunikations centralen (LKC) på 

samma polismyndighet. Kontaktpersonen valde ut personer på ordningen och LKC, 

som denne kom i kontakt med under de första 4 dygnen efter kontakt. Utifrån 

enkäten valdes en polis med olika tjänsteår, ålder och kön ut för intervju. Detta har 

resulterat i att vi har fått en bild av om cynism finns och på vilket sätt den finns 

inom Polisen. Poliserna har även fått ange i enkäten om de tror att allmänheten 

märker av en cynism och om det påverkar polisen bra respektive dåligt. Enkäten har 

besvarats under tjänstgöring. Kontaktpersonen har påmint och samlat in enkäter.  
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I enkäten hade poliserna möjlighet att anmäla intresse till att medverka i en 

fördjupande intervju. Med hjälp av telefonnummer identifierades dessa frivilliga. 

Intervjun har varit halvstrukturerad där poliserna fick möjlighet att utveckla sina 

svar utifrån enkäten och där vi som intervjuare kunde tydligöra olika svar genom 

fördjupningsfrågor. 

Vi gjorde även en pilotintervju med en verksam polis i en annan svensk, medelstor 

Polismyndighet. Denna form av intervju utförde vi som ett test för att se om 

deltagarna skulle tycka om frågorna var relevanta och lätta att förstå. Intervjun tog 

ungefär 30 minuter att genomföra. Personen svarade så utförligt på frågorna att vi 

konstaterade att vi skulle ha med denna intervjun i undersökningen också. 
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2  Resultat 

Vi har valt att redovisa såväl svar från enkäter som från intervjuer samlat under 

varje frågeområde. Av 30 utskickade enkäter fick vi svar från tre stycken. Tre män i 

åldrarna 28 till 58 och tjänsteår mellan 5 och 37 år har svarat på enkäterna. Av de 

två som kunde tänka sig att genomföra en intervju genomfördes endast en. Utöver 

denna har vi även använt oss av svaren från vår pilotintervju. 

På fråga om vilka beskrivningar det finns på en cynisk person fick vi ungefär 

samma svar. Det genomgående i svaren är att det är en normal person som är 

medveten och realistisk men som på grund av delvis tappade illusioner vet denne 

”hur det kommer att gå, åt helvete, eftersom man vet hur saker och ting är.” En 

deltagare var mer trött på begreppet cynism då denne tyckte att en medveten och 

realistisk polis, men som kanske är mer offensiv i sitt handlande efter sina tankar, 

enkelt kan anses som cynisk av allmänheten. 

Genom tydliggöranden under intervjuer har en mer upprörd syn om cynism kommit 

fram då vi fick svaret att en cynisk person är dömande, enkelspårig, ignorerande och 

less på jobbet vilket resulterar i lathet. En polis har förklarat vidare att denne har en 

bild av en person med förutfattade meningar om andra människor och olika 

situationer. Man tror sig redan veta utgången. En annan polis som vi intervjuade 

skildrar cynism som en person som präglas av generalisering och förutfattade 

meningar. 

När deltagarna fick frågan om de hade stött på cynism inom yrket så svarade 

samtliga ja och fick vidare beskriva hur. Något svar tryckte mer på att cynismen 

träder fram efter att likadana ärenden upprepar sig om och om igen. Ett svar ger mer 

ett förtydligande att det är poliser, tillika människor, som kommit till insikt att saker 

ofta inte är som de framställs och att ens fördomar ofta stämmer. En annan 

förklaring var att det beror på hur många tjänsteår poliser har. Det anses ofta vara 

äldre poliser som bara gör sina egna arbetsuppgifter och inte ställer upp för de 

övriga poliserna genom att till exempel jobba under helger för att täcka upp 

personalbrist. De har gjort sina hundår. Cynismen syns genom att om de jobbar ute 

har de bestämt sig för om någon ska med till stationen redan när de ser personen 

från bilen. Det finns inget utrymme för att lösa situationen med kommunikation.  
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På följdfrågan så förekommer inte detta särskilt ofta då cyniska personer drar sig 

undan till inre tjänster inom Polismyndigheten. Från början är man energifylld för 

att bli mer och mer situationsanpassad. Man träffar på personer man tidigare har haft 

att göra med och placerar dessa i speciella fack och agerar därefter. Man kommer 

fort in i ”tugget” och successivt märker man själv hur enkelspårig man blir i sitt 

arbete. Man präglas av generaliseringar och förutfattade meningar. 

