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Inledning
Lena Agevall och Håkan Jenner
Syftet med den här boken är att ge några bilder av polisarbete – dess dilemman
och kunskapskrav och de villkor som är förknippade med polisens samhällsuppdrag. Bilderna är hämtade från olika håll: litteratur, genomförda undersökningar
och Polisutbildningen vid Växjö universitet. Boken har sitt upphov i en seminarieserie om polisforskning som anordnades under två års tid vid universitetet.
Där möttes forskare/lärare från flera olika ämnen och institutioner i ett flerdisciplinärt samarbete. Det gemensamma intresset var ”polisens samhällsuppdrag”,
”polisrollen” och ”polisiärt arbete”. Detta har även styrt uppläggningen av boken.
Polisens samhällsuppdrag innebär att skydda de värden som vår demokrati
bygger på. Mer specifika frågor handlar om vad detta kan innebära för yrkesrollen som polis och hur det kan förverkligas i det konkreta arbetet.
I den första artikeln förs en diskussion om polisarbetet som en uppgift att hantera dilemman. Tanken är att det sällan finns några tvärsäkra svar på hur man
konkret ska agera i olika situationer. Istället gäller det att på ett omdömesgillt
sätt hantera de dilemman som utmärker arbetet, t.ex. situationsstyrt handlande
kontra följande av formella regler, tillit till allmänheten kontra professionell vaksamhet. Artikeln bygger på en genomgång av svensk och internationell polisforskning.
Den andra artikeln kan till viss del ses som en pendang till den första. Här
diskuteras patrullerande polisers yrkeskultur, och det framgår att den inte är något enhetligt utan snarare kan beskrivas som ett kontinuum mellan ytterligheter.
Två huvudperspektiv presenteras, vilka benämns legalistiskt resp. autonomt.
Även om perspektiven sällan förekommer i renodlad form i praktiken, ges exempel på att polisers syn på sitt arbete ändå i hög grad kan förstås utifrån dessa
perspektiv. Artikeln bygger på en doktorsavhandling i socialt arbete.
Den tredje artikeln tar upp det kunnande som behövs för gott bemötande av
personer med psykiatriska problem. Det handlar då inte enbart om faktakunskap,
utan i minst lika hög grad om insikter om förhållningssätt. Eftersom poliser i sitt
dagliga arbete ofta möter psykiskt sjuka personer så är deras bemötande av stor
betydelse för att minska de psykiskt sjukas lidande. Artikeln bygger på intervjuer
med erfarna poliser i några kommuner och videoinspelningar av polisstudenter i
Växjö under realistiska övningar.
I den fjärde artikeln fokuseras frågan om hur samarbetet mellan polis och socialtjänst kan fungera när polisen kallas in som ”handräckning” vid tvångsomhändertaganden av barn och vuxna missbrukare. Polisens konkreta roll bestäms
av situationen – det kan röra sig om närvaro i bakgrunden vid befarat våld till direkta ingripanden. Viktigt för ett gott utfall är bl.a. möjligheterna till ömsesidigt
kunskapsutbyte före omhändertagandet. Artikeln bygger på intervjuer med poliser och socialarbetare i Sydsverige.
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I den femte artikeln diskuteras juridik och polisarbete. I likhet med domare
och andra jurister måste poliser utgå från lagen i sin maktutövning, men till
skillnad från dem som kan ägna timmar åt att göra överväganden måste poliser
ofta tillämpa lagen snabbt och inte sällan i pressade situationer. Hur poliser agerar är dock av avgörande betydelse för rättsstaten, varför det är viktigt att granska
de juridiska förutsättningarna. Artikeln bygger på en doktorsavhandling vid
Tema Etnicitet, Linköpings universitet.
I den sjätte artikeln blir polisarbetet belyst utifrån de bedömningar som poliser
ställs inför i arbetet med inre utlänningskontroll, dvs. frågan om en person har
rätt att vistas i Sverige eller inte. Genom arbetet utvecklas en erfarenhetsbaserad
kunskap, som kan utgöra grunden när man bestämmer sig för att kontrollera en
person. Men i artikeln diskuteras svårigheterna att skilja mellan erfarenhetsbaserad kunskap och fördomar. Artikeln bygger, i likhet med den föregående, på en
doktorsavhandling vid Tema Etnicitet, Linköpings universitet.
Den sjunde artikeln ger en bild av polisarbetet från annat håll, nämligen hur
poliser och polisarbete har skildrats i detektiv- och polisromaner. Dessa skildringar, som ju även överförts till filmer och tv-serier, kan sannolikt vara av betydelse i ”det allmänna medvetandet”. Poliser befann sig länge i skuggan av privatdetektiven. När de trätt fram i litteraturen är det ofta som ”slitna hjältar” med
en självrådande hållning till arbetet. Artikeln bygger på en genomgång av svensk
och internationell kriminallitteratur.
Den åttonde artikeln beskriver hur en grupp kvinnliga och manliga polisstudenter ser på frågan om kvinnligt – manligt och hur genusaspekten tar sig uttryck
i utbildningen. Bland annat visas att manliga egenskaper som ”rationell” och
”rakt på sak” framställs som förebildliga egenskaper för polisarbete, medan
egenskaper som ”vårdande” och ”lyssnande” mer uppfattas som bra komplement
än som normgivande värden. Artikeln bygger på en magisteruppsats i sociologi,
med det empiriska underlaget från Polisutbildningen vid Växjö universitet.
I boken presenteras alltså några bilder med olika fokus. Det är vår förhoppning att bilderna tillsammans ska bidra till en ökad kunskap om polisarbetets
professionella kärna och hur den kan utvecklas i utbildning och yrkesutövning.
Boken vänder sig till polisstudenter och verksamma poliser, men även till läsare
som har ett mer övergripande intresse för professionsfrågor och för de krav som
kan ställas på den som i sin egenskap av tjänsteman i en offentlig verksamhet är
satt att vårda och värna demokratiska värden.
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1. Polisarbetet som en uppgift att hantera
dilemman
Lena Agevall och Håkan Jenner
Utifrån svensk och internationell polisforskning pekas ett antal dilemman ut, och
en diskussion förs om hur de kan hanteras på ett omdömesgillt sätt.

Inledning
Poliser ska ”vara både hjälpare och stjälpare … ska uppträda med en vinkande
högerhand men ha sin vänstra knuten … vara både mjuk och fast och helst samtidigt”. Detta kan man läsa i en skrift från Svenska Polisförbundet 1983 (citat efter Lundquist 1988:106). Citatet speglar vad detta kapitel kommer att handla om,
nämligen att vi kan förstå polisers arbete som ett sätt att kunna hantera motstridiga och komplexa krav. Vi skall beskriva några av de krav som ställs på polisen,
och mot denna bakgrund identifiera olika typer av dilemman som den enskilde
polisen måste lära sig att hantera. 1
Polisarbetet – i likhet med exempelvis pedagogiskt och socialt arbete – kännetecknas av att det sällan finns några tvärsäkra svar på hur man konkret ska agera
i olika situationer. Istället handlar det om att på ett omdömesgillt sätt hantera de
dilemman som utmärker arbetet. Dilemman som är typiska för pedagogyrken
diskuteras t.ex. av Fritzén (1998), som visar hur pedagogen måste balansera mellan bl.a. givet – skapat (kunskapsinnehåll), passivt – aktivt (elevdeltagande),
kontroll – öppenhet. Analyser av socialarbetarrollen utifrån detta perspektiv har
genomförts av Jenner (1995). Typiska dilemman för denna yrkesgrupp handlar
bl.a. om att vara både medmänniska och myndighetsperson, att beakta klientens
sociala rättigheter utan att ta över allt ansvar, att respektera klientens integritet
samtidigt som man har ett anmälnings- och utredningsansvar.
Med en pedagogisk infallsvinkel kan detta förstås i termer av den kompetens
som kommer till användning i yrket (jfr. Ellström 1996). Denna ’kompetens i
användning’ påverkas av kvaliteter som kan hänföras till dels den enskilde individen, dels situationen. Den individuella aspekten berör i sin tur två olika sidor
av kompetens: formell och faktisk. Det är inte alltid som dessa sammanfaller.
Man kan exempelvis ha genomgått en utbildning som ger formell behörighet att
praktisera ett yrke, men i praktiken ha svårt att hantera de uppgifter man ställs inför. Den enskildes kompetens måste även ses i relation till uppgiftens krav och

–––––––––
1

I linje med Lundquist (1991) skiljer vi mellan å ena sidan konflikter, då det i valsituationer föreligger motsättningar mellan två hänsyn och det är helt uppenbart vilket av dem som tjänstemannen bör
välja ur professionell och etisk synvinkel (t. ex. om man erbjuds en muta), och å den andra sidan
dilemman, då två hänsyn står i motsättning till varandra och det inte är helt givet vilket som är det
bästa valet.
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rådande villkor. Det kompetenta handlandet är alltså en funktion av det kunnande som aktören förvärvat, uppgifternas karaktär och de förutsättningar under vilka uppgiften ska hanteras (Fritzén & Gerrevall 2001).
Vi inleder vår redogörelse med att peka ut några karakteristika som poliser delar med vissa andra yrkesgrupper. Denna inledning placerar polisyrket i sitt professionella sammanhang.

Offentligt anställd närbyråkrat
Det finns gemensamma krav för dem som är offentligt anställda. De arbetar i organisationer som har en folkvald ledning, vilket innebär att de är en del av den
parlamentariska styrningskedjan och det är medborgarna som utgör grunden för
denna. De som arbetar inom offentliga organisationer har ett samhällsuppdrag
och de styrs genom lag- och regelverk. Gemensamt är också att de offentligt anställda alltid och samtidigt skall beakta de värden som finns inom ramen för vårt
gemensamma värdesystem eller vårt offentliga etos (Lundquist 1998:147. Frågan
utvecklas f. ö. på sidorna 149-150 i föreliggande bok.).
Offentliga organisationer är multifunktionella, det finns ett multikriterieproblem genom att det är flera och ibland motstridiga mål och värden som måste
beaktas samtidigt. Att kunna hantera mål- och värdekonflikter blir då en viktig
del i den kompetensen (Christensen m.fl. 2005:16ff, SOU 1997:57:150). Vi kan
exemplifiera med vad som brukar benämnas som den offentliga verksamhetens
dialektik som innebär sökandet efter den korrekta balansen mellan medkänsla –
flexibilitet och opartiskhet – strikt regeltillämpning (Lipsky 1980:15f, Lundquist
1998:123). Det gäller att upprätthålla rättssäkerhet och en opartisk och saklig
ärendebehandling utan att glida över till en överdriven formalism (Christensen
m.fl. 2005:216). Det gäller att visa medkänsla och vara flexibel utan att det urartar i olikhet inför lagen.
De grupper av yrken som fullgör sitt samhällsuppdrag i direkt kontakt med
samhällsmedlemmarna är närbyråkrater i Lipskys (1980) mening. De finns vid
organisationens gräns och de möter samhällsmedlemmarna ansikte mot ansikte i
sitt dagliga arbete. De kan inte förutse hur deras arbetsdag kommer att se ut, vilka situationer de kommer att hamna i eller hur många problem de kommer att
möta, deras arbete kan inte heller direkt övervakas etc. Det betyder att poliser,
liksom andra närbyråkrater alltid har ett visst handlingsutrymme. Mötet mellan
närbyråkrater och samhällsmedlemmar är särskilt känsligt eftersom mötet sker
ansikte mot ansikte. Stilen i bemötandet är här viktigt. Det kan vara en sak att bli
snävt behandlad i ett skriftligt brev, men det är mycket värre att vid ett direkt
möte bli bemött på ett arrogant, nonchalant och hänsynslöst sätt (Lundquist
1998:124ff). Stilen i mötet, dvs. att samhällsmedlemmarna bemöts med respekt
och hänsyn måste ses som en del i den kompetens som krävs av alla offentligt
anställda.
Den förvaltningsetiska aspekten kan på ett övergripande plan belysas utifrån
vilka hänsyn en tjänsteman i en västdemokrati har att ta hänsyn till. Se figur 1.
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Lagen
|
lydnad
|
Överordnade – lojalitet – TJÄNSTEMANNEN – hänsyn – Samhällsmedlemmar

Figur 1. Grundhänsyn för tjänstemän i offentlig verksamhet (efter Lundquist 1991:45).

Lundquist påpekar:
En av grunderna i förvaltningsetiken är att tjänstemannen ska lyda
lagen och vara lojal gentemot sina överordnade. Dessa båda relationer kan inte ses isolerade. Samtidigt som tjänstemannen ska
lyda lagen och vara lojal mot överordnade måste han visa samhällsmedlemmarna hänsyn. Självfallet är det här inte otänkbart att
de tre kraven kommer att stå i motsättning till varandra (Lundquist
1991:59).
Notera sista meningen i citatet som är viktig i sammanhanget. Dessutom finns
hänsynen till kollegor som kan orsaka dilemman. Kompetens i användning handlar om att ansvarsfullt kunna hantera både praktiska och etiska dilemman. Det
fenomen vi här vill fånga med begreppet skulle kunna jämföras med vad Aristoteles benämnde som ’klokhet’ – ’fronesis’. Det handlar om överväganden av det
som kan variera, om det kloka omdömet och om ”en disposition att handla i förening med en riktig tanke om vad som är gott och ont för människan” (Aristoteles i Den Nikomachiska etiken s. 163f).
Idealet i det här sammanhanget är den reflekterande praktikern. Begreppet,
som har myntats av Schön (1983), syftar på en person som är ’en forskare i praktiken’, som reflekterar över de fenomen han möter och över sina tidigare tolkningar som legat implicit i handlandet. På liknande sätt betonar Molander (1993)
att fakta blir kunskaper först när man använder dem i praktiken. Han talar om
’kunskap i handling’. Enkelt uttryckt: det viktigaste är inte att kunna svara rätt,
utan att kunna handla rätt och gott.
Det erfordras kontextberoende bedömningar och färdigheter, dvs. en knowhow-kunskap. Know-how-kunskap2 bygger på kvalitetsregler i en social gemen-

–––––––––
2

Knowing how är en kunskap som är knuten till det som varierar och har att göra med uppmärksamhet, perception och bedömningar. Know-how kunskapen kan ge en helhetsbild – en förståelse av
helhet, mönster och sammanhang. Den är kontextbunden och förmedlas via exempel, berättelser,
maximer, analogier etc. Reflektion och dialog är betydelsefull för kunskapsutvecklingen. Med reflektion menas här att individen distanserar sig och försöker problematisera det redan kända. Det
innebär att tala tyst i sitt huvud. Rolf, Ekstedt & Barnett (1993:68) menar att reflektion ”är en process där man distanserar sig från den kunskap som utövas av andra eller av en själv. Reflektionen
öppnar vägen till en bearbetning: man preciserar, undersöker alternativ, man studerar orsaker eller
konsekvenser, man väger för och emot”. Dialogen liksom reflektionen är ett sätt att reorganisera
kunskap. Detta kan ses i motsats till knowing that som är en universell kontextfri kunskap – en lo-
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skap – i en praxis. Gemenskapen är här centralt, vi delar alltid en praxis med
andra i en gemenskap. Vi kan inte tala om någon individuell praxis, det är ett
kollektivt fenomen. Kvalitetsregler innebär, om vi exemplifierar utifrån polisyrket, kollektivets regler för standard av vad som är gott polisarbete och denna
standard fungerar som tyst kunskap i handlandet (jfr. Rolf 1991)3. Vi kan illustrera detta genom nedanstående citat om hur man enligt vissa poliser, citerade
av Bittner (1967), bör förhålla sig till ”A-lagsalkoholister”4:
… that patrolmen view a measure of rough informality as good
practice vis-a-vis skid-row inhabitants. By this standard, patrolmen
who are “not rough enough,” or who are “too rough,” or whose
roughness is determined by personal feelings rather than by situational exigencies, are judged to be poor craftsmen (s. 701).
Om vi analyserar citatet ovan kan vi skönja inte bara att det finns kvalitetsregler i
praxis utan också att det finns, vad Molander (1992:77f) skulle benämna som
”skäl” för en handling. ”Att fråga efter skäl och att ange skäl innebär att en viss
begreppspraxis och en viss typ av svar accepteras, eller avvisas. Fråga och svar
innebär en ’normativ kontrollstation’ … ”, menar Molander. Vi ser att situationell nödvändighet kan vara ett skäl, men inte personliga känslor. Vi ser krav
på ’balans’ mellan ’not rough enough’ – ’too rough’ och att graden av ’roughness’ bedöms utifrån det konkreta sammanhanget. Vi kan också se att ’not rough
enough’ – ’too rough’ fungerar som tumregler, dvs. det är öppna regler som erfordrar en egen bedömning i en situationell kontext. Reglerna är med andra ord
kontextberoende. Vad som accepteras ligger inom ramen för ett inlärt applicerbarhetsfält. Det innebär att tillämpningen av regeln då accepteras av andra inom
samma praxis (Agevall 1994:43ff)5.
Trots de ovan angivna likheterna i arbetssituationerna för lärare, socialarbetare och poliser finns det också flera skillnader, som bestäms av det specifika samhällsuppdraget, uppgifternas krav och rådande villkor. Den fråga som då måste
ställas är: Vad är det som är karaktäristiskt i polisens arbete? Svaret på frågan är
enligt en amerikansk polisforskare, Skolnick (1994:41f), att det som är specifikt
för polisarbetet är

gisk kunskap, som bygger på lagbundenhet och samband, begrepp, regler och dess innebörd. Den
logiska kunskapen är analyserande och sker i en steg-för-steg-process. Det är en kunskap som den
enskilde tillägnar sig genom litteraturstudier, föreläsningar etc.
3
”Kompetens innebär möjlighet att reflektera, att genom kritik och visioner förnya den tradition man
verkar inom. Kompetens förutsätter en bred offentlig debatt inom yrket för att höja det gemensamma medvetandet om vari yrkets problem består och hur de eventuellt kan lösas” (Rolf, Ekstedt &
Barnett (1993:72).
4
Samtidigt, påpekar Bittner, att poliserna själva anmärkte att de inte själva hade tänkt på detta på det
här sättet. De var inte medvetna om hur dessa standards styrde deras arbete.
5
Professionerna definierar i hög grad den standard eller de regler som gäller för bedömningar av deras insatser. Men förmodligen har ingen profession totalt ”kunskapsmonopol”. Synpunkter kommer
också t.ex. från samhällsmedlemmar och andra yrkesgrupper (Rolf, Ekstedt & Barnett 1993:40).
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att bli utsatt för fara och hot
att uppfattas som en auktoritet
att ha kravet på snabbhet och effektivitet.

De enskilda faktorerna återfinns också hos andra yrkesgrupper, men det är kombinationen av de tre som anses vara typiskt för polisarbetet. Till detta kan läggas
att polisen är den yrkesgrupp som i sitt samhällsuppdrag getts befogenheter att
vid behov använda tvång (Polislagen § 8) och våld gentemot samhällsmedlemmarna. Brottsbalkens föreskrifter om nödvärn (Brottsbalken 1§ 24 kap.) och laga
befogenhet (Brottsbalken 2§ 24 kap.) ger tillsammans med polislagens § 10 polisen befogenheten att under vissa omständigheter använda våld (Knutsson &
Granér 2001:22, 144).
De olika beståndsdelarna som tillsammans anses utgöra polisarbetets särart
skall här få vara utgångspunkt för analys av olika situationella krav som poliser
möter och har att hantera. Vi bortser från att det finns olika definierade uppgifter
och/eller enheter inom polisverksamheten, dvs. tyngden eller graden av genomslag av de olika faktorerna kan variera, vilket torde påverka polisernas syn på
vad som bedöms vara ”riktigt polisarbete” (Knutsson & Granér 2001:82f). Granér (2004) beskriver polisers yrkeskultur i termer av ett kontinuum bestående av
motpolerna legalistiskt respektive autonomt perspektiv. Här söker vi de generella
dragen, dvs. de som återfinns i de flesta former av polisarbete (om än i olika
grad).

Att bli utsatt för fara och hot
Då en patrullerande polis tillkallas måste hon eller han vara beredd på att kanske
möta skrämda, berusade, förvirrade, arga, grälsjuka, skadade, våldsamma personer. Det är situationer som kan vara av yttersta vikt, det kan gälla liv eller död.
Polisen måste i sådana situationer bruka sin auktoritet och det är hon/han som
måste ta hand om det hela – ”must ’take charge’” (Wilsson 1989:37). Det finns i
situationen ett imperativ att handla och det är essensen i polisens uppgift. Samtidigt med detta imperativ att handla finns den egna utsattheten för fara och hot.
Beslut i sådana situationer måste dessutom ofta fattas snabbt. För att belysa polisarbetets komplexitet i kombination med utsattheten för fara och hot skall tre
aspekter få strukturera framställningen: Uppmärksamhet och försiktighet som en
del i kunskapen, Relationer mellan poliser och Strategier i mötet med olika samhällsmedlemmar.

Uppmärksamhet och försiktighet
Poliser tränas i att leta efter potentiella faror. De tränas i att känna igen det normala och de tränas i att vädra faran i det onormala (Ekman 1999:13). Perceptionen – uppmärksamheten blir en viktig del av know-how-kunskapen om det situationella och det partikulära. Det kan gälla förmågan att upptäcka att det föreligger ett problem, att kunna läsa av en situation etc. Poliser utvecklar en ’polisblick’ varmed de ser och tolkar sin omvärld. Begreppet, som i viss mening kan
jämföras med ’klinisk blick’ inom vården, har myntats av Finstad (2001) som i
en etnografisk studie följde norsk ordningspolis och som menar att poliser i en
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polisbil uppmärksammar annat än vad allmänheten ser. Andersson, som studerade närpoliser, menar att för henne blev efterhand ’närpolisernas svepande blick’
allt mer tydlig. Hon talar om ”ett tolkningsschema där de [poliserna] drar upp
skiljelinjer mellan kriminalitet och laglydighet, mellan ordning och oordning”
(Andersson 2003:75).
En viktig ingrediens i polisens know-how-kunskap tycks vara att utveckla ett
förhållningssätt kännetecknande av försiktighet och varsamhet (jfr. Shearing &
Ericson 1991:492). För att förstå vikten av varsamhet och även förutsägbarheten
i samarbetet mellan poliser kan vi anknyta till vad Weick & Roberts (1993) talar
om som ”collective mind” som interrelaterade uppmärksamma och omsorgsfulla
handlingar i ett socialt system. Det innebär en tät social koppling6 mellan beteenden. Detta är särskilt viktigt vid arbeten, där ett enda felsteg kan innebära en
stor fara/en katastrof.
Weick & Roberts utgår från begreppet ”know how” och vidgar analysen till
kollektiv nivå. Det gäller att ge sitt bidrag (contribution) i den aktuella situationen samtidigt som den andres handlande förutses (representation) så att man anpassar sitt handlande till den andres (subordination). Genom en utveckling av
uppmärksam handling i sociala system undviks risker och olyckor. Weick & Roberts menar att det handlar om pålitlighet och tillförlitlighet (reliability). ’Collective mind’ får inte förväxlas med den mogna eller utvecklade gruppen menar
Weick & Roberts (1993) och exemplifierar med fenomenet ’groupthink’ som en
kombination av en utvecklad grupp och en outvecklad ’collective mind’.
När interrelaterade beteenden bryts ned leder det till oförsiktighet – ovarsamhet. Människor kan ju arbeta både med, för och mot varandra:
[I]ndividuals represent others in the system in less detail, contributions are shaped less by anticipated responses, and the boundaries
of the envisaged system are drawn more narrowly, with the result
that subordination becomes meaningless. Attention is focused on
the local situation rather than the joint situation. People still may
act heedfully, but not with respect to others. Interrelation becomes
careless (Weick & Roberts 1993:371).
Översatt till polisarbetet, där ett felsteg kan få drastiska följder, innebär det att
det interrelaterade beteendet och de samordnande handlingarna avgör hur poliserna lyckas lösa en potentiellt farlig och problematisk situation.
Förutsägbarhet vad gäller hur en kollega kommer att handla är också något
som poliser poängterar: ”Han (kollegan) skall vara förutsägbar och inte utsätta en
för faror, man måste veta vad han ska göra (intervjucitat hämtat ur Ekman
1999:97).

