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nya ansikten

Att bli polis har alltid varit en dröm men det är först nu som Lotta vågat språnget.
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för ett bälte över höftbenen. I byxbenen måste det ﬁnnas utrymme för knäskydd.
Men att ha polisuniform handlar också
om att gå in i en roll. Och den måste man
vänja sig vid.
– Att bära en uniform väl är en konst, och
den som har den på sig förväntas uppträda
därefter.
Går du på bussen med en ryggsäck som det
står Polishögskolan på förutsätter folk att du
föregår med gott exempel, säger Maria.
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Lotta har provat klart och slår sig ned på
en bänk på godsmottagningen. Att bli polis
har alltid funnits i hennes bakhuvud, men
det är först nu som hennes självförtroende är
tillräckligt stort. Efter att båda barnen fötts
bestämde hon sig och läste upp betygen på
Komvux.
Drivkraften är att lära känna sig själv samtidigt som hon hjälper andra. Helst vill hon
jobba med ungdomar som hamnat snett och
arbeta upp en ömsesidig respekt för att stoppa dem från att begå nya brott.

”Att bära en uniform
väl är en konst, och
den som har den på sig
förväntas uppträda
därefter.”

– Jag har kompisar som har blivit våldtagna och har fått insikt i hur man kan bli
behandlad av både poliser och myndigheter.
Det har inte alltid fungerat så som man önskar.
I klassen med 22 elever är 8 tjejer. Precis
som många av andra har Lotta arbetat med
människor som friskvårdskonsulent – bland
studenterna ﬁnns före detta socialarbetare,
väktare och militärer som haft utlandstjänst.
I likhet med dem har hon idrottsbakgrund

Sedan ett antal år arbetar polisen aktivt
för att få kvinnor och personer med annan bakgrund än svensk att söka till utbildningen. Antagningsproven beskriver
Lotta Langelotz som en ”sjumånadersprocess”. Efter samtal och test i svenska kallades hon till ett fystest. Trots att hon har
brunt bälte i karate och styrketränar och
springer tre fyra gånger i veckan, var hon
nervös. Lotta, som är 159 centimeter lång,
var först ut bland tjejerna att dra en docka
på 77 kilo 15 meter.
– Det är speciellt svårt för små personer.
De psykade mig och sa att det var svårt,
men det gick jättebra och visade sig handla
om teknik, att använda sin benstyrka.
Efter två månaders väntan ﬁck hon veta
att hon gått vidare. På Pliktverket hade hon
ett samtal med två poliser om moral, etik
och allmänbildning. Det var ”det värsta på
hela resan och mycket spänna ögonen i en”.
Lotta liknar det vid ett förhör, där de frågade vad som händer i alla världsdelar. Hon
upplevde det som att de hakade upp sig på
att hon har två barn och är skild. Hur skulle
hon klara tiderna?
– Jag sa: ”De har fortfarande en pappa,
han är inte död”. Inombords tänkte jag
”shit, ska jag inte komma in nu på grund av
situationen?”
Det gjorde hon. Den 1 september började
Lotta och i samtalet med en psykolog ﬁck
hon omdömet ”väl lämplig”, en energisk,
välformulerad person som pratar mycket.
Lottas ögon är glansiga. Trots att hon har
halsﬂuss är hon i skolan. Efter att ha varit
hemma med sonen två dagar förra veckan
har hon inte tid att vara sjuk.
Många har sagt till henne att hon inte
får bli en ”bitchig” polis, men Lotta vet var
hon står. Förebilden är en före detta 30-årig
granne, som just blivit polischef i Söderhamn. En ödmjuk, lugn person som inger
förtroende hos alla.
– Jag har fått gliringar för min längd.
Hur ska jag klara mig om det kommer en
180-centimeters gubbe? Då tänker jag bara: Ha! Jag är utvald. Dessutom är det inte
meningen att jag ska slå ned honom i första
läget. Min verbala förmåga är viktigare.
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Lotta Langelotz har nyss börjat sin polisutbildning. Här provar hon ut elevernas uniformsmössa.

på hög nivå. Innan hon ﬁck barn tillhörde
Lotta landslaget i karate.
Regeringens mål är att på två år öka Sveriges poliskår från dagens 17 400 till 20 000
personer. Fler poliser ska synas på gatorna
så att folk känner sig trygga. Till årets hösttermin antogs 878 av 7 324 sökande till den
två år långa utbildningen på Polishögskolan
Sörentorp.
För att klara ökningen har paviljonger
byggts, och utrymmeskrävande aktiviteter
som självskydd, det vill säga mentalt och
fysiskt självförsvar, har schemalagts precis
som luncherna i restaurangen.
Polishögskolans informationschef Annika
Ulltin säger att studenterna är motiverade.
Många har sökt ﬂera gånger och medelåldern är 26 år, en fördel då en polis måste
ha självinsikt för att kunna möta människor
i svåra situationer. En röd tråd genom hela
utbildningen är bemötande-frågor.
– Kommunikation är polisens viktigaste
verktyg. Språkkunskaper är en merit. Att
kunna kommunicera på en persons språk
förhindrar missförstånd och minskar barriärer. Mångfald ger ﬂer sätt att se på situationer och tänkbara lösningar.