Upprepade händelser som alltid slutar på samma sätt samt att det är förbjudet att 

prata om fördomar i dagens svenska samhälle anses vara orsaken till att cynism 

förekommer. Ordet cynism används dock fel många gånger, då poliser som pratar 

fritt om hur det är, anses vara cyniska. Det pratas mycket om att polisyrket kräver 

tålamod och mycket är nog på grund av att personalen inte ska bli cynisk. Som polis 

får man ta mycket skit när man jobbar, allt från en hastighetskontroll i trafiken till 

våldsbrott. Det är ofta ris och sällan ros. Går man och patrullerar på stan så får man 

av allmänheten höra glåpord och gliringar som ”kul att ni går utanför era bilar 

ibland också”. Man får inte ta åt sig med det gör man. 

Svaren skiljer sig åt på frågan om allmänheten uppfattar cynismen. Två tredjedelar 

av deltagarna svarar att professionalismen tar över när man pratar med allmänheten 

medan en annan svarar att denne tycker att ”det påverkar som fan.” Det är som en 

ond cirkel förklarar denne vidare. Omhändertar man någon och dennes vänner 

tycker att det används för mycket våld så kommer dessa kompisar tycka att de 

poliserna är idioter. När man sedan som polis stöter på dessa människorna igen går 

man ibland dit och bara vill prata lite och fråga hur läget är. De minns hur de blev 

behandlade sist och kommer vara kaxiga tillbaka mot polisen och när man sen går 

därifrån så tänker båda grupperingarna vilken idiot den andre är, som sagt en ond 

cirkel.  

En annan person tror däremot inte det är något som påverkar attityden utåt sett från 

dennes sida. Det som sägs och nämns i bilen stannar där. När man väl åker på jobb 

tar professionaliteten över. Personen tillägger dock att det i vissa fall kan behövas en 

viss ansträngning för att inte attityden ska lysa igenom men givetvis så lyckas man 

inte med det varje gång. Personen menar på att det är högst orimligt att begära annat 

då poliser också bara är människor. 
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Om det finns någon skillnad mellan de yngre gentemot de äldre poliserna svarar en 

ung polis att de yngre möjligtvis har ett bättre bemötande, är mer tålmodiga och 

verkligen lyssnar och visar förståelse medan de äldre är mer kortfattade och kanske 

arbetar mer cyniskt. Personen har en egen teori om varför det är så och menar på att 

det kan grunda sig i hur man är utbildad. En färsk polis har belyst värderingar i en 

ganska stor utsträckning under utbildningen i jämförelse med en äldre kollega. 

Det är också två tredjedelar av de svarande som inte tror att cynismen slutar existera 

i polisens huvud vid arbetsdagens slut, utan att den även påverkar personen på 

fritiden. En polis säger att cynismen går att koppla bort när man kommer hem, att 

den lämnas på jobbet. En annan säger att denne tror att det är olika beroende på 

personen är. Cynismen enligt denne grundar sig i att man är trött på sitt jobb vilket i 

sådana fall borde betyda att denne ”mår jävligt bra när han inte är på jobbet.” 

Personen svarar att det kan vara att man tar med sig cynismen hem också, men att i 

de flesta fall så går det att ”stänga av”. 