–––––––––
6

Social koppling är något annat än teknisk koppling. Weick & Roberts (1993) menar att vanliga
olyckor orsakas mer av att de sociala processerna och fattningsförmågan fallerar än av teknologiska
misstag. ”Inadequate comprehension can be traced to flawed mind rather than flawed equipment”
(ibid s. 378).
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Relationer mellan poliser
Förutom förutsägbarhet betonar man vikten av att kunna lita på sin kollega:
Säkerhetsmässigt är det viktigt att man kan lita på sin kollega, om
det blir tumult vill man veta att man har backning och att kollegan
inte drar sig tillbaka (intervju med polis i Ekman 1999:97).
Tillit kollegor emellan värderas högt och har två sidor: Det handlar om att veta
att den man arbetar tillsammans med inte sviker, att hon/han gör allt för att hjälpa i en farlig eller hotfull situation. Men det handlar också om att själv kunna bistå i ett sådant läge. Granér & Knutsson (2000:113) menar, att de scenarier som
poliser fruktar är att hamna i en situation, där man inte klarar av att bistå en kollega – att lämna en kollega i sticket. En sådan rädsla kan t.o.m. vara större än
rädslan för att själv bli skadad. Detta är en av de positiva sidorna av relationerna
mellan poliskollegor som särskilt brukar nämnas.
’Tillit’ som fenomen har flera dimensioner och kan definieras på olika sätt.
Men vi kan stipulera att tillit handlar om förväntningar och övertygelser. Lawton
(1998:71) menar att a) vi tror och förväntar oss att den andra personen skall
handla på ett speciellt sätt och b) att våra förväntningar är relaterade till våra tidigare erfarenheter. Tillit reducerar på så sätt komplexiteten i framtiden – ’we
take things on trust’. Det är väsentligt då vi måste förtrösta oss på någon annan.
Hur vi beslutar att handla beror på hur vi litar på och kan förutse den andres beteende. Tillit är en integrativ mekanism som skapar och upprätthåller solidaritet
och sociala relationer och system (jfr. Weick & Roberts 1993:378). Den visar sig
i relationer och i bevarandet av relationer. En ’high trust relationship’ kännetecknas av att:
x Deltagarna delar mål/värden
x De har diffusa, långsiktiga skyldigheter gentemot varandra
x Det finns ett förutsättningslöst (open-ended) stöd
x De kommunicerar öppet och ärligt
x De är beroende av varandra
x De ger varandra ‘the benefit of the doubt’
(Fox 1974 hämtat från Lawton 1998:74; vår översättning).
Att t.ex. dela målsättningar och värden och att kunna ha en öppen och ärlig
kommunikation är två ingredienser i tillitsrelationen som implicerar att den enskilde polisen öppet diskuterar och protesterar om en kollega skulle utföra oetiska och eller olagliga handlingar. Det gäller med andra ord också att kunna säga
till en kollega om man anser att hon eller han gjort fel:
Ja, för det mesta tror jag att man skulle kunna göra det. Om man
gör det på rätt sätt, om man inte trampar på folk. Det finns vissa
som man inte kan kommunicera med. Men de är ett fåtal … Jag
tror ofta att man känner det på sig, att jag har inte gjort riktigt rätt.
Och att man vill ha lite bekräftelse [på det], att man resonerar om
det. Hur man kunde ha gjort i stället. Men det är klart att det är en
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hög mognad, när det går till på det sättet. Och jag kräver ganska
mycket av mina kollegor också…, där jag känner att det är viktigt
att man upprätthåller den där höga etiknivån emellan sig också. Jag
kan känna då, att vissa skulle jag helst inte vilja ha som kollegor,
därför jag anser att man genomgående bryter mot sådana här saker
som jag tycker är så fundamentala i ens jobb som polis. Så egentligen har jag kanske jättehöga krav. Men ibland så tycker jag, att det
genomgående finns folk som spårar ut åt sidorna genom att göra
olika saker, som jag känner att jag kan nästan bli fördömande i att
man agerar på det sättet (intervju med polis i Selrot 2001:31).
I det här citatet skymtar också den andra sidan av relationen mellan poliskollegor
– risken att ’tilliten’ övergår i att också omfatta att poliser skyddar varandra vid
oetiska handlingar, t.ex. övervåld mot någon samhällsmedlem. Bland ordningspoliser, men även mer generellt bland poliser gäller att man inte anmäler eller
vittnar mot en kollega (Knutsson & Granér 2001:96), dvs. en negativ kåranda. I
ett metaforspråk skulle vi kunna tala om att det uppstår etiska skygglappar, där
polisen inte ser vilka etiska grundrelationer de har att leva upp till. Hänsyn till
andra intressen t.ex. för medborgaren bortfaller, men en oreserverad tillits- och
lojalitetsrelation av det här slaget bör vara främmande för en demokratisk rättsstat. Sådana etiska skygglappar är kontraproduktiva när det gäller att upprätthålla
en tillit till polisen.
Det är också så att osäkerhet uppstår om den kollega polismannen skall arbeta
med inte är förutsägbar. Tidigare erfarenheter av samarbete med kollegan kan
t.ex. ha varit att kollegan plötsligt kan bete sig provocerande och hotfullt, använda övervåld etc. Vi kan repetera ett tidigare citat:
Han (kollegan) skall vara förutsägbar och inte utsätta en för faror,
man måste veta vad han ska göra (intervjucitat hämtat ur Ekman
1999:97).
I citatet illustreras en medvetenhet om den egna sårbarheten och risken för att en
farlig utveckling kan vara beroende av kollegans beteende. Behovet av förutsägbarhet gäller både den andres intentioner/motiv och dennes kunskaper. Vänder vi
på perspektivet är tveksamma motiv och/eller bristande kunskaper en anledning
till osäkerhet.

Strategier i mötet med olika samhällsmedlemmar
En effekt av att vara utsatt för fara och hot är att poliser utvecklar en misstänksamhet. Det kan t.o.m. ses som en yrkesegenskap, något som påpekas av en polisforskare:
Polisarbete (liksom andra kontrollorienterade verksamheter, såsom
kriminalvård) innefattar en samling klart särskiljbara påfrestande
moment. Det är alltid farligt. Misstänksamhet är en nyttig yrkesegenskap. Polisen är konstant utsatt för den sida av den mänskliga
naturen som är våldsam, misstrogen, fientlig, ohederlig, brutal och
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utnyttjande. Den har föga kontakt med mänskliga aktiviteter av ädlare slag (Stone 1981:52 hämtat ur Lundquist 1988:223).
Samtidigt kan man – i likhet med flera moralfilosofer – hävda att tillit är ett moraliskt krav som ytterst handlar om att visa respekt för en annan person. Polisen
har dock ansvaret för dem som kan komma att drabbas om denna tillit skulle
vara felplacerad (jfr. Maclagan 1998:54). Poliser tycks utveckla olika strategier
för att hantera ’misstillit’ – tillitsdilemmat i relation till samhällsmedlemmarna.
Ett sätt är att poliser som måste kontrollera samhällsmedborgare försöker lösa
detta dilemma genom att hänvisa till att det är en allmän rutinkontroll, dvs. medborgaren skall inte uppfatta kontrollen som något personligt (Lipsky 180:124).
Ett annat sätt är att skaffa sig ”situationella” kunskaper och skapa specifika relationer. Bittner (1967) fann t.ex. i sin studie av polisers arbete i slumområden
hur poliserna skaffade sig kunskaper om såväl platser som enskilda individer
inom slumområdet. Poliserna där var alltid beredda på möjligheten av våld och
deras fokus var riktat till faror inom området, mer än till samhället i övrigt. Det
var en förgivettagen föreställning att det var i själva slumområdet de skulle bevara fred och upprätthålla lagen. De skulle skydda kriminella, störande individer
och potentiellt kriminella från varandra. Andra individer som inte tillhörde området identifierades snabbt som outsiders och fick ingen uppmärksamhet från polisernas sida. Deras uppmärksamhet riktades istället mot dem som bodde eller
tillhörde området och till de personalgrupper som gav olika typer av service till
dem. Genom att känna folk i båda dessa grupper kunde de upprätthålla kontroll
över området:
Om jag vill ha kontroll över mitt arbete och bevara en relativ fred
på gatan, måste jag känna folket. Genom att känna dem vinner jag
deras tillit, det betyder att jag måste bli involverad i deras liv. Men
jag kan inte vara lika mjuk som en socialarbetare därför att till
skillnad från honom kan jag inte kalla på polisen om saker går fel.
Jag är polisen (citat från polisman i Bittner 1967:707; vår översättning och kursiv).
Den kursiverade texten belyser dilemman poliserna måste kunna hantera, nämligen medkänsla kontra neutralitet och närhet kontra distans. Samtidigt som de
bygger upp en mer nära relation och blir involverade i människornas liv måste de
upprätthålla en distans. Hon/han kan inte kalla på någon annan om något går fel.
Motsvarande problematik eller dilemma diskuteras inom Sverige vad gäller
viktiga egenskaper för rekrytering till polisutbildningen. I en Ds-rapport från Justitiedepartementet kan vi läsa vad gränsen för den ’relationsinriktade polisen’
finns:
Den sökande bör kunna kommunicera med andra personer såväl
muntligt som skriftligt samt ha förmåga att leva sig in i andra
människors situation. Samtidigt bör den sökande kunna se situationer med en viss distans, ibland parad med humor. Identifikatio-
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nen får således inte bli för stor (Ds 1996:11:57; citat hämtat från
Stensöta 2004:136).
Ett sätt för poliser att reducera den komplexa verkligheten och därmed hantera
osäkerhet och stress är att kategorisera samhällsmedlemmar i stereotypier som
busar och svennar/allmänhet (Lipsky 1980:141, Ekman 1999:182, jfr. Knutsson
& Granér 2001:88):
… the origins of bias in street-level bureaucracies may be sought
in the structure of work that requires coping responses to job
stress …
… Stereotyping thus may be thought of as a form of simplification.
While simplifications are mental shortcuts (of many different
kinds) that summarize and come to stand for more complex phenomena, stereotypes are simplifications in whose validity people
strongly believe, and yet they are prejudicial and inaccurate as
summary characteristics for groups of people with nominally similar attributes (Lipsky 1980:141f).
Risken för ’bias’ kan förstärkas av stereotypier, vilket framgår av Hydéns och
Lundbergs analys av polisers inre utlänningskontroll (2004). Det är en polisuppgift som rymmer ett inbyggt dilemma, där kärnfrågan är att hitta en balans mellan respekt för individers integritet och mänskliga rättigheter och nationella intressen (a.a. s. 51).
”Poliskulturen består av föreställningar, värderingar och praktiker, där misstänksamhet och ’vi/de’-stereotypen är två distinkta kännetecken” skriver Oskarsson, som menar att ett konkret exempel är den stereotyp som användes vid Polismyndighetens utvärdering av EU-kommenderingen i Göteborg 2001, nämligen
aktivister. ”Därtill kan läggas den förändring i det allmänna språkbruket som
vunnit terräng under senare tid, där termen ’aktivist’ också omfattar grupper och
individer som, såväl i ord som i handling, bekänner sig till den svenska demokratins principer” (Oskarsson 2002:111). En stereotyp, där innebörden i ’aktivist’
inkluderar både den ”person som begick eller förberedde brott” och den som i
enlighet med demokratins principer deltog i demonstrationen, blir givetvis problematisk ur demokratisk synvinkel.7
”Politisk ordning och politiska rättigheter är ytterst en förhandlingsfråga, svår
och knivig; det är en fråga om balans. Rubbas den rubbas demokratin” (Peterson
& Oskarsson 2002:143). Och polisens huvudsakliga uppgift är att skydda de värden som demokratin är uppbyggd kring. Det gäller att hantera både ordningen
och de politiska rättigheterna, dvs. att skapa trygghet i och värna demokratiska
rättigheter i det offentliga rummet. Det handlar om samhällsmedlemmarnas tilllitsförväntningar på polisen. Vi kan här anknyta till vad som identifierats som
olika typer av tillitsförväntningar som alla kan appliceras på polisen:

–––––––––
7

Polismyndigheten definierade termen ’aktivist’ som en ”person som begick eller förberedde brott
den 11 till 16 juni 2001 i Göteborg”, men det användes vidare än så menar Oskarsson (2002:111).
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1.
2.

3.

Tillitsförväntningar som berör det normala sociala livet och upprätthållande av stabilitet och ordning.
Tillitsförväntningar som vi kopplar till kompetens och rollprestationer,
som t.ex. förväntningar på att kirurgen skall genomföra operationen väl
eller att tjänstemannen skall betala ut bidrag korrekt.
Tillitsförväntningar vi har på den som åtagit sig en förtroendemannaroll
– att hon/han skall leva upp till sitt ansvar och fullgöra sina förpliktelser
(Lawton 1998:71; vår översättning).

Poliser har i sitt uppdrag att skapa trygghet och ordning, de förväntas ha kunskaper och erfarenheter för att utföra sina uppgifter väl och de förväntas leva upp till
sitt ansvar och sina förpliktelser som följer av deras roll som en demokratins
väktare. Det handlar om samhällsmedlemmarnas tillit och förväntningar och det
handlar om att samhällsmedlemmarna uppfattar polisen som en auktoritet. Och
som vi skall se ryms både tillit och kunskap i innebörden av auktoritet.

Att uppfattas som en auktoritet – och ha befogenheter till
tvång och våld
Auktoritet rymmer de båda överlappande fenomenen kunskaper och tillit. Slår vi
upp termen ”auktoritet” i ordlistor hittar vi just innebörder som fackman, kännare, tillitskälla, tillitsvärde, tillitsman, anseende, person med erkänd förmåga/sakkunskap, respektingivande uppträdande, rätt eller möjlighet till maktutövning (jfr. Stora ordboken 1983, Svenska akademins ordlista 1951, Nationalencyklopedin ordbok 1995).
Upplevelser av fara och hot innebär ett sökande efter trygghet inom sig själv
och/eller i en relation till någon annan. Våldets osäkerhet hanteras med auktoritet
(Ekman 1999:187). Poliser talar t.ex. ofta om vikten att inte vara provocerande i
sitt möte med samhällsmedlemmarna (jfr. t.ex. Shearing & Ericson 1991, Ekman
1999, Knutsson & Granér 2001). Här ligger förmodligen en viktig distinktion
mellan att vara en auktoritet och att vara auktoritär.
Studerar vi ordböckerna betyder termen ”auktoritär” en som hävdar sin ensamrätt till maktutövning, befallande, diktatorisk, maktfullkomlig (jfr. Stora ordboken 1983, Svenska akademins ordlista 1951, Nationalencyklopedins ordbok
1995). I 5 kap. § 1 Polisförordningen stadgas:
I sin tjänsteutövning skall en polisman uppträda på ett sätt som
inger förtroende och aktning. Han skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad
som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.
Vi ser att föreskriften innebär att polisen skall uppträda med auktoritet i den mening vi här har diskuterat fenomenet. Polismannen skall inge förtroende och aktning. Auktoritet kan här ses som legitimitet. Maktutövning måste kunna rättfärdigas. För att inge en sådan respekt erfordras ett speciellt förhållningssätt som
inkluderar att lugna, mildra etc. Ett sätt att förmedla en sådan kun-
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skap/förhållningssätt exemplifieras av Shearing & Ericson (1991:492): “’Always
act,’ said an experienced officer, ‘as if you were on vacation’”.
Poängen är förstås att man ska ha en lagom avslappnad attityd som inte är
provocerande. Samtidigt måste man, som tidigare nämnts, kunna markera att
man kan agera om situationen så kräver. Poliser lär sig också olika sätt att mildra
och lugna i bråkiga situationer. Ett sätt är att avleda uppmärksamheten hos dem
som inbördes bråkar med varandra. Att använda humor är ett exempel på en sådan teknik som förekommer i polishistorier och anekdoter som förebildligt fall.
Å andra sidan skall polisen på olika sätt markera att man både har förmögenhet till och är beredd att använda tvång och våld om det skulle bli nödvändigt.
Allmänheten måste vara förvissad om att polisen alltid klarar av situationen, vilket framhålls i ett dokument från Rikspolisstyrelsen:
Målet för övervakningsverksamheten är att allmänheten skall uppleva trygghet. Polisen kan ge denna trygghetsupplevelse på två
sätt: dels genom att synas väl och dels genom att komma när man
kallar. Allmänhetens känsla av trygghet kräver emellertid mer än
att den polisiära övervakningen sker synligt. Den förutsätter också
en förvissning om att polismannen – när så är befogat – kommer
att ingripa fast men vänligt, ställa saker och ting tillrätta och faktiskt rapportera lagöverträdelser. Samtidigt som detta ger den laglydige medborgaren en känsla av trygghet, ger den motsatt upplevelse hos den som inte är beredd att följa samhällets regler (Rikspolischefens grundsyn 85, 1985, Rikspolisstyrelsen; hämtat ur Åse
2000:80).
Polisers möjligheter att utföra sitt arbete tycks vara beroende av att de uppfattas
som auktoriteter, det är då de erhåller legitimitet. De förväntar sig också att samhällsmedborgarna skall lyda och när de lyder bekräftas polisens auktoritet. De
föreställningar som finns om vilket förhållningssätt polisen måste utveckla om
hon/han skall uppfattas som en auktoritet är dubbelsidigt. Å ena sidan skall polisen utstråla en avslappnad hållning och utstråla trygghet och lugn (i enlighet med
semesteranalogin), å andra sidan skall de genom sin gestaltning (kroppshållning,
uniform och vapen) utstråla ett potentiellt hot om tvång och våld. Men samtidigt
gäller det att undvika att bruka denna fysiska makt. I stället ger poliserna antydningar om hotelser och bestraffningar (Lipsky 1980:63).
Medborgare/samhällsmedlemmar förväntas lyda, det är normen och ett brott
mot den ger sanktioner. Det finns också, menar Ekman, en dimension av fara
kopplad till denna norm. ”Ju mer poliserna tolkar in fara, desto viktigare blir det
att upprätthålla normen” (Ekman 1999:163). Det finns också en föreställning hos
poliser att det är medborgaren/samhällsmedlemmens uppträdande som bestämmer vilket bemötande de bör få:
Är medborgaren ’korrekt’ ska polismannen också vara det (och naturligtvis det omvända). Om medborgaren är otrevlig ska poliserna
också vara det. Om medborgaren brukar våld ska poliserna också
göra det (Ekman 1999:164).
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Poliser lär sig, menar Shearing & Ericson (1991:492) att utveckla en instinktiv
försiktighet i enlighet med vad en polis uttalade som ”’well-planned lay-back”
och att agera ”with a margin of force just beyond what their would-be opponents
might use”.
”Verkligheten styr”, menar poliser, och att betjäna allmänheten är ’riktigt polisarbete’. Om nu medborgarna blir trygga av att polisen uppfattas som en auktoritet av ’busarna’ är sanktionerna särskilt viktigt gentemot dessa. Ekman (1999)
menar att sanktionerna mot ’busar’ också är särskilt starka. Dels betraktas de
som säkerhetsrisker och hålls ’extra kort’ i en av polisen bestämd hierarki. Vi
skall se på ett exempel där några poliser möter en ’knarkare’:
”Vad fan gör du! Ta upp det du har i fickorna och lägg det på
backen”. Motvilligt gör ’knarkaren’ som poliserna gett order om
samtidigt som han säger: ”Jag skulle bara kolla om min kompis var
på bussen och sen gå till gången och köpa lite”. Poliserna tar ingen
notis om detta utan tolkar mannens förklaring som ett försök att
lura bort dem …
… Eriksson tar upp de tillhörigheter ’knarkaren’ lagt på marken
och säger: ”Följ med här”. Poliserna leder in ’knarkaren’ i en vaktlokal som ligger i närheten. Väl därinne genomsöker de mannen
grundligt. Inte ens en närgången studie av mannens strumpor och
fötter ger något knark. Vad som hittas är dock en skruvmejsel.
Thulin håller upp skruvmejseln och frågar: ”Vad ska du med den
här till?” ”Den är min och den ska jag ha för att laga min cykel
med”, säger mannen med eftertryck. ”Den tar vi, tjafsar du skriver
vi en anmälan om brott mot knivlagen annars kastar vi den bara i
papperskorgen”, säger Thulin. ”Nä, jag vill ha min skruvmejsel”,
svarar mannen som efter ett par minuters dividerande får lämna
platsen med sin skruvmejsel. I ryggen får han dock förmaningen;
”Nästa gång vi hittar mejseln på dig åker den, begrips”. ”Ja, ja”,
säger mannen och vandrar ut (Ekman 1999:108f).
Lydighetsnormen och hierarkin upprätthålls genom att ’busarna’ lyder polisen
(Ekman 1999:188). Sanktioner kan dels ha en funktion som en form av bekräftelse på att ’allmänheten’ kan känna sig trygga. Dels utgör sanktioner avskräckande exempel för potentiella lagöverträdare. Sanktioner är med andra ord ett sätt
att upprätthålla en auktoritet för att därmed kunna bruka den för att hantera osäkerhet och att undvika våld.
Att skapa och upprätthålla sociala relationer och att visa respekt kan också,
som vi sett, vara ett sätt att reducera osäkerhet i osäkra situationer. Vi skall studera två citat från en svensk polis:
Jag hoppas att de man träffar på är nöjda med vad man gör så att
säga. Både sådana som har blivit drabbade men även de som man
har hand om så att säga, som busar eller misstänkta. Man får försöka behandla dem med en viss respekt också, det tjänar man alltid
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på. Det har man lärt sig mer och mer i yrket. I början var man kanske mer oförståndig mot dem som är våra klienter eller brottslingar, men man har väl blivit mer vidsynt. Man ska inte vara fördomsfull och så, för man tjänar på att behandla dem med lite granna respekt i alla fall. Då får man bättre kontakt med dem och man blir
mer framgångsrik i sin yrkesutövning (intervju med polis i Selrot
2001:18).
… Men man lever ju på samhällets baksida i mångt och mycket
och nu speciellt nu när vi är så få eller få är vi kanske inte men färre poliser än vad vi var när jag började min karriär t.ex. då kunde
man hjälpa en gammal tant över gatan som hade stått länge och
väntat. Nu är det bara när det hänt något negativt som vi kommer
in i bilden det har hänt ett inbrott t.ex. att någon blivit nedslagen
eller någon har försvunnit då ringer man polisen. Förr så kunde
man om någon hade ramlat t.ex. så lyfte vi upp dem och åkte hem
med dem och kokade en kopp kaffe och fikade tillsammans med
dem och såg att allt hade lugnat ned sig. Det finns inte tid till det
längre. Så den sociala kontakten med människor har försvunnit
helt (ibid. s. 28).
Som vi ser, talar den citerade polisen om vikten av vardagliga sociala kontakter,
att inte bara möta människorna när något redan har hänt.
Ett annat sätt att se på ”mötet med samhällsmedlemmarna” är om detta möte
sker mellan identifierade individer eller mellan osignerade kollektiv, vilket kan
påverka frustrationsnivån t.ex. i samband med demonstrationer och kan leda till
att en ömsesidig våldsspiral växer fram:
Inom Metropolitanpolisen är svårigheterna med att kontrollera
bruket av batonger kända som ’den röda dimman’ (the red mist).
Härmed avses en cocktail av blandade socialpsykologiska extrakt
som brukar inverka negativt på en persons självkontroll, även
inom polisen. Batongbeväpningen tvingar konstaplarna att agera
aggressivt i ett sammanhang, där man också förblir anonyma …
man bär sannolikt en skyddsutrustning med visir, vilket försvårar
en identifiering; vidare handlar det om att man går fram, inte som
individer, utan som ett osignerat kollektiv. ’Vi’, polisen, kommer
därmed att visa upp en slående likhet med ’de andra’, med massan.
På så vis kommer frustrationsnivån och ilskan att stegras i samma
stund som polisen skrider till verket, och det med en metod som
minimerar det individuella ansvaret (Waddington 1991; citat efter
Peterson och Oskarsson 2002:140).
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det i polisrollen finns inbyggda motsättningar som har sitt ursprung i att vara utsatt för fara och att uppfattas som en
auktoritet och att ha befogenheter att vid behov använda tvång/våld.
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De skall som i exemplet ovan vaka över att samhällsmedlemmar kan nyttja
sina demokratiska rättigheter i det offentliga rummet samtidigt som de skall svara för den allmänna ordningen. Vi har också sett dubbelheten i att de skall vara
mildrande och lugnande samtidigt som de skall markera att de har möjlighet att
tillgripa tvång och våld.
För att uppfattas som en auktoritet och därmed få legitimitet måste polisen
kunna balansera dessa motstridiga krav och förväntningar. Denna balansakt8
måste dessutom ofta ske genom beslut och handlingar under stark tidspress och
stress. Den senare aspekten blir belyst i nästa avsnitt.