På frågan om cynism behövs i yrket så svarar en person att det är ett nödvändigt ont, 

man mer eller mindre måste vara lite cynisk för att överleva arbetsdagen. Det är 

dessutom omöjligt att vara i toppform varje dag, attityden grundar sig väldigt 

mycket på ens eget sinnestillstånd. Jobbet i sig innebär så mycket elände och tragedi 

som är svårt för en annan att sätta sig in i och förstå. Det är ett jobb som kräver högt 

tempo och möjligheten att exempelvis prata ut är begränsad direkt efter ett jobb. 

Desto viktigare blir då samtalen i polisbilarna. Att bara kunna spy galla över en viss 

händelse eller en viss person är för att citera: ”den bästa debriefingen av dom alla”.  

En annan person svarade att denne inte trodde att cynism behövdes alls. ”Man klarar 

sig bra utan den. Den bilden jag har av cynism kan man definitivt klara sig utan.” 
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3  Diskussion 

Utifrån de enkäter och intervjuer vi har genomfört så kan vi, mer eller mindre, 

bekräfta att cynism förekommer inom polisyrket. Ett resultat som inte vi inte på 

något sätt är överraskade över. Precis som Knutsson och Granér20

Vid en intervju med en ung verksam polis så bekräftar denne det Knutsson och 

Granér

 har skrivit om 

olika polispersonligheter, så har vi funnit en koppling mellan Polisens arbetsvillkor 

och sättet att uppträda gentemot omvärlden. Detta tycker vi dock inte grundar sig i 

någon människosyn utan mer ett sätt att överleva vardagen och ventilera vardagens 

upplevelser.  

21

Händelsen som inträffade i piketbussen i Malmö då några poliser utryckte sig 

nedsättande om ett gäng ungdomar

 nämner, om realitetschocken som uppstår när man kommer ut som 

nyexaminerad polis. Knutsson och Granèr menar på att ambitionen att hjälpa 

samhället stöter på motstånd när man inser hur verkligheten ser ut. Detta mynnar ut 

i en något mer misstänksam syn som skulle kunna sammanfattas som cynism. Det 

en intervjuad polis pekade på var att efter polisexamen är man inte beredd på all 

misär man kommer att stöta på trots allt skolan erbjuder för få en så väl förberedd 

som möjligt inför kommande yrket. Allt det som nu nämns verifierar det vi själva 

känner. Det känns som vår framtid som kommande polis är rätt suddig, vi vet inte 

fullt ut vad som komma skall. Det är nog lätt att man omedvetet glamouriserar yrket 

och ofta bara ser de positiva delarna av jobbet. En bidragande orsak kan vara 

problematiseringen med att överföra verkligheten till övningslokalerna. 

22

                                                 
20 Knutsson, Granér (2001). s. 101. 

 och deras etnicitet är oerhörd tråkig. Mindre 

lämpade ordval är däremot, för att dra en slutsats av svaren på våra enkäter, ett 

nödvändigt ont. Det som många poängterar är att stunden man sitter i bilen efter ett 

jobb, är den bästa debriefingen av de alla. ”Bilen är det enda stället vi har möjlighet 

att bara spy galla över klientelet” för att citera en intervjuad polis. Det är just i bilen 

som yttrycken för cynism får sitt utrymme. Uttalanden om etnicitet är däremot inte 

vad vi menar med överlevnadsyn utan en mer felaktig grundad människosyn vilket 

är den mest negativa sidan av cynism.  

21 Knutsson, Granér (2001). s. 102. 
22 Westin C. Nilsson A. (2009). s. 11. 
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Den mildare grad av cynism är mer grundad i en typ av polishumor. Det är en 

jargong som rotar sig redan under utbildningen där slangord, förkortningar och 

andra sätta att behandla språket är vanligt förekommande. Det är enligt oss ett sätt 

att underlätta arbetat. Man avlägsnar tragedin och eländet genom prata väldigt 

lättsamt om ”dödsfall” ”fyllor” ”LPT”23

Vi kan av Knutssons och Granérs

 och så vidare. Ord som i en annans öra kan 

låta groteskt och känslolöst medan det för en polis är vardagsmat och det bästa sättet 

att hantera en känslomässigt, påfrestande arbetsuppgift. 