Att ha kravet på snabbhet och effektivitet
Kraven på snabba beslut illustreras av en polis så här:
Som polis … fann jag mig tvingad att göra de mest kritiska val
inom en tidsram av sekunder snarare än dagar. Skjuta inte skjuta,
arrestera eller inte arrestera, förfölja eller låta gå – alltid med en
malande visshet om att andra med mycket mera tid att analysera
och tänka, stod redo att döma och fördöma mig för vad än jag
skulle gjort eller inte gjort (Lipsky 1980:32; vår översättning).
Rädsla, press, ilska, stress kan t.ex. vara en anledning till mer slumpartade beteenden och de effekter av stress som man funnit i experimentell forskning är bl.a.
ett utökat slumpmässigt beteende, en försämrad verbal förmåga, en regression
som gör responsen mer primitiv (Holsti 1971:58). Vi skall studera ett exempel,
där poliserna kände sig hotade:
”Vafan gör du din jävel”, skriker han högt och är alldeles röd i ansiktet av ilska. ”Jag visste inte att ni var poliser [dessa var civilklädda], du borde visa leg, jag såg bara hur min kompis åkte i
backen”, svarade mannen på bruten svenska. ”Du visste djävligt
väl vilka vi var, du uppträdde hotfullt, det ska du ge fan i att göra”,
skriker Vandin vidare. ”Det där borde du inte gjort, du är bränd din
djävel”. (De bägge mörkhyade männen hade blivit upprörda och
gått nära de civilklädda poliserna då de brottades med den tredje
mannen. De hade inget gjort rent fysiskt men poliserna hade känt
sig hotade.) ”Vi trodde att de skulle flyga på oss”, sa poliserna senare (Ekman 1999:143).
Det tycks som om polisen är beroende av att uppfattas som en auktoritet på ett
annat sätt än vad t.ex. läkaren är. Läkaren ses som en auktoritet genom den tillit
som finns till hans eller hennes medicinska kunskaper. Auktoriteten och legitimi-

–––––––––
8

”Ett nyckelord för den uppskattade kollegan, som även återkommer i polistyper från tidigare forskning, var balans,” menar Granér 2004:264.
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teten följer av att de är en erkänd profession vad gäller vetenskapligt grundad
kunskap och en utvecklad etik.
Polisen måste bruka en auktoritet, och för att göra det måste de uppfattas som
en auktoritet. Auktoriteten tycks för poliserna vara själva redskapet för att klara
av de arbetsuppgifter och de arbetsvillkor de har. För att uppfattas som en auktoritet finns som vi sett dessutom olika och motstridiga krav på polisen.
En utvecklad norm inom poliskulturen är, som vi sett, att denna auktoritet ofta
måste försvaras för att upprätthållas. Om t.ex. samhällsmedlemmar inte rättar sig
efter polisens anvisningar hotas polisernas auktoritet. Ett brott mot lydnadsnormen blir ett brott mot auktoritetsnormen.
Vi har kunnat se att ”polisarbetets särart” innehåller många motstridiga och
komplexa krav. För att återknyta till Weick & Roberts ’collective mind’ bör vi
när vi diskuterar kravet på att poliser skall vara effektiva observera att prestationer kan bedömas utifrån flera aspekter: produktiv – icke produktiv, adekvat –
icke adekvat, uppmärksam/omsorgsfull – ouppmärksam/ovarsam (Weick & Roberts 1993:377). Att handla snabbt kan i vissa situationer vara kontraproduktivt
till varsamhet. Att hinna med ett visst antal uppdrag kan vara kontraproduktivt i
relation till vad som är adekvat osv. Kvantitativa mått på arbetsprestationer kan
t. ex. vara problematiskt, menar Holgersson (2005:16f, 74) inte minst för att
många arbetsmoment i polisarbetet är svårmätbara (se även Ivarsson Westerberg
2004).9

Om dilemman och komplementära attityder
Mot bakgrund av de generella dilemman som Lundquist (1991) angett – dvs. de
dilemman som kan uppstå när tjänstemannen samtidigt ska lyda lagen, följa
överordnades direktiv och visa samhällsmedlemmarna hänsyn – och de mer specifika som framträder i litteraturöversikten kan vi se några exempel på dilemman
i polisarbetet:
Formella regler & disciplin
Stöd till kollegor
Tillit till allmänheten
Att utstråla trygghet och lugn
Att handla snabbt

ŻņņņņņŹ
ŻņņņņņŹ
ŻņņņņņŹ
ŻņņņņņŹ
ŻņņņņņŹ

Situationsstyrt handlande
Självständigt (etiskt) handlande
Professionell vaksamhet
Att vara beredd på hot och fara
Att vara omsorgsfull/försiktig

I det konkreta arbetet gäller det att kunna hantera dessa spänningsfält. Det är inte
en fråga om antingen–eller utan om både–och. Men det handlar inte om något
oprecist ”lagom” eller utslätad kompromiss, utan om att på ett medvetet sätt balansera mellan motsatserna och hela tiden vara vaksam på riskerna med extrema
hållningar. Det kan beskrivas som att det behövs en förmåga till en speciell form
av dubbelseende – ’split vision’. (Uttrycket anspelar på förmågan att kunna se
flera saker på samma gång, som t.ex. vid bilkörning när man riktar uppmärksam-

–––––––––
9

Ivarsson Westerberg (2004:250) menar att resultat som definieras som viktiga att rapportera är de
som kommer att forma verksamheten.
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heten mot vägen och samtidigt ”tar in” vad som sker i omgivningen. Begreppet
har introducerats i pedagogiska sammanhang av Fritzell 1996.)
Med denna utgångspunkt kan begreppen kontraproduktivitet och komplementära attityder användas som verktyg i analysen (jfr. Jenner 1995). Begreppen har
introducerats i yrkesetiska sammanhang av Fagerberg m.fl. (1988), som tar sitt
avstamp i en teori av den tyske filosofen Knauer (1967). Resonemanget, som har
sina rötter hos Aristoteles, går ut på att ett förhållningssätt är (moraliskt) rätt om
det i sin förlängning inte är kontraproduktivt, dvs. i sin förlängning inte undergräver eller förstör det värde som det syftar till att främja. Kort sagt påbjuder satsen att ett gott värde inte får slå över i något negativt.
Tanken kan illustreras med attityden eller egenskapen ”tapperhet” (för att börja med en klassisk grekisk dygd). För mycket tapperhet leder till dumdristighet.
För att undvika att tapperhet slår över i dumdristighet behövs ett visst mått av
försiktighet, men för mycket försiktighet kan å andra sidan slå över i feghet. I
exemplet är försiktighet och tapperhet komplementära till varandra; alltså inte
varandras motsatser. De utgör ”motvikter” eller ömsesidiga garantier för att inte
förhållningssätten var för sig ska slå över i något negativt (och därmed bli kontraproduktivt). Saken kan klargöras ytterligare med hjälp av ett enkelt schema,
där extremattityderna har angetts liksom de komplementära attityderna.
x

feghet – försiktighet – tapperhet – dumdristighet

Om ovannämnda dilemman analyseras på motsvarande sätt, utfaller bl.a. följande scheman.
DET FÖRSTNÄMNDA DILEMMAT kan – närmare betraktat – ta sig uttryck som en
avvägning mellan lojalitet (gentemot regler och överordnade) och autonomi
(tjänstemannens självständiga bedömningar). Till polisrollen hör att kunna göra
bedömningar av vilken typ av insats som är adekvat. För detta fordras att man
inte är alltför detaljstyrd, utan har ett visst mått av autonomi. Samtidigt är det
viktigt att man som tjänsteman har vissa regler att hålla sig till, så att inte handlandet präglas av egenmäktighet. Å andra sidan kan alltför stark följsamhet och
lojalitet leda till blind lydnad, vilket också kan bli förödande. Grundproblemet
kan illustreras på följande sätt:
x

blind lydnad – lojalitet – autonomi – egenmäktighet

Det gäller att beakta både lojalitet och autonomi, så att inte behovet av autonomi
slår över i egenmäktighet respektive lojalitet i blind lydnad.
DET ANDRA GRUNDLÄGGANDE DILEMMAT kan analyseras i termer av:
x

neg. kåranda – stöd till kollegor – självständigt handlande – osolidaritet

Det självständiga handlandet innebär framför allt att ha ett eget etiskt omdöme.
Det tjänar som motvikt, så att inte stödet till kollegor glider över i en negativ
kåranda (bl.a. präglad av hemlighållande av övergrepp och negativa attityder till
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omgivningen). Men om man som polisman alltid – även när det inte är påkallat
– agerar på egen hand kan det äventyra det polisiära arbetet i kritiska lägen, och
det blir då fråga om en form av osolidariskt handlande som också skall undvikas.
Det gäller alltså att finna en balans mellan de komplementära attityderna.
DET TREDJE DILEMMAT kan analyseras i termer av:
x

naivitet – tillit till allmänheten – professionell vaksamhet – cynism

Den professionella vaksamheten får inte slå över i cynism och tilliten till allmänheten inte präglas av naivitet.
På motsvarande sätt kan övriga dilemman i polisarbetet analyseras. Poängen
är alltså att polismannens uppgift är att finna en balans mellan förhållningssätten
och – som påpekades ovan – att då göra det med fullt medvetande om riskerna
med extrema hållningar. Vi påstår inte att detta alltid är en lätt uppgift, men det
är en uppgift som ligger i tjänstemannarollen. Kraven på tjänstemännen är ofta
motstridiga. En del i deras kompetens i handling består i att kunna hantera måloch värdekonflikter. Poliser vinner respekt endast om de är komplementära:
Det är inte beundransvärt att besitta objektivitet om det inte också
finns medkänsla och engagemang, eller att besitta integritet om det
inte också finns lyhördhet, eller att besitta civilkurage om det inte
också finns lojalitet (SOU 1997:57:150).
I en offentlig organisation har tjänstemannen ett speciellt ansvar som är knutet
till samhällsuppdraget, och inte minst gäller detta för polisyrket. Hit hör krav på
förvaltningsetik och rättssäkerhet för medborgarna. Tjänstemannen måste – med
Lundquists (1998) uppmaning – kunna fungera som demokratins väktare!
Att i denna anda (vidare)utveckla en reflekterad praktik, där polistjänstemannen har både redskapen och möjligheterna att kritiskt granska det polisiära arbetet berör frågor som måste hanteras såväl inom polisutbildningens ram som i
arbetsorganisationen.
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2. Självständiga sheriffer eller lojala
byråkrater – om patrullerande polisers
yrkeskultur
Rolf Granér
I artikeln visas att polisers yrkeskultur inte är något enhetligt, utan bäst beskrivs
som ett kontinuum mellan två ytterligheter: ett autonomt respektive ett legalistiskt perspektiv.

Inledning
Återkommande beskrivs i media poliser som använder illegitima metoder i sitt
arbete och som ljuger och vittnar falskt för att beskydda varandra. Handlar detta
om enstaka befattningshavare som tar sig alltför stora friheter eller beskrivs förhållningssätt som är sanktionerade i poliskollektivet? I detta bidrag behandlar jag
den eller de yrkeskulturer vi finner bland patrullerande poliser.10 Snarare än att
tala om en enhetlig yrkeskultur menar jag att denna kan beskrivas utifrån olika
teman. Fokus i mitt resonemang kommer emellertid att ligga på de tendenser där
yrkeskulturen avviker från officiellt sanktionerat polisarbete. Mina egna studier
handlar om svenska förhållanden. Bl.a. Liv Finstads studie av Oslo-polisen (Finstad 2000) och Lars Holmbergs (Holmberg 1999) studie av polisen i Köpenhamnsregionen pekar emellertid på att det är mer som förenar än som särskiljer i
de skandinaviska länderna.

Vad menas med yrkeskultur?
Med yrkeskultur menas här i en yrkesgrupp – eller delar av en yrkesgrupp – kollektivt förankrade mönster av gemensamt tänkande. Häri ingår innebörder och
värderingar kring hur man ser på sig själv som yrkesgrupp, på omvärlden och arbetet och därpå följande normer kring hur arbetet skall bedrivas liksom hur interna relationer skall hanteras.
Centralt i min användning av kulturbegreppet är att det uttrycker ett kollektivs
sätt att skapa mening åt sina livsvillkor. Det är därmed i vilken utsträckning livsvillkoren delas som utgör gränsmarkör för om det är meningsfullt att tala om en

–––––––––
10

Framställningen bygger på och är en sammanfattande bearbetning av min doktorsavhandling: Granér (2004). Dess empiriska underlag består bl.a. av fältstudier bland patrullerande poliser omfattande 18 arbetspass, enkätundersökningar samt 25 intervjuer med poliser om 3–4 timmar vardera. I anslutning till arbetet har olika resultat publicerats: se t.ex. Granér (2000), Granér & Nilsson
(2000), Granér & Knutsson (2000), Knutsson & Granér (2001). Jag använder i framställningen
konsekvent epitetet ”han” eftersom det är en i huvudsak manlig kultur som beskrivs.
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viss kultur. Även om vi kan hitta gemensamma beröringspunkter för alla som arbetar inom polisorganisationen, blir skillnaderna mellan t.ex. det övre chefsskiktet och polisen på gatan så stora, att det snarare är rimligt att tala om olika yrkeskulturer än en gemensam poliskultur (Holgersson 2005, 2001, Granér 2004, Granér & Knutsson 2000, Ekman 1999, Reuss-Ianni & Ianni 1983). Vidare tar kulturbegreppet fasta på historiskt förankrade fenomen. Kulturen är därmed relativt
stabil över tid. Slutligen är kulturen bara delvis uttalad. Istället finns den på ett
såväl medvetet som omedvetet plan och kan därmed vara inbördes motsägelsefull (se även Alvesson 2001).

Tidigare forskning
Klassisk anglo-amerikansk polisforskning har pekat på existensen av en enhetlig
yrkeskultur bland poliser på gatunivå med värderingar och praktiker som ofta
står i strid med polisorganisationers och övriga rättsapparaters officiella ideal
(För översikter se Reiner 2000, 1992, Waddington 1999, Herbert 1998.). Utifrån
denna beskrivs en isolering gentemot det övriga samhället. Polisarbete uppfattas
som en kallelse eller mission i ”kriget” mot brottsligheten, en handlingsinriktning med förkärlek för action, en tendens till kategorisering av allmänheten i respektabla och busar, samt en fientlighet mot avvikare från traditionella medeloch arbetarklass-värderingar. Dessutom beskrivs ett cyniskt och pessimistiskt
perspektiv på samhället och en stark intern solidaritet i förhållande till såväl omvärld som chefer. I sättet att tänka tenderar poliser att utveckla auktoritära drag,
politisk konservatism, ett tänkande i svart och vitt samt en tendens att utgå från
”sunt förnuft” och enkla lösningar. Detta avspeglas bland annat i rasistiska och
sexistiska attityder förlitande sig på våldsmakt kombinerad med en kroniskt
misstänksam hållning. Som synes sker ofta sättet att karaktärisera poliskulturens
kognitiva drag i nedvärderande termer. Möjligen kan man ana en typ av nedvärderingar som kännetecknar en intellektuell över- och medelklassyn på arbetarkulturer samtidigt som andra sidor såsom ”den tysta kunskapen” nedvärderas.
Sättet att karaktärisera kognitiva drag hos ordningspoliskulturen följer dessutom
vilka syften man betonar i polisens verksamhet. Om man utgår från metaforen
”polisen som agenter av det sociala trygghetssystemet” som många tycks ha gjort
blir det naturligt att etikettera de drag som beskrivits i termer av auktoritär, cynisk och misstänksam. Om man däremot intar ett internt perspektiv och utgår
från den krigsmetafor som rapporteras blir polismannen en soldat i kriget mot
brottsligheten. Därmed kan begrepp som realistisk och analytisk vara mer adekvata (Balch 1972).
Frågan är emellertid i vilken utsträckning denna karaktäristik är tillämplig på
skandinavisk polispraktik av idag. De klassiska studierna har 20-30 år på nacken
och har företrädesvis gjorts i europeiska och amerikanska storstäder bland poliser med en mer homogen könssammansättning och klassbakgrund, liksom en
mer begränsad utbildning än vad som gäller för deras skandinaviska kollegor.
Därtill kommer att de poliser som studerats i stor utsträckning kan antas själva ha
fått sin första yrkessocialisation som soldater i krig alt. har skolats in i yrket med
en sådan yrkesbakgrund.
Senare skandinavisk forskning har också ifrågasatt de klassiska studiernas
rön. Liv Finstad (2000) menar att även om poliser ser sig själva utifrån samlande
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kännetecken, så finns det betydande variationer inom poliskollektivet. Även Stefan Holgersson (2001) anser att variationen är för stor för att det skulle vara möjligt att använda angloamerikansk forskning som generell karaktäristik av svenska
poliser. Men även den anglo-amerikanska forskningen har ifrågasatts. Steve
Herbert (1998) hävdar att polisforskningens betoning av informella aspekter har
gjort att den formella regleringen av polisarbetet framstått som mer kraftlös än
den i själva verket är.

Perspektiv och förhållningssätt
Data som pekar mot en mer heterogen yrkeskultur återkommer i min studie.
Även om det bland mina informanter fanns en bred enighet om existensen av en
speciell yrkeskultur varierade uppfattningarna om vari denna består. Några angav
en yrkeskultur präglad av självständighet i förhållande till det officiella samhällsmandatet. I denna uttrycktes ett yrkesideal med en betoning av reaktiv
brottsbekämpning och kontroll av ordningen utifrån moraliska kriterier. Andra
underströk mer hur poliser underordnade sig officiella riktlinjer och regelverk.
En föreställning som var så ofta återkommande att den kunde antas fungera normativt var att man i olika åldrar i poliskarriären utvecklade olika yrkesideal. Vidare skiljde sig enskilda turlag och enheter åt ifråga om hur man arbetade. Dessutom fanns skillnader som kunde härledas till kön, geografisk placering och karaktären på arbetsuppgifterna. Sålunda ansågs kvinnliga poliser, äldre manliga i
likhet med landsortspoliser och renodlade närpoliser ha en mindre repressiv och
mer brottsförebyggande framtoning än yngre manliga storstadspoliser. Utöver
individuella variationer gick det dessutom att se skillnader i perspektiv och förhållningssätt som utgick från olika typer av situationer inklusive karaktären på
arbetsuppgifter samt med vem man hade att göra.
Denna spridning i referensramar, attityder och förhållningssätt gör att istället
för att hävda förekomsten av en homogen yrkeskultur så föreslår jag en taxonomi
i vilken patrullerande polisers yrkeskultur kan beskrivas som ett kontinuum mellan ytterligheter vilka kan beskrivas som weberianska idealtyper (Weber
2000/1904). Denna taxonomi innehåller en polaritet mellan två dominerande
perspektiv, som jag benämner det legalistiska och det autonoma. Det förra – den
lojala byråkratens – kännetecknas av lojalitet mot det officiellt sanktionerade
samhällsmandatet. Det senare, likt filmens sheriff eller samuraj, hyllar däremot
ideal om polisyrket som en självständig samhällskraft. Dessa båda huvudperspektiv kommer att förstärkas eller modifieras av tre typer av förhållningssätt
som inte utan vidare går att inrymma i något av perspektiven. Delvis utifrån begrepp i polisjargongen har jag benämnt dessa trött kontra hungrigt, tufft kontra
mjukt och intellektuellt kontra mekaniskt-intuitivt förhållningssätt (se schema 1).
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Grundläggande perspektiv
Legalistiskt

Autonomt

Kompletterande förhållningssätt
Trött

Hungrigt

Tufft

Mjukt

Intellektuellt

Mekaniskt – intuitivt

Schema 1. Perspektiv och förhållningssätt i patrullerande polisers yrkeskultur.

Det är viktigt att understryka att om det existerar poliser som överensstämmer
med någon av ytterligheterna i dessa perspektiv och förhållningssätt så saknar
deras stil förankring i poliskollektivet. Däremot finns det poliser liksom enheter
som bl.a. utifrån de kriterier jag angett ovan kan beskrivas i sådana termer. Därtill är – vilket jag återkommer till – valet av perspektiv och förhållningssätt beroende av situation.

Legalistiskt kontra autonomt perspektiv
Det legalistiska perspektivets ledstjärna är det regelverk och de policydokument
som utgör polisens officiellt sanktionerade samhällsmandat. Man ser som polisens uppgift att vara till för allmänheten, i termer av alla människor. I det autonoma perspektivet ser man däremot polisen som en självständig samhällskraft
med ett tydligt partsintresse. Polisens uppgift anses vara att hävda livsföring och
trygghet hos en inte sällan idealiserad grupp skötsamma medborgare i termer av
”allmänheten” eller ”svensson”, genom att jaga och oskadliggöra dem som hotar
denna livsföring. Hotet kan komma från en heterogen grupp ordningsstörare som
utmanar allmänhetens normer om normal anständighet. Primärt handlar det
emellertid om ”buset”, en kategori kriminella och deras nätverk som i det autonoma perspektivet närmast framstår som en befolkningsgrupp. En sammanfattande beskrivning av de båda förhållningssätten beskrivs i schema 2.
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Legalistiskt perspektiv

Autonomt perspektiv

Uppdrags- Staten via regering och Folket eller allmänheten definiegivare
riksdag
rat som vanligt hederligt folk
som gör rätt för sig och betalar
skatt
Riktlinjer Lagstiftning och officiella Principer för riktigt polisarbete
för arbetet styrdokument,
Moraliska föreställningar om rätt
Grundläggande rättsregler och fel
Interna kollegiala normer om hur
arbetet skall bedrivas
Arbetssätt Utgår från prioriteringar
och direktiv i måldokument samt lagstiftning
sammanfattat i formuleringar som att ”skydda,
hjälpa och ställa till rätta”

Utifrån tillgänglighet, effektivitet
samt interna normer för accepterade tillvägagångssätt
Att störa, jaga, och infånga buset
Att eliminera ordningsstörningar
Moralisk fostran
Beskydd av de svaga

Motpart

Service: välvillig allmänhet
Beskydd: rättmätiga offer
Brott: buset, dvs. vanemässigt
kriminella
Ordningsstörning: de som hotar
allmänhetens trygghetsupplevelse

Service: alla
Beskydd: utifrån hot
Brott: Skäligen misstänkta
Ordningsstörning: de som
bryter mot sanktionerade
regler

Schema 2. En jämförelse mellan det legalistiska och det autonoma perspektivet.

Riktigt polisarbete och skitjobb
Det ovannämnda partsintresset fungerar som legitimering för vad som i det autonoma perspektivet uppfattas som ”riktigt polisarbete”. Tre typer av kriterier för
vad som kännetecknar det riktiga polisarbetet kan identifieras:
1.

2.

Det skall finnas ett tydligt identifierbart brott med tydliga gränser mellan vad som är rätt och fel. Härvidlag blir rån, stöld och misshandel exempel på handlingar som polisen bör engagera sig i. Däremot representerar ”fylleslagsmål” det riktiga polisarbetets motpol, dvs. ”skitjobb”.
Vid sådana ärenden kan det vara svårt att identifiera vem som är förövare och vem som är offer. Dessutom anses inte ett slagsmål i ”fyllan och
villan” moraliskt sett vara att betrakta som ett brott.
Utöver detta kommer en effektivitetsaspekt. Handlingen skall ha ett högt
straffvärde och det skall finnas en identifierbar gärningsman av tillräcklig dignitet som går att fälla för brottet. ”Skitjobb” är däremot uppgifter
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3.

som inte resulterar i gripanden eller i ett gripande som inte leder till någon påtaglig påföljd. Att ta fast en snattare där straffet är böter, samtidigt som förövaren saknar ekonomiska medel att betala dessa, betraktas
inte som riktigt polisarbete. Även kvinnomisshandel i hemmet har traditionellt ansetts ligga utanför det riktiga polisarbetet (Se även Lundberg
2001).
Det kanske viktigaste kriteriet på vad som kännetecknar det riktiga polisarbetet är emellertid hur det bedrivs. Det riktiga polisarbetet skall innehålla dramatik. Det kan beskrivas utifrån metaforen jakt: det gäller att
spåra upp bytet, fälla och föra hem det. Det är i dessa situationer polisen
kan utnyttja sin professionella kompetens, sin träning och utbildning,
utrustning, fysik och maktmedel. En informant beskrev biljakt och pågående inbrott som ”julafton” för alla poliser oberoende av specialitet.
Möjligheterna till tjuvjakt kunde locka patrullerna till en kapplöpning
om att få vara med i ärendet även där behovet av deras medverkan var
tveksam.

Praktiskt polisarbete
Det ”riktiga polisarbetet” kan kopplas till det autonoma perspektivets begrepp
”praktiskt polisarbete”. Begreppet har en tydlig udd mot det teoretiska polisarbetet som anses konstruerat av ”pärmbärare” dvs. rättsapparatens byråkrater utan
kontakt med ”verkligheten”. Ett ofta uttalat påstående var att det var omöjligt att
bedriva effektivt polisarbete och samtidigt följa de regelverk som omgärdar detta.
Praktiskt polisarbete inkluderar en serie tillvägagångssätt där omedelbara resultat betonas på bekostnad av institutionellt påbjudna arbetssätt. Härvidlag kan
det praktiska polisarbetet komma i konflikt med bl.a. rättsprinciper som allas likhet inför lagen liksom att lagar inte får användas för andra syften än de ursprungligen avsedda. Flera uttryck för vad som ingår i praktiskt polisarbete kan identifieras. Häri ingår att utifrån yttre karaktäristika identifiera potentiella kriminella
och ordningsstörare. Eftersom vissa invandrargrupper anses speciellt brottsbelastade riskerar de som liknar dessa att utsättas för en negativ särbehandling.
I det praktiska polisarbetet ingår att ha beredskap för uppdrag som ingår i det
”riktiga polisarbetet” och därmed snabbt kunna göra sig av med ärenden av karaktären ”skitjobb”. Ett grundantagande utifrån det autonoma perspektivet är att
allt kan hända och att det gäller att ha en beredskap för detta. Därmed blir arbetet
bara delvis upplagt utifrån vad som normalt händer.
Vidare ingår en relativ självständighet i förhållande till lagstiftningen. Att bryta mot lagar kunde vara kontroversiellt även om det utifrån situationen och den
goda saken kunde ursäktas. Att däremot tänja på lagar eller hitta regelverk som
man kan luta sig mot för att legitimera en åtgärd var fullt accepterat. Trafiklagstiftningen kan t.ex. användas i brottsbekämpande syfte genom att bilar kontrolleras eftersom föraren och passagerare väcker misstänksamhet. På motsvarande
sätt kunde man skaffa sig tillgång till en lägenhet med motiveringen att man ”ville prata lite”.
Praktiskt polisarbete innebär dessutom att hävda respekten för poliser liksom
att bevaka den egna handlingsfriheten. Detta kan ses som ett sätt att markera en
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maktrelation i förhållande till medborgarna. Umgänget skulle ske på polisens
villkor. Ett ofta uttalat grundantagande bland mina informanter var att det var
motparten som lade ribban för polisernas agerande. Poliser gjorde vad som krävdes av situationen och det var på den andre det berodde om polisens reaktioner
blev stränga eller milda. Den som inte gjorde som polismannen sagt riskerade
olika typer av negativa konsekvenser. Tillämpningen utifrån detta grundantagande kunde dock komma i konflikt med direktiven om polismans uppträdande liksom med polismannens befogenheter i övrigt. Bl.a. kunde lagen om omhändertagande av berusad person användas mot den som pekade finger eller på annat sätt
provocerade poliserna.
Därtill beskyddar man via en tystnadskod varandra vid brott mot det regelverk
som kringgärdar polisarbetet. Medan man ur det legalistiska perspektivet i linje
med anmälningsplikten är skyldig att anmäla eller rapportera varje misstanke om
brott som en kollega begår fanns i det autonoma perspektivet den motsatta normen – man anmäler inte och man vittnar inte mot en kollega. Tystnadskoden
hade enligt mina informanter förr en mer absolut karaktär och gällde oberoende
av vilka brott vederbörande gjort sig skyldig till. Även om detta fortfarande kunde gälla i förhållande till kollegor som man hade en personlig relation till var
emellertid koden främst tillämpbar för brott som kan beskrivas som ”tjänstenära”. Det har begåtts i yrkesutövningen och utan uppenbara personliga motiv. Exempel här är sådana brott som utgör en följd av det autonoma perspektivets förhållande till lagstiftningen. Alternativt finns förmildrande omständigheter som
vid våldsanvändning i affekt. Vad gäller accepterad våldsanvändning fanns dessutom inslag av ett informellt straffande. Om man tyckte att ”den djäveln kunde
ha det” blir brottet mer ursäktat. Därutöver begränsas normen till förseelser och
bagatellbrott. Huvudregeln var emellertid att beskyddet inte gäller vid brottsliga
handlingar som inte var yrkesrelaterade, som bedrägeri, stöld, häleri och sexualbrott. Härvidlag påstås det ha skett en förändring under de senaste 10–20 åren.
Vid denna typ av brott var kollegornas dom hård. Huvudattityden var att vederbörande sågs som ett felrekryterat rötägg som inte har något i kåren att göra.

Trötta kontra hungriga poliser
I polisjargongen talas om ”hungriga” kontra ”trötta” poliser. Utifrån detta kontinuum beskrivs den trötte som en polis som undviker att överhuvudtaget behöva
agera eller att ta egna initiativ. Istället utvecklar han strategier som att konsekvent patrullera lugna arbetsområden eller ”uppsöka radioskugga”. Motpolen
”den hungrige”, söker sig däremot till situationer där han får arbeta. Den trötte
behöver komma till ett dukat bord för att ta för sig. Det skall finnas ett tydligt
och uppenbart brott, gärningsman på plats och vittnesutsagor eller andra bevis
som kan binda honom till brottet. För den hungrige däremot kan det räcka med
en känsla av att allt inte står rätt till för att han skall fördjupa sig i situationen.
Han har knappt tid att ta raster utan är istället snabb på att ”hugga” anrop på radion. Om det inte kommer sådana söker han upp områden där något kan förväntas hända.
Enskilda poliser som av fysiska eller psykiska skäl förlorat sin arbetsmotivation och gjort ”patron ur” är inget nytt fenomen i polisorganisationen, men det
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har synliggjorts i samband med att organisationen plattats och fått nya befordringsformer vilket bl.a. inneburit att fler äldre poliser stannat i yttre tjänst. Men
det finns dessutom de som hävdar att andelen trötta poliser är ett resultat av de
senaste årens omorganisationer. Man upplevde vidare polisorganisationen som
en trög och ineffektiv byråkrati där det var viktigare att göra saker på rätt sätt än
att göra rätt saker. En ofta förekommande uppfattning var att organisationen inklusive ledning och regelverk, undergrävde möjligheten att bedriva effektivt polisarbete, bland annat pekade man på risken för bestraffning vid eventuella felhandlingar. Det säkraste sättet att bedriva polisarbete skulle vara att göra så lite
som möjligt.

Tuffa kontra mjuka poliser
Variabeln tuffa kontra mjuka förhållningssätt handlar bl.a. om vilket intryck man
ville göra på omvärlden, hur man använder sina maktresurser. I det tuffa förhållningssättet var det de snabba konkreta och kortsiktiga resultaten som räknades. I
förhållande till omvärlden betonades en asymmetrisk maktrelation präglad av
dominans. Via intryck av fysisk styrka och potens eftersträvades att framkalla
underkastelse och därmed åstadkomma snabba resultat. Därmed blev våldsanvändning central. Bakomliggande präglades det tuffa förhållningssättet av att
man utåt ville förmedla respekt via rädsla. Den efterfrågade kompetensen handlade om muskelkraft, att kunna uppträda med myndighet, samt förmågan att använda tekniska hjälpmedel, kunna skjuta, hantera batongen och köra fort.
I det mjuka förhållningssättet var nyckelorden istället samarbete och övertalning. Man försökte skjuta maktutövningen i relation till dem man ingriper mot i
bakgrunden för att istället eftersträva intryck av en komplementär maktrelation
präglad av ömsesidighet. Istället för fysisk styrka upprätthölls respekten genom
att inge förtroende och ge intryck av omtanke. Minsta möjliga maktanvändning
och minsta möjliga kränkning av motparten sågs som viktigare än snabba kortsiktiga resultat. Den kompetens som värdesattes kom mer att ligga på en kommunikativ förmåga präglad av inlevelse, tålamod och förståelse.

Intellektuella kontra mekaniskt-intuitiva poliser
Slutligen gör jag en gränsdragning mellan ett reflekterande och förändringsbenäget intellektuellt och ett konservativt mekaniskt-intuitivt förhållningssätt. Det intellektuella förhållningssättet innehåller karaktäristika man kan förknippa med ett
vetenskapligt ideal. Detta kräver emellertid reflektion. Det mekaniskt intuitiva
förhållningssättet är däremot förknippat med vad som i vardagligt tal beskrivs
som ryggmärgskunskap, dvs. ett sätt att tänka man använder när förutsättningarna för reflektion är begränsade eller obefintliga.
Det intellektuella förhållningssättet kännetecknas av ett sätt att tänka baserat
på logisk slutledning utifrån påvisbara fakta. Det finns en ambition att utvärdera
och vid behov förändra vad man gör och hur man gör det. Man hävdar professionella ideal i termer av att arbetet skall bedrivas oberoende av personliga preferenser, med en tydlig yrkesetik och med en öppenhet för att granska egna förgivettaganden. Till detta kommer en grunduppfattning om tillvarons komplexitet
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och en beredskap att gå utöver enkla förklaringsmodeller. Det finns en strävan att
reflektera över och utveckla de egna arbetsmetoderna. Därmed välkomnar man
influenser från omvärlden såsom vetenskapligt grundad kunskap. En annan
aspekt av förhållningssättet är att man vill identifiera sig med de ideologier som
dominerar den offentligt accepterade ideologi som betonar mänskliga rättigheter
och jämlikhet och som bland annat uttrycks i avståndstagande från rasism och en
negativ syn på våldsanvändning.
Att snabbt kunna fatta beslut och handla utifrån dessa är centralt i det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet. Handlingsinriktningen avspeglar sig även i vilken kunskap som efterfrågas. Den skall vara konkret, lättillgänglig och utan
tveksamheter, ge direkt vägledning för handling. Handlingsinriktningen och hotet mot att uppleva ambivalens inbjuder dessutom till en tendens att se det egna
perspektivet som allenarådande. Det finns en förkärlek för att se såväl sig själv
som omvärlden utifrån förgivettaganden i termer av enkla kategorier. Arbetet utgår från traditionellt förankrade förhållningssätt baserade på makt och auktoritet.
Man undviker att problematisera relationen mellan känsla och förnuft och rationaliserar istället känslomässiga upplevelser till att bli förnuftsbaserade. Ofta
hänvisas till ett sunt förnuft. Detta kan beskrivas som en kombination av vardagspsykologiska antaganden om människans natur, koder för umgänge och för
rätt och fel. Inte sällan avspeglar detta sunda förnuft de värderingar och umgängesmönster som gäller i den egna sociala miljön och som tenderar att upphöjas till
universella sanningar. Denna etnocentrism återkommer i en tendens att placera
sig själva som samhällets centrum. Vidare utgör praktisk erfarenhet den huvudsakliga källan till kunskap om människornas och samhällets ”sanna” natur. Andra kunskapskällor värderas utifrån hur de stämmer med egna förgivettaganden.

Förhållningssätt i relation till perspektiv
Såväl inom det legalistiska som inom det autonoma perspektivet finns ”trötta”
och ”hungriga” poliser. Även om det tuffa förhållningssättet överensstämmer
med centrala drag i det autonoma perspektivet gäller detta bara i jakten på ”allmänhetens fiender”. Det ”mjuka förhållningssättet” betonas i officiella policydokument, men inte när det är det legalistiska perspektivets repressiva funktioner
som efterfrågas. Det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet har tydliga likheter
med det autonoma, men återfinns även i den illa sedda legalistiska typ som i polisjargongen beskrivs som bokstavspoliser, dvs. de som utan urskiljning strävar
efter att upprätthålla lagar och förordningar. Det finns vidare en rationalitet i det
autonoma perspektivet som inte går att reducera till det mekaniskt-intuitiva förhållningssättets kognitiva strategier, utan snarare utgår från en värdegrund som
står i konflikt med dominerande institutionella föreställningar.

En eller flera kulturer?
De poliser som i hög grad överensstämmer med ett legalistiskt respektive ett autonomt perspektiv skulle teoretiskt sett kunna beskrivas som parallella kulturer.
De vars arbetsstil präglas av något av förhållningssätten under respektive perspektiv skulle på motsvarande sätt kunna beskrivas som subkulturer. I mitt mate-
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rial går det att identifiera de som tenderar mot ett legalistiskt perspektiv, även om
dessa företrädesvis fanns utanför kollektivet patrullerande poliser. Mina informanter beskriver vidare turlag och individuella polisstilar som tenderar åt den
tuffa våldsinriktade ”samhällsbäraren” eller den mjuka serviceinriktade ”socialpolisen”. Dessutom beskrivs typer som den alltför reflekterande teoretikern liksom den konsekvent regelberoende bokstavspolisen. Jag har emellertid inte sådana data att dessa skulle vara så frekventa att de kan kategoriseras som subkulturer.
Istället torde idealet utifrån min studie vara att omfattas av såväl ett legalistiskt som ett autonomt perspektiv, betona betydelsen av att utgå från polisens
samhällsmandat och samtidigt hävda rätten till autonomi, se sig som lagstiftarens
förlängda arm och anse sig ha friheten att självständigt upprätthålla lag och ordning. På motsvarande sätt tycks det kollektiva idealet vara att kombinera de olika
förhållningssätten. Ytterligheter i förhållningssätten beskrivs som illa sedda minoritetsgrupper. Idealet tycks snarare vara att kunna ta i när så krävs men inte slita ut sig, att inta ett mjukt förhållningssätt gentemot en vänligt sinnad allmänhet,
men vara tuff i jakten mot dem som på olika sätt bjuder motstånd. Vidare att inte
vara för enkelspårig i sitt tänkande, men betona handlingsinriktning framför reflektion.

Ord och/eller handling?
När, var och hur någotdera av perspektiven får dominera är i hög grad situationsberoende. När poliser talar om polisarbete med en icke-initierad utomstående är
man noga med att upprätthålla ett legalistiskt perspektiv. När man i intervjuer
och under fältstudier talar om polisarbetet mer generellt har däremot det autonoma perspektivet ofta ett dominerande utrymme. Då återkommer uppfattningar
om den direkta kopplingen polis och allmänhet, att buset skulle störas så mycket
som möjligt i sin hantering liksom att det inte är möjligt att bedriva effektivt polisarbete enligt regelverket. När samtalet övergår till hur konkreta situationer
skall hanteras blir emellertid det legalistiska perspektivet återigen mer framträdande bland annat genom att man lägger stor vikt vid vilka lagparagrafer som
kan användas vid olika tillfällen. Samma dubbla bild återkommer i de konkreta
ingripanden jag observerade. Mitt huvudintryck är att poliser i huvudsak följer
ett legalistiskt perspektiv i termer av att följa polisens regelverk. Avvikelser från
detta är emellertid återkommande.
Två typer av faktorer är väsentliga för när ett autonomt perspektiv tillåts dominera även i praktiken. Det första utgår från graden av engagemang i ett ärende,
det andra från om inblandade poliser kan riskera efterräkningar för sitt agerande.

Graden av engagemang
Graden av engagemang kan beskrivas utifrån uppdelningen i riktigt polisarbete
och ”skitjobb”. Brott av tillräcklig dignitet, där det finns en chans att få fast en
gärningsman, innebär ett ökat engagemang. Detta gäller speciellt om det finns
förutsättningar för spänning och dramatik, som vid biljakter, då kan regler om
husrannsakan och att en lag inte får användas i annat syfte än den är avsedd för
väga lätt.
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Det autonoma perspektivet uttrycks emellertid främst när frånvaron av engagemang dominerar. ”Skitjobb” såsom förseelser och vardagsbrott med liten
chans att bli uppklarade tenderar man att undvika eller lägga ned minsta möjliga
tid på. Härvidlag kan man bortse från sin skyldighet att upprätta en anmälan.
I engagemanget ingår med vem man har att göra. De som betraktas som representanter för en annars skötsam allmänhet får ofta en generösare behandling än
vad poliser har rätt och i vissa fall skyldighet till. De som kategoriseras som
”bus”, men även ordningsstörare, utsätts däremot för en hårdare maktutövning
även vid lindriga brott. Man har dessutom större benägenhet att engagera sig i de
offer för brott eller olyckor som anses moraliskt oklanderliga, försvarslösa och är
utan skuld.
En annan faktor i graden av engagemang är i vilken utsträckning polisen upplever sig ha blivit provocerad. Ifrågasättande av polisens auktoritet kan leda till
att även förseelser och bagatellbrott blir anmälda. Denna faktor framstår även
som viktig när poliser använder sig av otillbörlig våldsanvändning, vilket bland
annat kan ske när någon försöker fly eller göra fysiskt motstånd.

Risken för efterräkningar
Den andra faktorn för att det autonoma perspektivet skall få utrymme är att ”hålla ryggen fri”. Härvidlag gäller principen att om man i efterhand kan motivera
sitt agerande så finns stora frihetsgrader oberoende av motiv. En annan aspekt är
med vem poliser har att göra. Man avstår från att agera icke-legitimt om man
kunde räkna med att den man ingriper mot eller eventuella vittnen har resurser
att göra en trovärdig anmälan. Om vederbörande däremot anses sakna sådana
förutsättningar begränsas de egna frihetsgraderna bara av de interna normerna.