24

Av svaren vi fick på beskrivningen av en cynisk person stämde de ganska bra 

överens med ordbokens förklaring. Man tror sig veta utgången i varje enskilt fall, 

känslan av uppgivenhet och allmänt less på människor som man stöter på i jobbet.  

Beskrivningarna uppfyller även våra egna tolkningar som vi gjorde innan vi 

bestämde oss för att skriva om cynism.  

 uttalanden om kåranda även dra slutsatsen att 

cynism inte nödvändigtvis behöver vara negativ. Den kan även styrka den 

gemensamma anda som rår inom kåren. Den bidrar med sammanhållning som stärks 

genom gemensam uniform och anställningstrygghet bland annat. Attityden kan 

verka hård och kall utåt sett men innanför väggarna ser man en tydlig 

sammanhållning och gemenskap som är väldigt talande för poliskåren.  

De som deltog i undersökningen var alla överens om att cynism finns inom yrket på 

ett eller annat sätt. Alla berättar liknande om hur cynismen framträder, att man om 

och om igen tar sig an uppdrag och situationer, alla med samma utgång. Det här 

resulterar sedan i att man arbetar rutinmässigt istället för att vara formbar och 

situationsanpassad. Det leder säkerligen till att situationer, som med all sannolikhet 

hade kunnat sluta annorlunda, istället blir precis som man hade bestämt sig för 

innan. Samtidigt blir det säkert ett effektivt arbete  men kvantitet före kvalité är 

inget att eftersträva, framförallt när det handlar om möte med människor och i 

synnerhet möten med Polisen. Är det ett dåligt bemötande så smutskastas hela kåren 

då man som polis aldrig ses som enskild utan hela kåren dras över en kant. 

                                                 
23 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Förkortningen för denna lag är ”LPT”. 
24 Knutsson, Granér (2001). s. 74. 
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Av svaren framkommer det att ordet cynism ibland används fel. Man menar på att 

så fort en polis pratar öppet om arbetsklimatet så kategoriseras man snabbt och 

hamnar lätt under benämningen cynisk, när det istället handlar om realism. Som det 

ser ut idag så är det svårt att prata om den arbetsmiljö som egentligen råder, ordet 

cynism har svartmålats och ingen vågar egentligen inte uttrycka sina känslor. 

Vår uppfattning är att man som polis får ta oerhört mycket skit, allt från gliringar på 

stan till att läsa i media om allmänhetens missnöje. Så fort man beklagar sig över sin 

arbetssituation eller söker förståelse så vänds det snarare emot en; den enskilda 

polisen är cynisk och Polisens beteende ifrågasätt åter igen. I samhället som råder 

finns det inget utrymme för acceptans eller förståelse hos den breda allmänheten, 

man ska som polis vara övermänsklig och klara av att hantera allt. 

En av de intervjuade ansåg att det var de äldre som var cyniska, men menade 

samtidigt att det även smyger sig på yngre så småningom. Det känns lite paradoxalt 

när de flesta i vår undersökning svarar att cynism är ett nödvändigt ont i arbetet. Det 

är helt enkelt Polisens sätt att hantera och lösa tuffa arbetssituationer, men klarar 

man av att agera tålmodigt och representativt till en början så är det ett bevis på att 

cynism inte är helt nödvändigt senare.  

Det kan ibland kännas som att det är ett sätt att rättsfärdiga ett destruktivt beteende 

genom att skylla på ett tufft arbetsklimat, men det blir enklare så. Utomstående har 

ändå ingen insikt om hur arbetet är, så det påståendet blir på så vis vattentätt. Vi tror 

att det är en trend vi kan och borde vända på. Det är egentligen svårt för oss 

polisstuderande att säga hur saker och ting är och ska vara i polisyrket utan vi kan 

endast spekulera. Vi tycker ändå att vi finner små indikationer, framförallt hos 

poliser med mindre antal tjänsteår, att cynism kanske inte behövs.  