Vilken funktion fyller yrkeskulturen?
I polisarbetets villkor ingår en otydlig yrkesroll med en bred uppsättning disparata uppgifter. Därtill omges poliser av en stark symbolisk laddning med motstridiga förväntningar på polisrollen. Inte sällan tillskrivs poliser en ömsom bestraffande och ömsom beskyddande omnipotent föräldraroll. Vidare kompliceras polisarbetet av en serie begränsningar kring hur detta får utföras. Det legalistiska
perspektivet har att motsvara inte sällan motstridiga förväntningar från olika
samhälleliga maktcentra. Mot denna motsägelsefyllda och otydliga polisroll kan
man ställa det autonoma perspektivets identitetsförstärkande avgränsning av vad
som tillhör ”det riktiga polisarbetet”, förstärkt av det ”praktiska polisarbetets”
anvisningar om hur detta skall ske.
Via tydliga avgränsningar till omvärlden, liksom ett system av interna normer,
bidrar patrullerande polisers yrkeskultur till en intern sammanhållning. Framför
allt det autonoma perspektivets syn på poliser som självständiga samhällsbeskyddare förstärkt av det mekaniskt-intuitiva förhållningssättets idealisering av
den egna yrkesgruppen bidrar till denna identitet. Även den betydelse man lägger
vid upprätthållande av polisauktoriteten kan ses som identitetsförstärkande.
Till upprätthållande av en social identitet kan räknas yrkeskulturens bidrag till
hur arbetets villkor kan hanteras. Men detta skall inte förstås som en enkel linjär
relation utan som en växelverkan mellan olika faktorer. Några villkor kan ses
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som givna ur de uppgifter man fått, liksom de instrumentella förutsättningarna
att utföra dem. I andra fall har yrkeskollektivet möjlighet att skapa sina villkor
och sedan agera i enlighet med dessa, vilket i sin tur återigen kommer att påverka
arbetsvillkoren. Uppgiften att omhänderta människor så att dessa skall kunna bestraffas kommer att innebära en risk för poliser att utsättas för våld. Denna risk
kan emellertid förstärkas av det tuffa förhållningssättets betoning av makt och
styrka, medan bland annat kvinnliga och äldre polisers betoning av kommunikativa strategier motverkar den.
I arbetets villkor ingår även olika hotsituationer. Utöver direkt fysiska situationer av fara kommer poliser att möta livsöden som provocerar en existentiell
ångest. Därtill kommer hoten från den egna organisationen, eftersom felhandlingar riskerar att få rättsliga efterspel. Det autonoma perspektivets bidrag till att
hantera fysiska hotsituationer kan exemplifieras med den interna solidariteten
med dess betoning att ge absolut prioritet till anropet ”kollega i underläge”. Utöver att fungera som allmänt identitetsförstärkande kan betoningen av att polisens auktoritet skall upprätthållas ses som ett kollektivt sätt att förebygga hotsituationer.
För beskydd mot interna hot om bestraffning bidrar en tydlig avgränsning
mellan chefsskikt och manskap och mer specifikt den interna tystnadskoden. Vi
kan vidare se hur yrkeskulturens uttryck kan förstås som strategier att hantera
ångest och ambivalens. Genom att idealisera det egna kollektivet får man en moralisk rätt att ge egna bedömningar företräde och att bestämma över andra. Uppdelningen i goda och onda legitimerar att utsätta de senare för lidande. Genom att
begränsa perspektivet till avgränsade situationer slipper man den ambivalens ett
vidare perspektiv skulle kunna innebära.

Kompletterar de båda perspektiven varandra?
Polisorganisationen torde utgöra en av varje organiserat samhälles/statsapparats
viktigaste kontrollinstrument. När andra maktresurser inte fungerar är det via polisens relativa våldsmonopol statens makt kan utövas. Därför borde det vara
mycket problematiskt med en så konkurrerande maktkälla som det autonoma
perspektivet utgör. Men det verkar inte vara så. På papperet är polisorganisationen en regelstyrd byråkrati med en rad bestraffningsfunktioner gentemot dem
som avviker från regelverket. Samtidigt är det få poliser som blir fällda för lageller regelbrott (se även Ekman 1999). För avvikelser från den officiellt sanktionerade policyn för polisarbete sker inga efterverkningar. Samtidigt är existensen
av ett autonomt perspektiv ett väldokumenterat fenomen i polisorganisationer i
hela västvärlden utan att det gjorts några radikala försök att bekämpa det (Skolnick & Fyfe 1994). Tvärtom beskriver flera informanter att har man fångat en
gärningsman eller gjort ett beslag är det ingen som frågar efter hur man lyckats
med detta. Vad gäller kunskap om den lagstiftning man är satt att upprätthålla
beskrivs fortbildningen som eftersatt och lagstiftningen tillåts släpa efter praktiken (se även Holgersson 2000).
Vad står detta för? Har statsmakter och polisledningar insett det omöjliga att
kontrollera aktiviteten hos poliser på gatan eller kan det dessutom vara så att det
legalistiska och autonoma perspektivet kompletterar varandra. Utifrån den senare
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synvinkeln kan man hävda att det i västvärldens polisorganisationer inte förs någon strid mot ett autonomt perspektiv, därför att detta innebär ett mer effektivt
sätt att bedriva polisarbete än vad som officiellt kan sanktioneras. Att låta den
repressiva polispraktiken utgå från en kategorisering av medborgarna baserat på
yttre karaktäristika eller deras tidigare meriter, kan till exempel vara ett effektivt
sätt att bedriva patrullerande polisarbete. Man söker där man av erfarenhet vet att
man får napp även om oskyldiga medborgare riskerar att inkluderas med ett så
grovmaskigt nät.
Med hänvisning till begrepp hämtade från Gouldner (1965) menar Punch
(1983) att polisorganisationen i sin tidiga historia kännetecknades av att vara en
bestraffningscentrerad byråkrati, men att den senare utvecklats till att bli en
skenbyråkrati. Som en följd av bland annat uppmärksammade polisövergrepp i
såväl USA som i Storbritannien och Sverige utsattes polisen med början i slutet
på 1960-talet för externa krav på kontroll (Reiner 2000, Svenska polisförbundet
1993, Cedermark & Klette 1973). Samtidigt skedde av olika skäl som bilburenheten i kombination med större fackligt inflytande, en minskning av kontrollen
av den enskilda polismannen. Bestraffningsbyråkratin övergick till en skenbyråkrati där poliser i praktiken gavs stora friheter. Först när oegentligheter blivit offentliga och legitimiteten hotades skiftar skenbyråkratin till att återigen bli en bestraffningsbyråkrati. I enlighet med Gouldners och Punchs resonemang kan polisers självständighet ses som en konsekvens av friare arbetsvillkor. Polisledningar
har tvingats acceptera detta och inrikta sig på att snarare ge ett intryck av en välkontrollerad polisapparat.
Man kan emellertid föra resonemanget ett steg vidare. Kombinationen av det
legalistiska och det autonoma perspektivet kan ses som en praktisk lösning på dilemmat att kombinera å ena sidan tekniskt inriktade krav på effektivt upprätthållande av lag och ordning och å det andra institutionella krav på att underordna
sig grundläggande rättsregler. Vad som förefaller vara en yrkeskår som tar sig
alltför stora friheter skulle i själva verket vara ett instrument för att hantera institutionella krav om likhet inför lagen. ”Vanligt hyggligt folk” skall ha medborgerliga rättigheter. De regler som begränsade polisers rättighet att fritt välja sätt att
ingripa skulle emellertid i praktiken inte gälla för mötet med resurssvaga och
brottsbelastade grupper. Institutionella föreställningar såsom likhet inför lagen,
förbjuder lagar som bara gäller för vissa befolkningsgrupper. Istället har man att
överlåta åt den enskilda polismannen att göra praktiska bedömningar. Detta blir
emellertid ett problem när agerandet blir offentligt eller man råkar handla gentemot någon med resurser att protestera. Om än underförstått, utgörs utifrån ett
sådant synsätt vad som i det autonoma perspektivet beskrivs som ”riktigt och
praktiskt polisarbete” också de dominerande förväntningarna på polisrollen. Polismannen förväntas göra vad han inte får göra. Blir han däremot belagd med att
ha gjort fel är det han personligen som får ta konsekvenserna.
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3. Polisers bemötande av personer med
psykiatriska problem
Mikael Rask, Ola Kronkvist och Jonas Åberg
Vad behöver poliser kunna för att bemöta människor med psykiatriska problem
på ett respektfullt sätt? Frågan diskuteras i artikeln.

Inledning
Poliser möter i sitt arbete personer med allvarlig psykisk störning, vilket många
gånger kan vara problematiskt. Inte sällan äger ett sådan möte rum i en spänd situation eller i en miljö där polisen känner osäkerhet. Att då bemöta personen i
fråga med respekt och värdighet kan vara besvärligt. Såväl nationellt som internationellt finns stora brister i fråga om utbildningsmaterial som skulle kunna
hjälpa poliser att utveckla sina färdigheter inom bemötandeområdet. Följande
text bygger på en studie, initierad av Polisutbildningen vid Växjö universitet, baserad dels på analys av videoinspelningar av polisstudenter i träningssituationer
under sin utbildning i Växjö, dels på djupintervjuer med poliser som har gedigna
egna erfarenheter från möten med människor med svåra psykiska funktionshinder (i texten ofta kallade "psykiskt sjuka"). Intervjuerna, utförda av författarna
till denna text, gjordes vid två storstäder och en mindre stad. Sammanlagt intervjuades 11 personer. Slutsatserna ur analys av inspelningarna och intervjuerna
jämförs med den forskning som i dag finns tillgänglig inom det aktuella området.

Syfte och upplägg
Syftet med studien och denna rapport är att vidareutveckla Växjö-utbildningen
genom att möjliggöra att utbildningen tillförs kunnande från erfarna poliser på
olika håll i landet.
Det kunnande som avses är inte enbart faktakunskap, utan i minst lika hög
grad insikter om förhållningssätt. Det är insikter, som de erfarna poliserna tillskansat sig under sin yrkesverksamhet. Forskarnas uppgift har varit att genom intervjuer i dialogens form hjälpa de intervjuade att uttrycka sitt kunnande på ett
sådant sätt att det blir begripligt för en person som inte har samma grad av erfarenhet. Det handlar till en del om att verbalisera ”tyst kunskap”.
Studenternas erfarenhet av att bemöta personer med allvarliga psykiska problem är starkt varierande. Vissa kan ha viss erfarenhet redan innan de går utbildningen, genom att de kan ha haft arbeten som innebär att de har haft med dessa
personer att göra; andra har obetydliga erfarenheter av den aktuella problematiken.
Vid Polisutbildningen vid Växjö universitet används en modell för färdighetsträning vilken bygger på användande av ”figuranter”, dvs. personer som är duk-
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tiga på att efterlikna beteenden och reaktioner hos psykiskt sjuka människor. Utbildningsmomentet är inlagt i slutet av kurserna som behandlar missbruk och
psykisk störning och berör samtliga kursdeltagare.
Övningen genomförs i polisutbildningens specialbyggda övningslägenheter.
Studenterna arbetar patrullvis under övningen mot ett av de tre scenarion som
beskrivs nedan. Vid de andra två scenarierna medverkar de som åskådare. Studenterna agerar uniformerat och har radiosamband med en för övningen uppsatt
kommunikationscentral. Figuranterna i övningen är erfarna sjuksköterskor eller
vårdare inom psykiatrin, som har förmåga att agera mycket realistiskt. Vid de
flesta tillfällena leder figuranternas beteende till att studenterna uppvisar osäkerhet som ibland även kan få karaktären av rädsla. Feedback efter övningsmomentet ges av en polislärare, en självskyddsinstruktör och en psykiatrisjuksköterska.
Alla övningar videofilmas för att studenterna i efterhand skall kunna se sitt eget
och sina kurskamraters agerande.
Övningens syfte är att ge polisstudenterna möjlighet att skaffa sig erfarenheter
av hur komplext det kan vara att möta människor med olika allvarliga psykiska
problem och som i vissa fall dessutom kan ha en komplicerad personlighetsstruktur. Studenternas uppgift är att möta dessa människor på ett så bra och respektfullt sätt som möjligt och samtidigt tänka på den säkerhet som man som polis
måste vara medveten om.
Studiens syfte att vidareutveckla detta övningsmoment har uppnåtts i två steg:
(I) en analys av utbildningsmomentet i dess nuvarande form och (II) en analys av
kunnande inom det relevanta området hos erfarna poliser.
I den avslutande diskussionen ges förslag till hur studiens resultat skulle kunna användas i pedagogiken vid polisutbildningarna i landet.

Studie av studenter i övningssituationer
De tre övningar som analyserades för den föreliggande studien redovisas nedan
och följs av en summering av forskarnas analys av inspelningarna.

En person med allvarliga vanföreställningar
och förmodad psykosdiagnos
En person med denna problematik skall till psykiatriska kliniken för en bedömning av läkare, dvs. ett handräckningsärende.
Patrullen består av två polisstudenter som möter en påtagligt misstänksam
person (i texten nedan kallad för Sven) som skall till den psykiatriska kliniken.
De båda polisstudenterna presenterar sig och får komma in i Svens
lägenhet. Den ena studenten försöker få Sven att lugna sig och sätta sig ner då han vandrar fram och åter i lägenheten. Studenterna
säger till Sven att de vill hjälpa honom och att de har i uppdrag att
ta med Sven till läkaren varpå Sven utser den andra studenten att
vara läkare och kallar honom för ”läkardjävul”. Då detta inträffar
drar sig denna student tillbaka något för att inte vara uppenbart påträngande. Den ”gode” studenten sätter sig ner och försöker intyga
Sven att de inte vill honom illa och att de skall hjälpa honom, var-
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på Sven frågar: – Vilken hjälp, vilken hjälp, vilken hjälp. Svens
sätt att uttrycka sig uppfattas som ett tecken på rädsla varpå den
”gode” studenten försöker intyga Sven att han inte vill honom något illa. Under tiden som den ”gode” studenten och Sven pratas
vid uttrycker Sven vid flera tillfällen att han har svårt att acceptera
att den ”onde” studenten befinner sig alldeles i närheten. Den
”gode” studenten framhärdar att Sven skall med till den psykiatriska kliniken. Till slut frågar han Sven hur han vill att transporten till
läkaren skall lösas. Efter en kort stund säger den ”gode” studenten
att han och Sven kan sitta bak i bilen medan den ”onde” studenten
får vara den som kör. Detta går Sven med på och säger
– Jamen gå då (och pekar på den ”onde” studenten). Sven och den
”gode” studenten går direkt efter den ”onde” studenten.
Någon av polisstudenterna i varje patrull blir ofta utsatta för att vara ”läkaren”
och den studenten får stå för alla tråkiga erfarenheter som patienten har med sig.
Här är det ofta svårt att försöka tillskapa ett möte där patienten känner sig
trygg med den ”icke onde” polisstudenten. Den nästintill eviga kompromissen
inom operativt polisarbete blir tydlig då den ”onde” skall dra sig tillbaka och den
”gode” lämnas ensam med patienten. Hur skall man kunna behålla en hög säkerhetsnivå och ändå ett bra bemötande då? Kan man verkligen lämna sin kollega
med en allvarligt psykiskt sjuk och aggressiv person? Men om man stannar kvar
ökar aggressiviteten och situationen blir uppenbart farlig. Konflikten mellan att
utstråla lugn och trygghet och att vara beredd på hot och fara ställs på sin spets
(se Agevall & Jenner i denna bok).

En person med ett störande beteende som behöver lugnas
En person behöver lugnas ner. Tidpunkten är efter midnatt och en granne har
ringt och anmält. Personen i lägenheten har ett maniskt beteende med mycket
snabba associationer och kan vara starkt sexuellt fixerad
Patrullen består av två polisstudenter (en manlig och en kvinnlig student) som
möter en person (i texten nedan kallad för Stig) som spelar mycket hög musik
och de båda studenterna uppfattar snabbt personen som manisk.
De båda polisstudenterna har fått komma in i Stigs lägenhet och
försöker visa intresse för vem Stig är genom att försöka lyssna
uppmärksamt på honom. De ber Stig att skruva ner musiken och
Stig sänker volymen lite. Den kvinnliga studenten förklarar för
Stig att grannarna har klagat på att Stig spelar hög musik mitt i natten och ber honom ånyo först att skruva ner och därefter att stänga
av. Stig stänger av musiken men lugnar sig knappast något. Han
har ett tydligt forcerat sätt. Mycket snabbt kommer Stig med sexuella anspelningar till den kvinnliga studenten. Hon undviker att
kommentera de sexuella anspelningarna. Stig fortsätter att prata
om flera andra saker med stor fermitet och återkommer ofta till
sexuella anspelningar. Den kvinnliga studenten lyssnar men uppmuntrar inte Stig att utveckla det han pratar om. Den manlige stu-
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denten frågar Stig om allt är bra med honom. Stig svarar lika entusiastiskt att allt är bara bra. Den kvinnliga studenten försöker sluta
ett avtal med Stig om att inte spela högt. Stig svarar att han inte
skall spela högt. Studenterna dröjer kvar en liten stund för att observera Stig så att han inte blir mer uppjagad (manisk). Stig säger
flera gånger under den korta stunden att han inte ska spela högt.
Studenterna talar om för Stig att de tror honom. De gör det på ett
sådant sätt att Stig uppfattar att han är väl värd att lita på.
Den sexuella fixeringen hos patienten kommer fram vid flera tillfällen vilket ofta
kan vara knepigt att bemöta. Till viss del är det viktigt att inte argumentera på ett
negativt sätt, vilket i så fall leder till ytterligare fixering.
De snabba associationerna är ofta svåra att följa med i till viss del. Vid flera
tillfällen lyckas studenterna med att bryta detta beteende på ett respektfullt sätt.
De flesta studenterna i patrullerna lyckas på ett tidigt stadium att starta en
”förhandling” som skall leda fram till ett ”avtal” där patienten lovar att hålla volymen nere och inte störa grannarna. Patienten får klart för sig vad som kommer
att hända om han/hon stör återigen, studenterna lyckas oftast förmedla detta på
ett respektfullt sätt.
Eftersom det inte finns skäl för något ingripande med tvång när volymen
sänkts och patienten i detta scenario är omöjlig att motivera till frivillig vård,
återstår bara det polisiära efterarbetet i form av dokumentation och eventuella
kontakter med anhöriga. Dokumentation i ett externt PM då det enda sättet att
sätta hjulen i rullning11. Det som ofta missas av patrullen är att samla fullständiga
uppgifter till detta PM. Den efterföljande diskussionen brukar fokuseras på just
detta. Om inget händer kan man ju med stor säkerhet utgå från att ordningsstörningen kommer att upprepas vilket i sin tur resulterar i mer lidande för patienten
och grannarna, och mer arbete för polisen.

En person med uttalade suicidtankar
En person har uttalat suicidtankar till sin före detta flickvän. Hon har ringt till
polisen eftersom hon är orolig att han skall göra sig illa.
Patrullen består av två polisstudenter (en manlig och en kvinnlig student) som
uppsöker personen (i texten nedan kallad för Tord) i hans lägenhet.
När de båda polisstudenterna har kommit till lägenheten och Tord
har öppnat så frågar den kvinnliga studenten om de får komma in
men Tord vill först inte att den manliga studenten skall komma in.
Den kvinnliga studenten säger att det känns tryggt att den manliga
studenten skall vara kvar. Tord säger att han inte litar på honom.
Den kvinnliga studenten säger: – Han ser stor ut men han är snäll
(och pekar på sin kollega). Tord kommenterar inte detta vidare
utan börjar prata om sig själv och hur tråkigt allt är. Den kvinnliga
studenten lyssnar deltagande på Tord. Nu visar det sig att Tord har

–––––––––
11

Med externt PM avses här ett PM till psykiatri och/eller socialtjänst.
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en vass avbruten CD-skiva som han plockar med. Den kvinnliga
studenten försöker knyta kontakt med Tord vilket Tord avvisar
med sitt kroppsspråk. Samtalet mellan den kvinnliga studenten och
Tord fortsätter samtidigt som han håller skivan i sin högra hand
som om han funderade på att kanske använda den för att skada sig.
Den kvinnliga studenten försöker övertyga Tord om att hon tycker
att det skulle vara bra om Tord kunde lämna ifrån sig skivan. Till
slut ger Tord henne skivan. Under det efterföljande samtalet med
Tord erbjuder hon sig att försöka hjälpa honom. Hon undrar om
det är någon han skulle vilja prata med. Tord säger att han skulle
kunna tänka sig att prata med sin mamma. Hon frågar om hon skall
ringa Tords mamma så hon får komma till lägenheten. Tord tycker
att det är en bra idé. I nästa ögonblick säger Tord att han skulle vilja ha tillbaka skivan. Den kvinnliga studenten svarar direkt att så
länge hon är kvar i lägenheten så kommer hon att behålla skivan.
Hon ringer till Tords mamma och därefter bestämmer de båda polisstudenterna att de skall stanna kvar i lägenheten hos Tord till
dess att hans mamma kommer.
Tord är såväl inbunden som utagerande. Inbunden på ett sådant sätt att det är
svårt att komma nära och utagerande på ett sådant sätt att möjligheten finns att
han kan bli kränkt vid varje försök att närma sig honom. Tord försöker att svartmåla den ene studenten i patrullen och gör den andre vit och god.
Det som framkommer är att polisstudenterna lyckas relativt bra med att förmedla att de respekterar Tord. De lyckas knyta kontakt och visa intresse för det
som Tord uttrycker och därefter försöker de hitta någon som Tord kan tala med.
I det här fallet kan farlighetsindikationerna i Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) 47 § eventuellt vara uppfyllda, men de är inte så överhängande att
Polislagen (PL) 11 § är tillämplig. Om farligheten bedöms som hög bör en läkare
tillkallas för utfärdande av vårdintyg, men om den inte bedöms som hög återstår
att försöka motivera patienten till vård i första hand och i andra hand att lämna
platsen och försöka dokumentera på externt PM så fullständigt som möjligt.
Även i detta fall är det vanligt att studenterna glömmer att samla uppgifter till sitt
PM, men flertalet reflekterar självmant över möjligheten att kontakta anhöriga.
Detta får stort utrymme i den efterföljande feedbacken.

Sammanfattande analys
Under övningstillfällena framkommer det att studenterna uppvisar en varierande
grad av osäkerhet som tycks vara förknippad med bristande erfarenhet av denna
typ av möten. Självförtroende, säkerhet och erfarenhet tycks vara starkt förknippat med hur mötet skall kunna präglas av ett ”gott” bemötande.
Det som framkommer tydligt i studien av studenternas bemötande är att somliga har en god förmåga att kommunicera med figuranterna medan andra studenter har svårare. Då kommunikationen fungerar, är oftast studenterna tydliga med
varför de gör den insats som de gör (varför de är på platsen) och att de oftast kan
förmedla detta till personen i lägenheten. De studenter som utstrålar säkerhet,
trygghet och lugn förefaller kunna lösa uppgiften på ett bra sätt. De tycks dessut-
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om vara de som har en naturlig fallenhet att tala med människor. Somliga av studenterna i studien har erfarenheter av relationsarbete i tidigare yrken t.ex. någon
typ av vårdyrke, vilket kan vara en bidragande orsak till att de har lättare för att
klara av de aktuella situationerna. Det framkommer även att de studenter som
försöker möta figuranterna utifrån vad de faktiskt säger, ger figuranterna en upplevelse av att bli tagna på allvar, vilket medför att de faktiskt stannar upp och
verkar lyssna. Detta visar hur viktigt det är att ha och att utveckla en god kommunikativ förmåga, som präglas av uppriktighet och respekt.
Det framkommer relativt tydligt att studenterna har en benägenhet att försöka
genomföra sin insats på allt för kort tid. Detta kan visserligen förklaras av att de
vet att det är en övning och att studenterna är inriktade på att genomföra uppdraget snabbt och effektivt. Då vi vet att psykiskt sjuka ofta har svårigheter med att
snabbt ”knyta an” och relatera till andra människor så framstår det relationsskapande arbetet som viktigt. Således, att ha alltför bråttom ger inte relationsaspekten en rimlig chans.
Vid uppföljningen efter övningsmomentet då feedback ges av en polislärare,
en självskyddsinstruktör och en psykiatrisjuksköterska vore det önskvärt att studenterna får respons på hur figuranten upplevde deras bemötande. Detta skulle
kunna ge studenterna ytterligare inblick i hur deras bemötande upplevdes, i syfte
att fördjupa deras förmåga att kommunicera. Den förbättrade kommunikationsförmågan skulle kunna bidra till att studenterna förbättrar sina färdigheter i att
möta människor i kris på ett mer naturligt sätt.
Kompromissen mellan bemötande och en säker taktik är problematisk. En hög
säkerhet kan uppfattas som avståndstagande, medan en fullständigt nära och
stödjande kommunikation kan äventyra/försvåra en nödvändig säkerhetsnivå.
Detta är en av de svåraste praktiska frågor som hanteras under polisutbildningen.
Den kommer igen i alla övningar, oavsett om det gäller mötet med brottsoffer,
missbrukare eller vanliga brottsmisstänkta.
Stress medför ett omedvetet avståndstagande. Studenterna ställer sig fysiskt i
”stresspositioner” och använder ”stresspråk”. För poliser handlar det ofta om ett
kvasiakademiskt juridiskt ordval som är svårbegripligt och medför avstånd mellan patient och polis. En stressad student står ofta i någon slags färdigställning
med låst överkropp och säger t.ex. ”I så fall avser jag omhänderta dig jämlikt PL
11 §” istället för att stå mer avslappnat med bibehållen beredskap och säga ”Då
måste du nog följa med oss, för vi är rädda att du skall skada dig”.
En empatisk kommunikation förstörs emellanåt av att polisstudenten lägger in
förklarande och formella utfyllnadsmeningar av typen ”Vi är bara här för att göra
vårt jobb” etc. Det gör polisen mindre intressant för klienten att kommunicera
med.
Ibland kan även meningen ”Vi är bara här för att göra vårt jobb” vara en mening som kan hjälpa till att avbryta en ändlös och onödig diskussion om vem
som har rätt och hur verkligheten skall vara. Meningen behöver dock sägas i rätt
sammanhang och vid rätt tillfälle.
De lyckade mötena präglas av empati, närhet, fasthet, tydlighet, humor och ett
visst mått av bemyndigande av klienten. Trots att man skall ingripa repressivt
kan man fråga vad klienten tycker och visa förståelse för svaret. Ibland fungerar
det att ”plantera en positiv självbild” Detta är kanske det äldsta tricket i boken
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om övertalning, som nog alla småbarnsföräldrar känner till. Likaväl som man
kan säga till en 3-åring att ”Du är ju en stor kille nu som kan äta själv”, kan man
säga till en förvirrad eller aggressiv människa att ”Du har ju kontrollen över ditt
eget liv, vi vill bara hjälpa dig och du verkar ju vara en lugn och vettig person
innerst inne”. Det viktiga här är naturligtvis att man absolut inte talar till patienten som till ett barn, det skulle vara en oförlåtlig kränkning. När en positiv självbild skall planteras (det är ganska enkelt eftersom alla gärna vill ha den) måste
man ha stor fingertoppskänsla så att det man säger uppfattas som allvarligt menat.
”Mer av samma-taktiken” fungerar sällan. Att bara upprepa vad man nyss har
sagt på ett nästan mekaniskt sätt är snarast irriterande för klienten och tröttsamt
för poliserna. Däremot så är det viktigt att det framgår tydligt för klienten vad det
är man vill ha sagt. För att undvika ”Mer av samma-taktiken” så behöver man
ibland försöka ändra sitt sätt att uttrycka sig och komplettera sitt budskap med att
återfråga klienten så att man vet att budskapet har gått fram. Man måste våga
byta spår och ha kreativitet och fantasi nog att göra det.

Studie av yrkesverksamma polisers erfarenheter
Intervjuerna gjordes av studiens författare i tre städer. Intervjuerna hade formen
av kvalitativa forskningsintervjuer, vilka dokumenterades genom audioinspelning. De intervjuade var tre kvinnliga och åtta manliga poliser med en yrkeserfarenhet på mellan sex och trettiofem år som poliser. Samtliga inspelningar analyserades av samtliga tre forskare var för sig. Vid två gemensamma sammankomster jämfördes och sammanställdes forskarnas fynd, vars huvuddrag redovisas
nedan.

Polisens samhällsfunktion
De erfarna poliserna har en ganska klar känsla av att de klarar av konstiga situationer, och att detta kan förklaras genom deras långa erfarenhet. ”Folk ringer till
polisen när de inte hittar någon annan lösning, och då är det inte så konstigt att vi
hamnar i konstiga situationer.” I polisernas arbete finns ett antal olika typer av
kontakter med psykiskt sjuka människor. Dels handlar det om rena handräckningsärenden, dels handlar det om förvirrade människor som ringer till polisen
och det kan ta mer eller mindre tid att upptäcka vad det handlar om; är det att de
bara vill ha någon att prata med eller vill de anmäla något mer eller mindre inbillat brott? Ibland handlar det om människor som vill ta livet av sig. Dessutom
handlar det om vanliga utryckningar där det visar sig att personen är allvarligt
psykiskt störd, vilket man inte visste när man ryckte ut. Dessa situationer har
knappast något mer gemensamt med varandra än att det är personer med psykiska problem som det gäller. I övrigt gäller att varje situation kräver sina specifika
insatser och förhållningssätt.
En viktig ledstång att hålla sig till i polisarbetet är en noggrann kännedom om
lagstiftningen och om vilka befogenheter man har i sin tjänst. När man står i en
konkret situation på fältet, kan man inte börja bläddra i lagböcker; man måste
veta indikationerna för när man kan tillgripa våld eller inte, när en person skall
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bedömas som farlig, och vilka regler som gäller då man utför handräckning till
en läkare som skall undersöka en psykiskt sjuk människa.
Det finns många intressenter i hur ett ärende som avser en psykiskt sjuk människa hanteras. Det kan vara grannar som klagar, det kan vara personen själv som
ropar på hjälp genom sitt uppträdande, det kan var släktingar som inte vet sig någon levandes råd, och är mer eller mindre förtvivlade. Det kan vara en läkare
som vill ha hjälp att få iväg en patient till sjukhus. Det kan också föreligga en
anmälan om något brott. Ibland är det psykiskt sjuka som begått brott, men
ibland kommer det en anmälan från en person, som säger sig ha blivit utsatt för
brott, och där det visar sig att personen själv är psykiskt sjuk och har inbillat sig
det hela.
Alla dessa intressenter måste respekteras, var och en på sitt sätt. Det kan vara
svårt eftersom ”beställningarna” kan vara diametralt motsatta. En granne kan vilja att man helt enkelt tar bort personen, en släkting kan vilja att man hindrar personen att begå självmord. Om det föreligger en anmälan om brott, måste polisen
rycka ut som representant för samhället. Alla dessa uppdrag kan förekomma vid
ett och samma tillfälle och är då svåra att samordna.
Det framkommer i intervjuerna att man som polis ibland kan behöva balansera
på gränsen till vad lagen tillåter, för att lösa en situation så bra som det går. Då
gäller det att bygga på eget omdöme, och om möjligt, på samråd med andra kollegor. Ett exempel var när en person som inte hade någon psykdiagnos, men var
”egendomlig”, smög omkring utanför slottet för att lämna en present till prinsessan Viktoria. Poliserna behövde många timmar av samtal för att få bort honom
från omgivningen, och tvingades till sist skjutsa iväg honom, mer eller mindre
mot hans vilja, vilket var att röra sig i gränsen för vad instruktionerna i PL 13 §
tillåter. Det var ju inte fråga om något pågående eller nära förestående brottsligt
angrepp (även om man kan spekulera i någon typ av ofredande), och störandet av
den allmänna ordningen var att betrakta som minimalt.
Ett önskemål hos många poliser var att de skulle vilja se ”facit” på sina uppdrag, dvs. veta hur det gick i det enskilda fallet. Som det är nu, får man i ett storstadsområde nästan aldrig reda på om en person som man transporterat till en
psykiatrisk mottagning fick den hjälp man hoppades på.
Glädjeämnen kan vara t. ex. när en anhörig, som i sin förtvivlan ringt polisen,
tackar för att man gjort ett bra jobb eller när man på ett respektfullt sätt får med
sig en psykisk sjuk person till sjukhus.

Inga entydiga tumregler
I vissa tydliga lägen kan det vara helt klart vilken strategi som är aktuell. En helt
galen person som slår sönder saker eller hotar, måste man ”ta med våld”. En lugn
person som verkar vettig, pratar man med. Men det svåra är gränsfallen och
övergångsfallen. En person som länge verkat lugn, kan helt plötsligt förvandlas
till helgalen, hoppa upp och skrika eller gå till handgripligheter. I intervjuerna
förekommer uttryck som ”fingertoppskänsla” eller att ”känna i luften” eller att
”känna i magen” för att välja rätt strategi och för att inte bli överrumplad om
man plötsligt måste ändra taktik.
Att lugna ner personen genom att uppträda förtroendeskapande eller lugna ner
personen genom att uppträda bestämt och ordergivande är två olika taktiker som
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beskrivs i intervjuerna. Olika poliser passar bra för olika taktik. Vissa är naturligt
auktoritära och har svårt att lirka. Med andra är det tvärtom. Ett visst mått av
”kvinnlighet”, i betydelsen psykologisk lyhördhet, kan vara en fördel (vilket
framhölls av såväl en manlig som en kvinnlig intervjuad). En fördel är, om en
patrull kan innehålla båda sorterna, då man utför ett uppdrag. Å andra sidan kan
det vara problematiskt om patrullen är oense om taktiken i den konkreta situationen.
När man bemöter en person med vanföreställningar händer det ofta att man får
överväga om man skall vara ”rak” i sin kommunikation eller om man skall ”spela med”. Vissa poliser har en tendens att tro på det ena och vissa tror på det andra
som grundprincip, men i praktiken kan man inte vara kategorisk. Även om man i
princip anser att man måste vara ”rak” och säga ”nej så där är det inte, det finns
inga som sprutar in gas i din brevlåda” så visar erfarenheten att det i vissa fall
kan vara bättre att hålla med, och i andra fall kan det vara bättre att säga emot.
Det finns en klar frustration hos de intervjuade poliserna, över att det inte går att
lära sig några enkla ”tumregler” för bemötande på samma sätt som man kan lära
sig lagar och förordningar.

Mänsklighet och tålamod
Det kan vara problematiskt att genomföra ett omhändertagande av personer med
allvarlig psykisk störning då dessa ofta kan bära på minnen av traumatiska upplevelser i samband med möten med myndighetspersoner. Dessutom är det vanligt
att personer med allvarlig psykisk störning har en typ av ångest som kan ha karaktär av skräck för nästan allting. Ett polisiärt ingripande kan leda till att personen hamnar i paniktillstånd eller förvirring, vilket kan skapa problem. Det framkommer i intervjuerna att det är viktigt inför ett första ingripande att tänka på att
den här personen kommer jag att möta återigen eller någon av mina kollegor
kommer att träffa den här personen vid ett senare tillfälle. Ett exempel är att vid
något tillfälle kan poliserna ha varit uppenbart hotade till livet, men genom att de
har lyckats klara av situationen på ett smidigt sätt, har de haft nytta av det vid ett
senare ingripande. En av poliserna beskriver en situation som var potentiellt hotfull, men som löste sig smidigt. Polismannen reflekterar över det som hände, och
erinrar sig att han vid ett tidigare tillfälle hade räddat livet på personen som de nu
skulle göra ingripandet på. Det är uppenbarligen viktigt att tänka på hur man
bemöter personen, så att man inte gör det mer komplicerat inför nästa eventuella
ingripande. De intervjuades råd till polisstudenter när det gäller bemötandet av
allvarligt psykiskt sjuka är att hålla i minnet att alla personer med psykiatriska
sjukdomar är så olika att till och med ett flertal möten med samma person kan te
sig mycket olika. I intervjuerna poängteras att det är viktigt att utgå från sina
egna erfarenheter, att försöka var så autentisk som möjligt och att ha utgångspunkten att man som polis inte behöver vara tuff. En generell sak som framkom
under intervjuerna var att man som polis måste vara beredd på att den här typen
av uppdrag kan ta ganska lång tid.

Lyssnande
Att ha ett respektfullt bemötande är en egenskap som ofta kan vara sammansatt
av flera komponenter. I en respektfull kommunikation ingår att visa att man både
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kan och vill lyssna på personen. De intervjuade poängterar vikten av att man
medvetet strävar efter att vara närvarande och följsam i samtalet på ett sådant
sätt, att personen inte behöver tvivla på att man lyssnar.
Att lyssna innebär inte nödvändigtvis att man är tyst; man kan fånga upp saker
som kan vara av intresse. Detta gör man för att successivt bygga upp ett förtroende som kan ta udden av den misstänksamhet som många personer med psykiatriska problem brottas med. Detta kan beskrivas som att aktivt lyssna och försöka hitta en möjlighet att visa smidighet och följsamhet i samtalet med den psykiskt sjuke. Ett dilemma som man som polis kan uppleva är att om man går på
hela tiden och bara pratar, kan man köra fast och inte lyckas övertala personen
att följa med. Däremot kan det gå lite lättare att motivera personen om man ger
personen möjlighet att reflektera över för- och nackdelar med att följa med eller
inte och på så vis möjligen komma fram till att det nog inte är så dumt att följa
med i alla fall. Poliserna nämner att det är som om potentiellt obehagliga eller
obekväma besked måste få tid att ”sjunka in”. Det är alltså inte i första hand en
fråga om att argumenten som användes för att motivera är särskilt klipska, utan
det handlar mer om att framhärda och ta det lugnt. Detta kan kombineras med att
man pratar lite lugnande om lite annat under tiden. Det är viktigt att personen
inte känner att polisen är en fiende utan att polisen är en vän.

Hitta rätt nivå
För att kunna visa den respekt som krävs, behöver man som polis utveckla sin
förmåga att ”läsa av” på vilket sätt personen man möter vill bli bemött. En lämplig utgångspunkt enligt poliserna, är att prata med personen på ett sådant sätt som
man pratar med vem som helst på och använda en normal samtalston på ett så
avslappnat sätt som möjligt. Detta kan innebära att man som polis måste ”sänka
språket” så att man talar ”samma” språk som den man talar med. Det är en fråga
om att försöka anpassa sitt sätt att kommunicera så att personen kan förstå vad
det är man vill ha sagt. I all kommunikation gäller att man inte får vara spydig,
och att man inte får reta personen, ”klassa ner” honom/henne eller använda ett
tonfall som gör att personen känner sig överkörd.
Alltså, dom är inte dumma i huvudet utan dom har det svårt och att
dom är sjuka och att man inte får se dom som mindre intellektuella. Ibland behöver man kanske sänka språket så att man talar
”samma” språk.
De är inte dumma utan det är vanliga människor som är sjuka och
definitivt inte dumma i huvudet trots att man kanske inte tycker att
man når fram eller tycker att de inte förstår någonting eller att man
inte får någon respons. Trots detta kan de både höra och förstå det
som sägs även om man har en våldssituation och när alla är i affekt
så lagras det på något sätt.
Något som poängteras i intervjuerna är vikten av att ha en så tydlig, rak och enkel kommunikation som möjligt. Det är bara ibland som kommunikationen behöver vara extra utförlig och mångordig för att budskapet skall gå fram. I inter-
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vjuerna framkommer en möjlig teoretisk förklaring till varför det ibland kan behövas; många psykiskt sjuka kan ha svårare än andra att ta till sig sådant som
sägs. För att veta om budskapet har gått fram kan man behöva återfråga, för att
kontrollera att det man vill ha sagt faktiskt har uppfattats av personen.

Inte bara ord
Det var flera som betonade äkthet i framtoningen och att man inte försummar
kroppsspråket och ögonkontakten som viktiga bitar i mötet med den psykiskt
sjuke. I samband med detta är det viktigt att tänka på hur man närmar sig den
psykiskt sjuke, då man gör entré i dennes ”revir”. Man måste vara lugn och
schyst, utstråla en egen säkerhet och att göra ett trevligt intryck. Några påpekar
att våldsamheterna oftast kommer, när den psykiskt sjuke inte har uppfattat vad
som skall hända. Det är då, som han/hon sätter sig till motvärn. Detta kan enkelt
förstås, om man tänker på att en person med psykiatrisk problematik ofta kan ha
svårt att förstå vad det är som händer runtomkring honom/henne. Det är dock
viktigt att inte glömma att det faktiskt kan handla om ett högst påtagligt intrång,
och att människor, oberoende av eventuell sjukdom, kan reagera högst olika på
sådana ingrepp i deras liv. Polisen upplever sig som en som skyddar människor
mot tjuvar och rånare, men en psykiskt sjuk person kan uppfatta att det är polisen
som är ”boven”, som man har moralisk rätt att försvara sig mot.

Rädd och skör
De intervjuade poliserna är genomgående införstådda med att den psykiskt sjuke
personen, som de möter, är rädd, och att det då gäller att inte göra den här personen mer rädd än vad han/hon redan är. Det handlar om att inte skrämma personen utan om att möta honom/henne så respektfullt och ödmjukt som möjligt och
att prata med personen som man pratar med vem som helst.
Personer med psykiatrisk sjukdom är ofta lyhörda för om en person de möter
är äkta eller inte. Om den psykiskt sjuke uppfattar polisen som osäker, kan den
psykiskt sjuke känna sig osäker, vilket kan leda till misstro mot polisen. Denna
misstro kan ofta leda till att den psykiskt sjukes rädsla och osäkerhet ökar och
därmed ökar även risken för att personen kan bli aggressiv. Att undvika denna
aggressivitet är viktigt för att mötet mellan polisen och den psykiskt sjuke skall
kunna präglas av respekt och tillit. Många gånger löses en potentiellt våldsam situation genom att man avleder personen genom att prata om något som man uppfattar kan vara vederbörandes intresse. En av de intervjuade berättar hur han upptäckte en samling grammofonskivor hos en person och snabbt skaffade sig ett
förtroende genom att börja prata om musik.

Respekten helt avgörande
En polis berättar hur hon lyckades att möta en potentiellt våldsam person med respekt och genom att vara äkta närvarande. Personen var tagen i förvar på häktet i
väntan på att en läkare skulle göra en bedömning av om han skulle tas in på
vårdintyg. Personen hade hotat med att ta livet av sig.
När vi hade suttit där en stund så började vi att prata och vi pratade
om allt möjligt och jag övervägde om jag skulle prata med honom
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om varför han hade gjort det han hade gjort. Efter en stund frågade
jag honom om hur han tänkte om meningen med livet. Han sa att
han inte hade något kvar att leva för. När jag började prata med
honom så var jag rädd. Han var ju väldigt stor och jag var ju liten,
jämförelsevis. Efter en stund så började han att gråta och då lutade
jag mig fram över skrivbordet och höll hans händer i mina händer
och han fortsatte att gråta och när vi väl skulle åka upp till sjukhuset så ville han att jag skulle vara den som skulle sitta där bak med
honom och det kändes mycket bra. Medan vi väntade pratade jag
med honom om allt möjligt och kom efter en stund in på det han
hade gjort och här tänkte jag att jag kan ju inte spela teater utan jag
måste vara mej själv och försöka prata med honom om det han
gjort och jag tänkte att han måste ju vara förtvivlad och jag ville
veta vad han var förtvivlad över. Jag försökte tänka mej in hur han
kunde känna sej. Visst han var ju farlig och jag var rädd eller i alla
fall tyckte jag att det var obehagligt. I samband med detta så tyckte
jag att han skulle nog bara blir mer förtvivlad om jag inte pratade
med honom utan bara övervakade honom. Vi pratade fram och
tillbaka om hur han kände sig och jag lyssnade och ställde frågor.
Han berättade och jag ställde fler frågor. Jag lyssnade och ställde
frågor och jag var inte fördömande utan försökte visa honom att
det han sa var viktigt.”

Ärlig men inte debattsugen
Det framkommer även att det är viktigt att vara ärlig och att det man har beslutat
är det man försöker stå fast vid så långt det nu är möjligt. Ibland sägs det bland
poliser att man inte skall ge sig in i och hålla med om den psykiskt sjukes föreställningar om världen. Ibland sägs det att det kan vara OK att göra det. Det som
i alla händelser är viktigt är att ge saklig information om vem man är och vilket
ens uppdrag är. Om personen har en föreställning om att polisen är där för att
döda honom/henne måste man framhärda i att man är där för att t. ex. grannarna
har ringt. Om personen däremot uppfattar att grannarna skickar strålning genom
väggar eller tak, spelar inte så stor roll i den aktuella situationen. Man kan dock
behöva göra en bedömning av vilken hotbild, som personen upplever att han/hon
befinner sig i. Om personen sitter i en hörna och darrar av skräck för att han/hon
tror att grannen har en atombomb apterad, som de tänker utlösa så måste man ju
göra något för att få personen lugn. Då får man ju känna sig fram vad som får rätt
effekt. I ett sådant läge kan det vara på sin plats att i viss utsträckning ”hålla
med”, men man kan samtidigt framhålla att det inte är så lätt att få en atombomb
att detonera. En ofta användbar väg är att lyssna intresserat utan att uppenbart
bekräfta vanföreställningarna.