Vi sa i början av vår rapport att vi åtskilliga gånger får höra om vilket fantastiskt 

yrke vi valt. En kommentar som är än mer paradoxal. Först rättfärdigar man ett 

negativt beteende genom att beskylla arbetet för dess påfrestade arbetsuppgifter och 

hur man tappar tron på mänskligheten för att sedan poängtera hur tillfredsställande 

yrket är. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte råder någon tvekan om att 

cynism är ett frekvent förekommande beteende inom Polisen. Frågan är bara hur 

nödvändig den är. Det vi anser som högst nödvändigt är ventileringen som sker 

poliser emellan, där en viss typ av jargong används. Den ventileringen får aldrig 

ifrågasättas. Försöker vi kväva den typen av samtal är risken stor att vi kommer 

utveckla fler dåliga beteende. Däremot så bör vi kunna motverka cynism utanför 

polisbilarna. Så länge den typen av cynism accepteras så kommer det aldrig ske 

någon förbättring. 

 

 Fortsatt forskning 

Vår rapport inom cynism omfattar ett väldigt stort område – bemötande. Det finns 

indicier för vidare forskning inom detta såväl för Polisorganisationen som 

samhällsintresset. 

Som tidigare nämnt skickade vi ut 30 enkäter till en medelstor, svensk 

Polismyndighet och vi har utfört två telefonintervjuer med verksamma poliser. Av 

de 30 utskickade enkäterna svarade blygsamma tre personer på frågorna. Givetvis 

svarar inte detta fåtal för svenska Polisen. Vi kan dock se en trend och det går vidare 

att utreda om denna cynism, som vi beskrivit, är utbredd över hela landet. Är den 

utbredd så går det att titta närmre på hur Polisen kan förbättra utbildningen för sina 

anställda för att göra dem så uppmärksamma som möjligt om cynism i deras 

arbetsvardag. 

Utifrån denna rapport skulle det vara intressant om cynism jämfördes mellan de 

olika Polismyndigheterna i landet och därefter se om det är ett problem eller om vi 

kan använda oss av det i yrket. Detta skulle eventuellt kunna resultera i att både vår 

arbetsmiljö och vårt bemötande mot allmänheten förbättras.  
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5 Bilagor 

Skriftligt fördjupningsarbete Polishögskolan, Umeå 
Hej! Vi är två studenter från Polisutbildningen vid Umeå Universitet som skriver ett 
fördjupningsarbete om beteende och bemötande inom polisen. Undersökningen är anonym. 
Vi är oerhört tacksam för att du avvarar fem till tio minuter till att svara på våra frågor. 
Utifrån enkäten så skulle vi vara tacksam om du kan ställa upp på en eventuell efterintervju. 
Intervjun är också anonym på det sättet att det är bara vi två som kommer att känna till vem 
som medverkat i intervjun. 
 
Ålder:  Tjänsteår:  Kön: 
Kan du tänka dig att eventuellt medverka i en kortare intervju? Ange i så fall ett 
telefonnummer som vi kan nå dig på: ___________________________ 
  
Tack på förhand! / Niclas och Patric 
 

1. Hur skulle du beskriva en person som anses vara cynisk? 

 
 
 
 
 
 

2. Det som har beskrivits på föregående fråga, är det något du har stött på inom polisyrket? 
Ringa in ditt svar. 

Nej  Ja 
Om ja, på vilket sätt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Om du stött på cynism inom polisyrket, har du någon idé om varför den finns? 
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4. På vilket sätt påverkar cynism attityden och signalvärdet mot allmänheten? Ange gärna 
exempel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Går cynism att koppla bort efter arbetsdagens slut eller påverkas individen på fritiden?  
I så fall hur? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Behövs det en viss cynism för att klara av yrkesrollen? Utveckla gärna dina tankar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
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