Missbruk och psykiatrisk problematik
Det finns en tendens hos de intervjuade att försöka hitta förklaringar till praktiska svårigheter genom att hänvisa till brister i lagar och förordningar. ”Det skulle
vara enklare” om inte lagarna reglerade polisarbetet så hårt, och om inte serviceorgan som sjukvård och socialtjänst var så obenägna att ställa upp, annat än för
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de mest solklara fallen. En erfaren polis, bland de intervjuade, hade av erfarenheten lärt sig att de allra flesta av såväl missbrukare som ”uteliggare” och ”bråkstakar” har en psykiatrisk problematik, men att ”om vi skulle börja engagera oss i
dessa, skulle vartenda sjukhus drunkna och alla andra mottagningar också”.
(Denna slutsats, sprungen ur praktiska fälterfarenheter, överensstämmer på ett
slående sätt med vad forskningen på senare år kommit fram till. Så t. ex. redovisas i Utredningen ”Tvång o förändring”, SOU 2004:3, att 72 – 84 % av dem som
tvångsomhändertas för missbruk, också har allvarlig psykisk störning.) När det
gäller frågan om personer med ”dubbeldiagnos”, alltså samtidigt missbruk och
psykiatriska problem, visar de flesta intervjuade att de har en ganska god kunskap om att missbruksproblem och psykiatriska problem i stor utsträckning går
omlott. En person som kanske från början ansetts vara missbrukare, går ofta över
till att klassas som psykiskt sjuk och tvärtom. Det är inte sällan så att det över tid
kan växla mellan de båda tillstånden flera gånger under personens liv. Problematiken med ”dubbeldiagnos” är alltså i polisarbetet högst kännbar, och har varit
det länge. I polisernas fall handlar det även om grupper som inte är så klart avgränsbara som ”missbrukare”, utan även personer med mera diffust ”avvikande”
beteende.
De dubbeldiagnostiserade personerna drabbas allt som oftast av att ramla mellan stolarna s.a.s., i den offentliga verksamhetens ambition att renodla sina verksamheter. Det sätts gränser, ofta utifrån ekonomiska motiv. När dessa gränser
sätts mellan t.ex. psykiatri, polis och socialtjänst uppstår ofta ett glapp, där individens problematik inte ses utifrån ett helhetsperspektiv. Allvarligt psykiskt sjuka tas ofta inte emot av psykiatrin eftersom de är drogpåverkade. Då socialtjänsten ofta varken har resurser att behandla psykiatrisk problematik eller bistå med
plats för tillnyktring, hamnar den tilltänkte klienten/patienten istället i polisarrest.
Troligen blir det ett omhändertagande enligt LOB (Lag (1976:511) om omhändertagande av berusad person) om inte personen gjort sig skyldig till något brott.
När personen sedan nyktrat till, kan det vara svårt att motivera honom/henne till
vård. En nykter psykiskt sjuk missbrukare är sällan särskilt motiverad till vård,
vare sig inom socialtjänsten eller inom psykiatrin.

Kommunikation åt flera håll
Polisens lösning på problemet med ”glapp” mellan myndigheter är att vara noga
med dokumentationsformerna. Under alla omständigheter skall det skrivas ett
omhändertagandeblad. Här bör polisen redogöra så noga som möjligt för omständigheterna som ledde fram till omhändertagandet. Om det finns en psykiatrisk problematik måste den självklart belysas. Enligt FAP 023-1 (Rikspolisstyrelsens allmänna råd för polisväsendet) bör en kopia av detta omhändertagandeblad gå till socialtjänsten. Detta sker idag mer eller mindre rutinmässigt vid alla
polismyndigheter. Ett sätt att förbättra rutinerna kan vara att, i de fall då den omhändertagne är mantalsskriven i en annan kommun än den där han/hon omhändertagits, skicka kopia till de båda aktuella sociala myndigheterna. Enligt SOL
(Socialtjänstlagen) har ju socialtjänsten ansvar för de personer som vistas i
kommunen, med andra ord även de som är mer eller mindre tillfälligt på besök.
En ofta underskattad dokumentationsform är författandet av ett externt PM.
Normalt cirkuleras PM endast inom respektive polismyndighet, men det finns
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inget som hindrar att polisen ställer ett PM direkt till socialtjänsten eller psykiatrin. I ett sådant PM kan problematiken klargöras mer fullständigt. Om polisen,
som författar dokumentet, har tillräckliga kunskaper om samhällsmaskineriet,
kan hjulen sättas i rullning direkt. Författaren kan beskriva den omhändertagnes
problematik i termer och omständigheter som mer eller mindre tvingar socialtjänst och psykiatri att agera. Detta kräver naturligtvis att det förhör som skall
hållas med den omhändertagne vid frisläppandet (enl. LOB 7 §) blir så fullständigt som möjligt.
Det finns idag väl utvecklade strukturer inom polisen för denna typ av informationsspridning. Alla ärenden dokumenteras i en händelserapport (HR) i datasystemet KC-polis (STORM). Ur detta system går det sedan att hämta information om såväl personer, bilar och specifika platser. En farlig händelse kan kodas
så att systemet varnar nästa gång en patrull skall skickas till samma plats och en
person kan kommenteras efter ett ingripande. Dessutom länkas en person automatiskt till tidigare HR och om dessa är väl dokumenterade kan uppgifter om
t.ex. anhöriga och vårdande läkare utläsas redan innan patrullen skickas till platsen. HR kan dessutom ”flaggas upp” till den enhet som matar allmänna spaningsregistret (ASP) med uppgifter. Det innebär att uppgifter om t.ex. farlighet
och länkningar till andra personer i ASP kan utläsas direkt från den dataterminal
sambandscentralen har tillgång till.

Vikten av bakgrundsinformation
Det framkommer i intervjuerna att det är viktigt att, inför ett ingripande, skaffa
sig så mycket bakgrundsfakta som möjligt och att prata med folk i omgivningen,
för att från början ha en sakligt grundad bild av personen. Möjligheten att skaffa
sig bakgrundsinformation beror på var i landet man befinner sig. I en liten stad är
det ofta möjligt att ta kontakt med ”psykkliniken” men i storstäder finns inte den
möjligheten, då det ofta finns flera ”psykmottagningar”. Detta är något som skulle behöva åtgärdas på en hög organisatorisk nivå. Ofta kan inte poliser i storstäder göra ett lika bra jobb, eftersom de i nuläget saknar möjlighet att skaffa sig
behövlig bakgrundsinformation. Om poliserna var mer välinformerade, skulle de
kunna utgöra en värdefull resurs i psykiatriska sammanhang.

Vad är ”sjukt”?
En erfaren polis konstaterar, utifrån egna erfarenheter, att ingripanden mot personer med diagnostiserad psykiatrisk problematik på visst sätt är enklare att förena med de allmänna regler som gäller för polisarbete, nämligen att följa regelboken så gott det går. Värre är det med de oklara formerna av psykisk avvikelse.
Personer som samlat illaluktande sopor i lägenheten och inte märker att något är
fel, kan vara jämförbara med personer med mer konkreta vanföreställningar i
fråga om de problem de skapar åt sin omgivning. En person som är upphetsad intill och kanske över gränsen till att tappa förnuft och kontroll, kan vara lättare att
hantera om han har en gammal schizofrenidiagnos, än om det är en tidigare frisk
person drabbad av en höggradig svartsjuka. ”Svartsjuka, vad är det ... det är ju
någon form av störning ... den är ganska allvarlig”. Exempel gavs i intervjuerna
på våldsbrott som haft denna bakgrund.
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Diskussion
I en studie av Jones och Mason (2002) beskrivs hur polisers respektive vårdares
bemötande och attityder påverkar psykiskt sjuka personer. En person med psykiska problem, som förväntar sig ett negativt bemötande från polisen men upplever ett positivt bemötande, blir ofta mer positiv till inläggning på sjukhus och
behandling. Om personen däremot får ett negativt bemötande av polisen, drabbas
denne av känslan av att vara hopplös och värdelös. Då personen upplever ett negativt bemötande av polisen, är det vanligt att känslor av frustration och aggressivitet väcks. Detta får ofta konsekvensen att vårdpersonalen måste arbeta intensivt för att hjälpa personen att komma över dessa känslor, innan den faktiska behandlingen kan genomföras (Jones & Mason 2002).
Mot bakgrund av ovanstående resonemang, framstår polisens bemötande som
en viktig faktor, som påverkar patienters möjlighet att ta emot den hjälp, som
vården har att erbjuda. Målet för vården bör vara att hjälpa personen att uppleva
sig själv som en fullvärdig medlem av samhällets sociala gemenskap och därmed
kunna fungera som vilken människa som helst. Poliser kan ofta vara de som möter dessa människor i det akuta skedet och som därför får en framträdande roll.
Den roll som polisen har, skulle kunna beskrivas som den psykiatriska vårdens
första kontakt.
Utgångspunkten för att möta en psykiskt sjuk människa i kris är i grunden
densamma som att möta vilken människa i kris som helst. När en person befinner
sig i en krissituation, bör man ha i tankarna att denna människa på något sätt har
tappat kontakten med sitt vanliga liv. Ibland kan personen uppleva sig själv som
avkopplad från den vanliga gemenskapen. I samband med vissa psykiatriska tillstånd kan de drabbade utveckla en extra hög känslighet för hur de blir bemötta.
Vissa kan även utveckla tankar om att de är mycket speciella och därmed på något sätt står utanför den vanliga gemenskapen i samhället. Här kan personen
ibland utveckla föreställningar om att vissa personer, eller samhället i stort, är
emot dem eller är ute efter att göra dem illa. Detta kan innebära att personen inte
tänker och handlar som man kan förvänta sig. Dessutom kan känslorna vara i
starka svängningar. Att befinna sig i en krissituation är ofta förknippat med ångest. Hos människor med psykisk sjukdom är det vanligt att man kan se tecken på
rädsla och skräck. Ibland kan man även se aggressivitet som är starkt kopplad till
rädslan och skräcken. De påtagligt utagerande psykiskt sjuka kan ha nära till
starka känsloyttringar. Detta kan göra möten med dessa människor komplicerade. Känslosvängningarna kan försvåra kommunikationen. Vissa psykiskt sjuka
personer är inbundna och slutna inom sig själva. Det är inte ovanligt att dessa
personer ändå brottas med starka känslosvängningar inom sig, som kan ha karaktären av ångest och skräck men även av dold vrede och latent aggressivitet.
En människa som upplever sig själv förändrad i sin person, har känslosvängningar och svårigheter att hantera sin situation, kan vara svår att kommunicera
med. Grunden för kommunikation är ömsesidighet och lyssnande. Det framgår
tydligt att de intervjuade poliserna har en medvetenhet om hur viktigt det är att
personer med allvarliga psykiska problem blir lyssnade till, att de har möjligheter
att både uppfatta och förstå olika budskap och att de har rätt att bli bemötta som
alla andra människor. Det framkommer även att poliser ganska snart lär sig inse
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vilka konsekvenser det kan få, för dem själva och personen som de möter, om de
brister i sitt bemötande. En central princip som de intervjuade framhåller vikten
av att möta personer med psykiska problem så respektfullt och ödmjukt som
möjligt.
Några poliser nämner att utbytet av erfarenheter poliser emellan är ganska dåligt utvecklat och att var och en blir ”sin egen lyckas smed”. Detta visar på vikten av att ta vara på alla möjligheter till erfarenhetsutbyte på arbetsplatserna.
Dessutom efterlyses ett närmare samarbete mellan polisen och den psykiatriska
vården. Någon av de intervjuade berättar om hur han själv kunnat skaffa sig kunskap om hur man kan bemöta människor med allvarliga psykiska problem. Han
hade en nära vän som hade arbetat inom psykiatrin under lång tid och som han
uppfattade som en person värd att lyssna på. Han hade dragit lärdom av denna
vårdare och byggt på dennes erfarenheter i sitt polisarbete. Här kan finnas en
möjlig väg att gå för att vidareutveckla polisers skicklighet i att bemöta allvarligt
psykiskt sjuka människor. Ett närmare samarbete mellan personal inom psykiatrin och polisen skulle kunna lösa många problem, liksom fler personer inom poliskåren med tidigare erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete.
Ur intervjuerna har framkommit, att vissa motstridigheter i polisers uppdrag
inte är möjliga att lösa genom generella rekommendationer eller i utbildning. Det
måste alltid i polisiär verksamhet, finnas behov av psykologisk blick, förmåga att
behålla ett gott omdöme och en mänsklig syn i kritiska situationer. Erfarenhet
och samarbete inom patrullerna och arbetsteamen kommer alltid att behövas. Av
intervjuerna att döma är det inte särskilt vanligt att man, kollegor emellan, samtalar om hur man bör bemöta allvarligt psykiskt sjuka. Däremot verkar det vara
relativt känt, inom de olika distrikten, vilka som är särkilt duktiga på att möta
dessa personer.
Regelverket som styr polisens verksamhet är omfattande. Hur omfattande det
än görs, kommer det ändå aldrig att kunna täcka in varje tänkbar situation. Ingen
situation är den andra lik, och detta gäller inte minst när polisen har att ingripa
mot människor med allvarlig psykisk störning. Våra författningar föregås av omfattande förarbeten, utifrån vilka man kan utläsa hur lagstiftaren tänkt sig att lagen skall tillämpas. Det går även att få fram dokumentation av rättsfall, där den
praktiska tillämpningen av lagen bedömts av t.ex. en hovrätt. I dessa rättsfall kan
man utläsa när en gräns passerats eller inte passerats. Rättsfallen målar ut var
gråzonerna börjar och slutar. Om domarna är välskrivna och resonerande kan de
ge en ytterligare vägledning, men det är inte alltid fallet. Inom polisen förekommer begreppet ”praktiskt polisarbete” som en benämning på när man tvingas arbeta i dessa gråzoner eller där lagstiftningen och verkligheten ställer den enskilde
polisen i en moment 22-situation. Gråzonerna må vara många, men moment 22situationerna verkar trots allt vara fåtaliga. När felaktigheter begåtts, har det ofta
handlat om att polismannen saknar adekvat utbildning (läs vidareutbildning) och
helt enkelt haft för dåliga kunskaper om den lagstiftning som reglerar det aktuella fallet.
I fallet med kronprinsessan Viktorias beundrare, tidigare i kapitlet, tänkte sig
poliserna troligen en användning av PL 13 § för att avvärja en ordningsstörning
eller ett förestående brottsligt angrepp i form av ett ofredande av kronprinsessan.
Ofredandet är inte ett brott som hör under allmänt åtal, och spekulationerna i hur
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Viktoria skulle ha reagerat på presenten ligger långt utanför ramen för vad PL 13
§ är tänkt att reglera. Ordningsstörningen får som sagt betraktas som obefintlig
varför ett ingripande med tvång inte borde ha varit möjligt. Farlighetsindikationer enligt LPT 47 § föreligger inte heller, och de är definitivt inte så överhängande så att PL 11 § skulle kunna tillämpas. Detta lämnar den enskilde polismannen i en mycket svår situation, då omgivningen naturligtvis förväntar sig att
kronprinsessan skall skyddas mot psykiskt sjuka manliga beundrare, oavsett hur
välvilliga de verkar. Det enda polismannen har att tillgripa är sina verbala färdigheter och sin goda vilja att töja lite på lagen för att genom minsta möjliga integritetskränkning avvärja det upplevda hotet. PL 8 § föreskriver några grundläggande principer för polisverksamheten. Bland andra beskrivs behovs- och
proportionalitetsprincipen vilket kortfattat innebär att polisen kan ingripa om det
behövs, men att eventuella skador och kränkningar skall stå i proportion till behovet. Hur mäter man sådant? PL 8 § innehåller dessutom en legalitetsprincip
som innebär att polisens åtgärder skall ha stöd i lag. Detta är förtydligat i andra
stycket där det står att första stycket inte får användas självständigt när polisen
inkräktar på grundlagsskyddade fri- och rättigheter. En sådan fri- och rättighet är
att inte bli ivägkörd i polisbil när man vill ge en present till Viktoria oavsett om
man är lite tokig (även om det inte står exakt så i Regeringsformen). PL 8 § är
alltså inte heller tillämplig i det här fallet. Hela frågan faller då tillbaka på i vilken utsträckning man tycker att psykiskt sjuka skall få vara en del av samhället i
allmänhet och i hyllningarna av kungafamiljen i synnerhet. Knappast ett ställningstagande man kan begära att en stressad polisman skall göra på slottsbacken
inför två dussin japanska turister och en upprörd militär vaktchef. Konflikten
mellan det situationsstyrda handlandet och de formella reglerna har blivit uppenbar (se Agevall & Jenner i denna bok).
Det som framkommit i denna studie som berör såväl polisstudenternas som de
yrkesverksammas förmåga till kommunikation och att möta potentiellt våldsamma personer, stämmer väl överens med vad vi vet om vad de psykiskt sjuka beskriver som goda möten med psykiatrisk vårdpersonal. Det som patienter inom
psykiatrisk vård uppskattar är när vårdpersonalen bemöter dem med respekt, ärlighet och uppriktighet på ett stödjande och uppmuntrande sätt så att de upplever
att de blir tagna på allvar. Se t.ex. Morrison och Burnard (1996), Ford, Sweeney
och Farrington (1999) och Carlsson (2003). Poliser möter ofta psykiskt sjuka
personer i sitt dagliga arbete. De intervjuade berättar om sitt arbete med att försöka bemöta de psykiskt sjuka på ett respektfullt sätt, vilket är av betydelse för
att minska de psykiskt sjukas lidande.
Vad som kan noteras ur forskningssynpunkt är att det skulle vara möjligt att
använda den gedigna kunskap som erfarna poliser har för att utveckla andra sociala verksamheter, som socialtjänst och psykiatri. Det är tydligt att mycket av vad
en erfaren polis registrerat och lagt på minnet i sitt praktiska arbete skulle kunna
vara guld värt, omsatt till systematiskt utvecklingsarbete inom de nyss nämnda
områdena. Detta pekar fram mot möjligheten att sammanföra poliser med forskare inom samhälls- och beteendevetenskaper i det uttalade syftet att låta polisers
erfarenheter bilda underlag för en kunskapsutveckling på akademisk nivå. En sådan utveckling skulle även kunna skapa fylligare underlag för politiska beslutsfattare i framtiden.
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4. Handräckning åt socialtjänsten – ett
fungerande samarbete
Eva Johnsson och Kerstin Svensson
När polis kallas in för att bistå socialtjänsten är det viktigt att samarbetet utformas med hänsyn till den konkreta situationen. Villkoren för detta lyfts fram i artikeln.

Inledning
När tvångsmedel behöver användas för omhändertagande av barn eller missbrukare med omedelbar verkan kan socialtjänsten begära handräckning från polisen.
Socialtjänsten har utrett ärenden och har ett sammanhang och ett motiv till ingripandet medan polisen har ett konkret uppdrag att bistå i att genomföra omhändertagandet. Utifrån sina respektive tjänsteroller har de en viss repertoar av insatser att tillgripa och ett visst handlingsutrymme. I detta kapitel skall vi diskutera
samarbetet mellan polis och socialtjänst utifrån de situationer då polisen bistår
socialtjänsten med handräckning vid LVM (Lag 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall) och LVU (Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av
unga).
Kapitlet bygger på intervjuer gjorda med poliser och socialarbetare i södra
Sverige, sammanlagt har elva intervjuer genomförts med trettiotvå personer. Vårt
övergripande perspektiv har varit att genom aktörernas berättelser tolka och förstå hur de genom dessa skapar förståelse och innebörd åt sitt handlingsutrymme
och samarbete i handräckningssituationen. I en tidigare publicerad rapport
(Johnsson & Svensson 2006) konstaterade vi att samarbetet mellan socialtjänst
och polis beskrevs som välfungerande. Samtidigt har vi noterat att det talas
mycket om brister i samarbetet mellan polis och socialtjänst. Genom att fokusera
samarbetet i konkreta situationer och relatera det till faktorer som är av betydelse
för ett fungerande samarbete vill vi diskutera centrala komponenter i samarbete.
När socialtjänst och polis samverkar i ett konkret ärende i en konkret situation
ställs samarbetet på sin spets. Socialtjänsten har sitt uppdrag att utföra, polisen
har sitt och den person som är föremål för insatsen kommer att agera på något
sätt, men man kan inte med säkerhet veta på vilket sätt i förväg. I denna situation
blir parternas agerande koncentrerat och tydliggjort och vi kan därför få en uppfattning av vad det är som påverkar samarbetet mellan dessa två organisationer.
Innan vi kommer till det konkreta samspelet i handräckningssituationen skall
vi först lyfta fram mer om yrkesroller och organisationer samt förtydliga vad
samarbete står för. Efter det kommer vi att, utifrån beskrivningar vi fått från poliser och socialsekreterare, tydliggöra hur formerna för samarbete kan förändras
under ett ärendes gång och hur samspelet mellan parterna påverkar hur ett ärende
hanteras i den specifika situationen. Kapitlet avslutas med en diskussion om
aspekter på samarbete.
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Olika professioner på samma fält
Polis och socialtjänst är två organisationer som båda har lagligt stöd för att agera
för att hindra problem i samhället och mellan människor. Poliser och socialarbetare möter därför ofta samma människor, men de möter dem i olika situationer
och i olika roller. Medan socialtjänsten arbetar utredande och stödjande utifrån
ansökningar och anmälningar arbetar polisen, framför allt poliser i yttre tjänst,
mer akut utifrån anmälningar och uppsökande genom att röra sig ute bland människor. Det är ofta i den polisiära verksamheten som personers kriminalitet eller
missbruksproblematik blir synligt för första gången. Det är inte sällan polisen
som upptäcker ungdomar som missbrukar narkotika eller är på väg att utveckla
en kriminell problematik (Gustavsson 2005). Även i fråga om vuxnas alkoholeller drogmissbruk kan det vara polisen som först uppmärksammar det, genom
t.ex. ett rattfylleri (Lag om straff för vissa trafikbrott) eller ett omhändertagande
av en berusad person (Lag om omhändertagande av berusade personer m.m.).
Medan polisen har att beakta situationer och händelser har socialtjänsten att beakta individernas hela livssituation och sammanhang.
Socialtjänsten har ett långsiktigt och övergripande ansvar för barn och ungas
situation och för att missbrukare får vård. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
stadgar att socialtjänsten skall sörja för att barn växer upp under trygga och goda
förhållanden (5 kap 1 §). När det gäller missbrukare skall socialtjänsten sörja för
att den enskilde får den hjälp och vård som han eller hon behöver (5 kap 9 §).
Både socialtjänsten och polisen är så kallade människobehandlande organisationer, ”Human Service Organisations”. Dessa organisationer hanterar i sin verksamhet människor, vilket skiljer dem från organisationer som hanterar varor (Hasenfeld 1992). Inte minst har det betydelse att människorna som hanteras av polis
och socialtjänst kan berätta om hur de uppfattar att de blivit bemötta och behandlade, dvs. de samspelar med organisationernas aktörer och de påverkar därmed
det som sker. Organisationer kan inte agera, därför sker organisationers handlingar genom dess aktörer (Ahrne 1999, Ahrne och Papakostas 2002). Det innebär att poliser och socialarbetare handlar på uppdrag av den organisation de tillhör. Samtidigt utför de sitt arbete i ett möte med andra människor, ett möte där
inte bara organisationen och uppdraget påverkar det som sker, utan även hur
människorna i mötet samspelar. Å ena sidan finns uttalade uppdrag från organisationerna, å andra sidan utformas dessa i samma stund som de utförs.
I arbete med missbrukare, ungdomar och psykiskt sjuka sammanfaller polisens och socialtjänstens målgrupper. Deras arbetsuppgifter är likartade när det
gäller att bedriva drogförebyggande arbete eller att informera i frågor om trygghet i olika former. De två organisationerna har många likheter. Utöver att de har
samma målgrupp har de också en samhällelig funktion som innebär att de överlever trots att de inte uppnår sina mål. På samma sätt som att polisen inte avskaffar brottsligheten eller lyckas etablera ordning i samhället, gör socialtjänstens arbete inte att alla barn får en god uppväxt, att missbrukare får vård som leder till
att de inte längre använder droger eller att fattigdomen avskaffas.
De människobehandlande organisationerna på detta fält finns kvar oavsett vilka resultat de presenterar. Organisationsforskarna DiMaggio och Powell (1991)
menar att organisationer inom samma fält strävar efter likhet, isomorfism. Efter-
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som det är samma typ av problem man möter påverkas organisationen till att anta
vissa förhållningssätt och vissa typer av lösningar. Trots de gemensamma förutsättningarna och den gemensamma målgruppen har polis och socialtjänst utvecklat olika förhållningssätt, om än på samma områden.
Ingrid Nilsson Motevasel (2000) har beskrivit kvarterspoliserna som en grupp
som bedriver en form av omsorgsarbete. Hon menar att man kan tala om två olika former av omsorg: en situationell där aktören verkar i nuet och en kontinuerlig där det finns en ständig tanke och omsorg om den andre. I en jämförelse mellan polisens och socialtjänstens arbete kan man utifrån detta tala om poliserna
som situationella och socialsekreterarna som kontinuerliga. Även om båda yrkesgrupperna kan betona samma centrala aspekter, som t.ex. barnets bästa, eller
vikten av att rädda livet på en missbrukare, yttrar det sig i olika typer av handlingar och olika tidsperspektiv.
Rolf Granér (2004) har påtalat att polisen också kan utveckla mera kontinuerliga relationer till personer de återkommande möter. Det kan innebära att de utvecklar en form av kontinuerlig omsorgsrelation till en del personer. En orsak till
detta, som också anknyter till socialtjänstens verksamhet, är att polisen bedriver
en dygnet-runt-verksamhet, medan socialtjänsten vanligen håller stängt nattetid.
Genom att tillgängligheten till organisationerna skiftar skapas också olika relationer till organisationernas aktörer. Granér (2004) beskriver också att det inom
polisen finns ett sätt att tala om och till varandra som inte tillåter att enskilda poliser etablerar omsorgsrelationer till enskilda, det anses inte som riktigt polisarbete. Äldre poliser, poliser på mindre orter och kvinnliga poliser kan dock ha en
mer tillåtande attityd i den frågan. Granér menar att föreställningen om det riktiga polisarbetet, som har fler komponenter än den nämnda, kan förstås som en yrkeskollektiv strategi för att skydda sitt arbetes kärna. En kärna som bland annat
innebär ett situationellt agerande istället för en kontinuerlig relation.
Genom att hävda det specifika i yrkesrollen förhindrar man den dragning mot
isomorfism som organisationerna på ett gemensamt fält kan utveckla. Bevakningen av arbetsområde och arbetsuppgifter hör också till professionens gränssättning. Poliser och socialarbetare har sina expertkunskaper från olika håll, men
inom samma fält. Båda parter kan anses vara experter och ha auktoritet. Ibland är
auktoriteten formell och baseras på lagtext eller regelverk, ibland är det en ickeformell auktoritet som kommer av andras tilltro till yrkesutövaren (Beckman
1989). Det är alltså inte nödvändigtvis så att den som har den formella auktoriteten också är den som betraktas som en auktoritet. Socialtjänsten har makt att bedöma föräldrars lämplighet som föräldrar och missbrukares förmåga att hantera
sitt eget liv. Det är en auktoritet som sträcker sig långt in i privatlivet och som
kan vara över lång tid. Polisen däremot har att utföra konkreta handlingar i form
av punktinsatser, här och nu. Deras makt är begränsad i tid och omfattning. Ändå
kan polisen med sin uniform och med sin rätt att utöva våld betraktas som en
större auktoritet än socialarbetaren.
Det förekommer ibland jargong, inom båda yrkesgrupperna, som antyder ett
avståndstagande, att poliser inte kan samarbeta med socialarbetare och vice versa. Detta kan vara rationaliserade myter om hur den andre är. Sådana myter fungerar upprätthållande av skillnaderna mellan grupperna och hindrar isomorfismen, organisationerna bevarar sin särart, trots att de verkar på samma fält. Hur
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man talar och vad man gör är dock inte alltid det samma. Sannolikt varierar både
talet om varandra och det praktiska genomförandet av samarbetet mellan olika
orter och olika tider, men det som är viktigt här är att beakta att det finns en variation, både i om det fungerar eller inte och mellan vad man säger och vad man
gör. I faktisk handling kan samarbetet fungera utmärkt. Då får var och en av aktörerna möjlighet att bidra med sin kompetens och det handlingsutrymme de fått
från sin organisation. När samverkan fungerar så skapar de tillsammans ett bredare handlingsutrymme än vad var och en av dem har ensam, vilket vi längre
fram kommer att se exempel på.

Samarbetets former
Samarbete och samverkan är generellt betecknat som en positiv aktivitet. ”Det är
viktigt att samarbetet fungerar” är en standardfras som kan yttras i de flesta
sammanhang utan att ifrågasättas. Vi har en allmänt utbredd syn att samarbete är
av godo. Begreppen samverkan och samarbete används ibland synonymt, ibland
avgränsas de från varandra på ett eller annat sätt. Det finns inget vedertaget sätt
att skilja på vad det innebär att verka tillsammans, samverka, eller att arbeta tillsammans, samarbete.
Det finns många förklaringar till varför organisationer samverkar. Några av
förklaringarna är att det kan vara ett sätt att komma i åtnjutelse av resurser man
själv saknar, det kan handla om att få kontroll över en organisation i ett angränsande område och det kan vara en förutsättning för att kunna nå den egna organisationens mål (Mallander 1998).
I svenska studier av samarbete och samverkan återkommer en referens till
Bengt Berggrens (1982), modell över samarbetsformer. Ibland refereras direkt
till Berggren men ofta sker referensen via Claes-Göran Westrin som tog upp
modellen i en artikel 1986 (Hjortsjö 2005). Bengt Berggren var överläkare i psykiatri och utarbetade en modell över olika former av samarbete utifrån hur psykiatrin och socialtjänsten samverkade. Han särskilde fyra former av samarbete: koordination, kollaboration, integration och konsultation. De tre första följer på
varandra:
Koordination (Samordning) innebär att organisationerna kommunicerar med varandra för att förstärka effekten av varandras åtgärder, och för att hindra störningar. Man håller varandra informerade
och den ena organisationen kan vid behov avvakta att den andra
skall agera först.
Kollaboration (Samverkan) innebär att tillfälligt dela en arbetsuppgift och utnyttja ett gemensamt referenssystem. Det handlar då
om en bestämd avgränsad arbetsuppgift där man tar med aspekter
från den ena organisationen i den andra organisationens arbete.
Man samverkar under gemensamt ansvar mot samma mål. Detta
kräver mer än vid koordination. Man behöver gemensamma kunskaper och förmåga och behörighet att definiera mål i termer som
är gemensamma för båda organisationerna.
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Integration (Sammansmältning) är den mest krävande formen av
samarbete och innebär att organisationerna går samman, gränserna
dem emellan löses upp och man skapar en ny gemensam professionell identitet. Denna form är att likna vid den isomorfism som
organisationer på ett gemensamt fält hamnar i, likheten som skapas
av sammanhanget.
De särskiljande dragen i dessa samarbetsformer består alltså i att man utbyter information, att man kompletterar varandra, eller att man går samman. Det kan beskrivas som en process i tre steg, även om man kan ifrågasätta om integration är
att betrakta som samarbete mellan organisationer eftersom en ny organisation då
har bildats. En fjärde form av samarbete som Berggren tar upp är:
Konsultation (Samråd), ett sätt att samarbeta utan att riskera konflikter. Varje tjänsteman identifierar sig med sin organisation och
möter representanter från den andra organisationen såsom expert
från ett annat område. På så sätt undviker man risken att konsulten
tar över eller utövar makt i den andra organisationen. Konsultrollen innebär att stå till förfogande för den andra organisationen.
Konsultationen beskrivs inte som ett steg i processen, utan som ett sätt att utnyttja den andra organisationens kompetens och resurser utan att riskera något av det
egna. Medan de övriga tre handlar om utbyte är konsultationen ett enkelriktat
uppdrag.
Danermark och Kullberg (2000) konstaterar att det finns vissa återkommande
förutsättningar för att samarbete skall fungera. Det handlar om att hitta gemensamma referensramar och utgångspunkter och att ha gemensamma metoder. Man
kan också skilja på inre och yttre betingelser. De inre betingelserna är att aktörerna som skall samarbeta är motiverade att göra det och att yrkesrollen och yrkesidentiteten tillåter det, medan de yttre betingelserna handlar om att det finns
organisatoriska och resursmässiga förutsättningar för samarbetet. Tydliga regler,
ansvars- och kostnadsfördelning underlättar samarbete. När representanterna för
organisationerna har skilda möjligheter att göra professionella anspråk försvagas
möjligheterna till ett väl fungerande samarbete. Det är därför också viktigt att
rollfördelningen mellan parterna är tydlig.

Möte mellan frontlinjebyråkrater
En frontlinjebyråkrat, eller som det också kallas: gräsrotsbyråkrat, arbetar i en
människobehandlande organisation och hanterar arbetsuppgifter som präglas av
moraliska aspekter. De är offentligt anställda tjänstemän som i mötet med medborgare skall tillämpa organisationens regelverk (Lipsky 1980). Frontlinjebyråkraten agerar utifrån sin specifika kunskap och organisationens medel för att det
skall bli bra för medborgaren (Lipsky 1980). Han eller hon har en personlig dimension i viljan att göra något bra för andra människor.
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Varje frontlinjebyråkrat agerar utifrån ett givet handlingsutrymme, som givits
av uppdraget från organisationen. Inom detta utrymme är det den enskilde polisen och socialarbetaren som utformar hur de utför uppdraget. Eftersom det finns
en personlig dimension i rollen som frontlinjebyråkrat innebär det att de påverkas även av de personer de agerar med och mot. Samspelet mellan personerna
blir därför till en form av förhandling om handlingsutrymmet. Människobehandlande organisationer är formade så att aktörernas ageranden skall kunna variera
utifrån hur situationen är och det är den enskilde frontlinjebyråkraten som i varje
specifik situation väljer handlingar. Handlingsutrymmet gör det möjligt att göra
egna bedömningar och att ta ställning till medborgarens krav och sätt att formulera sina behov (Johansson 1992). Det innebär att både polis och socialarbetare
går in i en situation, för t.ex. ett tvångsomhändertagande, med å ena sidan fastslagna ramar och givna repertoarer av möjliga handlingar, å andra sidan med utrymme för förhandling och val av olika handlingsstrategier.
De som är objekt för ingripandet har också sitt handlingsutrymme, men det är
poliser och socialarbetare som har tolkningsföreträde i situationen. Inom ramen
för frontlinjebyråkratens aktörsroll skapas rutiner, ritualer utvecklas och det etableras vissa sätt att handla, en praxis. Denna praxis kan ses som kollektiv, ett
gemensamt sätt att hantera situationer (Agevall 1994) eller som individuell, en
individs egna, erfarenhetsbaserade sätt att agera utifrån sina erfarenheter (Schierenbeck 2003). Vi menar att ritualerna utvecklas i samspel mellan organisationens institutionaliserade ritualer och rutiner och individens erfarenheter. Individen i rollen som frontlinjebyråkrat avgör i och för sig självständigt hur han eller
hon skall agera, men individen är formad av den konformitet som råder i organisationen och påverkas av grupptryck från kollegor (jfr. Granér 2004). Den enskilde individen kan därför inte styra användningen av handlingsutrymmet helt
själv, lika lite som grupptrycket och konformiteten bara möjliggör vissa handlingar.
Organisationen ger ramarna både formellt och genom den rådande organisationskulturen. Den specifika situationen formar vilket utrymme, inom ramen,
som är möjligt att använda, men det är den enskilde individen i aktörsrollen som
avgör vad det är inom detta utrymme som används. I detta inverkar personliga
aspekter och erfarenheter hos den enskilde byråkraten, men också hur andra som
deltar i situationen agerar.
Vi skall nu gå över till att se hur detta sker i det praktiska arbetet genom att se
hur handlingsutrymmet utnyttjas och vilka former samarbetet kan ta sig i handräckningssituationen.

Handräckningsärenden vid LVU och LVM
Vid de tillfällen socialtjänsten begär handräckningshjälp av polisen är det fråga
om tvångsingripanden som har sin grund i att frivilliga insatser inte räckt till. Socialtjänstens arbete utgår alltid från frivillighet, men när den inte räcker till finns
möjligheten att använda tvång enligt LVU och LVM. Polisen å sin sida skall
samarbeta med andra myndigheter enligt Polislagen (SFS 1984:387). Detta är de
yttre betingelserna för samarbetet. Därtill kommer att socialtjänsten har utrett
ärenden och har ett sammanhang och ett motiv till ingripandet, medan polisen får
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ett konkret uppdrag att bistå och genomföra omhändertagandet. Med utgångspunkt från sina respektive tjänsteroller, innebär det att polis och socialarbetare
har en viss repertoar av insatser att tillgripa och ett visst handlingsutrymme. Utifrån de erfarenheter de båda aktörerna har från tidigare omhändertaganden och
från tidigare kontakter med de aktuella personerna besitter de olika former av
kunskaper att använda i situationen, de har olika inre betingelser för samarbetet.
I handräckningssituationen kommer de olika aktörerna att mötas för att kunna
verkställa uppdraget. Vi börjar med att beskriva när en begäran om handräckning
från socialtjänsten kommer till polisen och hur planeringen inför uppdraget påbörjas. Vi kommer därefter att beskriva samarbetet kring de handräckningsärenden som avser LVU och därefter de som avser LVM på grund av att det finns
skillnader mellan dessa typer av handräckningsärenden.

Samarbetet inleds
När socialtjänsten begär handräckning enligt LVU och LVM, skickas ett fax till
polisen där en kort information om ärendet ges. Socialtjänsten har ofta en kontinuitet i ärendet, dvs. en längre och djupare kännedom om personen eller familjen. De har vanligen försökt med frivilliga åtgärder innan ett tvångsomhändertagande blir aktuellt. När tvångssituationen har uppkommit har socialtjänsten gjort
en motiverad bedömning och när de begär handräckning vet de att de behöver ha
hjälp från polisen för att omhänderta barnet eller missbrukaren. I faxet som är det
första steget i handlingskedjan anges kortfattat vem som skall omhändertas och
vilket lagrum som åberopas. När meddelandet når polisen kontrollerar man att
det innehåller den information som behövs. Det är vanligt att polisen ringer upp
socialtjänsten för att få lite mer sakinformation i ärendet. Några poliser berättar:
Det är mer regel än undantag att man ringer, man måste få mer
uppgifter om bakomliggande då. Det är nog ganska viktigt. Jag
menar, ärendet är känsligt i sig själv, så vi måste ju få fram så
mycket som möjligt.
När polisen fått in tillräckligt med information planeras den strategi som skapar
ett rimligt och lagligt korrekt genomförande av handräckningsärendet. Handräckningsärendena som kommer till polisen är av skiftande karaktär. Ibland är en
begäran om handräckning från socialtjänsten sådan att det finns tid och utrymme
att planera men ibland måste insatsen ske omedelbart. De planerade ärendena innebär en möjlighet för mer genomtänkta strategier tillsammans med socialtjänsten, medan de akuta snabbt måste lösas med de till buds stående resurserna. Det
gäller att ”skapa sig en bild över hur man ska kunna genomföra det” som en polis
uttrycker det. Såväl polis som socialtjänst har således i inledningen av ett handräckningsärende på olika sätt, och mer eller mindre, kunnat förbereda sig inför
situationen. I denna första inledande fas av handräckningen möts de två aktörerna som experter från olika områden, vilket i Berggrens (1982) terminologi beskrivs som koordination eller samordning. Uppdraget är enkelriktat i den meningen att socialtjänsten begär en tjänst från polisen som de själva inte kan utföra, dvs. själva handräckningen och polisens befogenhet att använda våld. Samtidigt ska de samarbeta i situationen.
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När polisen har fått uppdraget och kompletterat med mera information utser
arbetsledare vem som skall få uppdraget. Ibland finns tid och möjlighet att väga
in vilken polis som är lämpligast och om civilklädd eller uniformerad personal
skall användas, ibland måste den enda lediga patrullen snabbt utses för uppgiften.

Handräckningen genomförs
Som vi tidigare nämnde skiljer sig tillvägagångssättet något mellan LVU och
LVM. I följande avsnitt skall vi beskriva några olika situationer som uppstår när
socialtjänsten begärt handräckning enligt LVU. Det handlar alltså om att ett barn
skall omhändertas och därmed skiljas från sina föräldrar. Det kan handla om allt
från ett spädbarn som föräldrarna inte kan ta hand om till en tonåring med ett beteende som föräldrarna inte kan klara av. Ett omhändertagande enligt LVU kan
variera mycket, dels beroende på barnet, dels på familjen och situationen. Polis
och socialarbetare kan därför inte med säkerhet veta vad de kommer att möta när
omhändertagandet skall genomföras.
När barn omhändertas är oftast socialtjänsten med vid handräckningssituationen och både polis och socialarbetare poängterar vikten av att tillsammans lägga
upp hur de skall agera. En socialsekreterare beskriver det:
Ja, jag ringer och pratar med honom och berättar lite om fallet och
vad jag har upplevt, och hur det ser ut i förhållandet, vad som har
hänt tidigare. Och så bestämmer vi en tid var vi ska träffas, och de
står där som regel när vi kommit. Och sen har vi då snackat ihop
oss. Vi tar alltid ett litet försnack med poliserna innan vi går in och
gör nånting.
Det ideala förhållandet som beskrivs av både socialtjänst och polis är alltså att de
träffas före själva omhändertagandet och gemensamt lägger upp en strategi för
hur de skall gå till väga. I denna strategi bestämmer de hur deras samspel skall
koordineras och hur deras roller skall fungera. En polis beskriver det som att
”Man söker ju information innan man går in och baserat på det går man endera
först in eller så står man i hallen”. Ju mer information polisen har om det aktuella
ärendet, desto större möjlighet har de att kunna göra ett smidigt omhändertagande. Informationen och diskussionen mellan de två aktörerna innebär också att
uppdraget blir tydligt. När de på så sätt fördjupar koordinationen synkroniserar
de också hur de skall utnyttja socialtjänstens kontinuerliga funktion (dvs. där
man har en redan etablerad relation, eller kommer att ha lång tid efter omhändertagandet) med polisens situationella (som handlar om att lösa det uppdrag som
finns just vid detta tillfälle, här och nu).
Den vanligaste anledningen till att socialtjänsten begär handräckning är att de
befarar att det kan uppstå våld vid omhändertagandet. En viktig aspekt i handräckningssituationen för de bägge aktörerna är därför att bedöma hur risken för
våld eller hot om våld ser ut i det specifika fallet. Polisen är de som får utöva
våld och en bedömning måste göras av hur möjligheten till skydd ser ut, dels för
polisen själv, dels för socialarbetaren och dels för den som ska omhändertas. Här
blir polisens kunskaper om säkerhet koordinerade med socialtjänstens kunskaper
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om familjen. Men även polisens kunskaper om området, lägenheternas utformning eller annan mer kontinuerlig kunskap får betydelse här, eller att de skapar
specifik kunskap om säkerheten i just den här situationen. Det kan t.ex. handla
om att socialtjänsten bedömt att risken för våld är stor och att polisen därför gör
en noggrann rekognosering i området kring klientens bostad. I dylika situationer
handlar det om att försöka förutse alla möjliga händelser. En socialsekreterare
berättar:
De hade kört den rundan och sett utvägar och bakvägar. De var jätteförberedda utifrån den information som vi haft först på telefon
och sen när vi träffats och pratat. Sen kom jag då och sammanstrålade med dem.
Inför själva utförandet sker således en samordning mellan tjänstemännen från
polisen och socialtjänsten. Inte minst är det viktigt i förhållande till den person
som skall omhändertas för att undvika onödigt lidande. En annan aspekt är betydelsen av tydlighet i förhållande till varandras organisatoriska och juridiska uppdrag i situationen. I och med att de gör så kommer deras respektive handlingsutrymme att tillsammans ge ett ökat utrymme för att hantera den tänkta situationen.
Det blir en gemensam arena där socialarbetarens kunskap om familjen kan användas i kombination med polisens kompetens att hantera farliga situationer. En
polis säger: ”Vi bistår gärna i den här typen av ärenden”. Det är dock inte alltid
det går att förebereda sig tillräckligt inför en handräckning, trots tänkta scenarier
som kan uppstå. I en berättelse beskrivs hur socialsekreterare och polis noga förberett handräckningen, men händelseförloppet tar en annan vändning. Civilklädd
polis och socialsekreterare möttes utanför familjens bostad och när de utbytt ytterligare information bestämde sig polisen för att tillkalla uniformsklädd patrull
som förstärkning. Socialsekreteraren berättar:
Jag tyckte alltså, det var perfekt upplagt. Vi gick ju in då i lägenheten, lyckligtvis var det mamman som öppnade. Vi kunde gå in och
det blev som jag befarat en hotfull situation. Hade vi inte haft poliserna där så är jag säker på att jag blivit nedslagen. Men hon blev
ju väldigt dramatisk mamman och skrek och så. Sen rätt var det
var så rusar hon, först kastar hon sig på golvet, sen rusar hon och
ska kasta sig ut för balkongen. Men då är ju polisen snabbt där och
fångar henne. Och sen hjälper dom här poliserna till när det gäller
barnen och pratar med dom, och hjälper oss i arbetet där samtidigt.
När mamman skulle kasta sig ut, då ropar han på förstärkningen
som kommer. Och vi resonerar och beslutar att mamman skall föras till akutpsyk.
I det beskrivna händelseförloppet skedde flera saker samtidigt, som ingen hade
räknat med. En tänkt risksituation avseende hot om våld visade sig vara riktig,
men exakt hur den skulle kunna utspelas kunde inte förutses. I situationen blir
ändå polisens och socialsekreterarens roller tydliga kring vem som gör vad. Polisen tar först hand om mamman medan socialsekreteraren fokuserar på barnen. I
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och med att uppdraget i handräckningssituationen var tydligt var respektive
tjänstemäns handlingsutrymmen definierade. I det förberedande mötet hade de
diskuterat tänkbara scenarier och därmed kommit att uttrycka vilka aspekter var
och en hade att beakta. Även om man inte hade en strategi för det som faktiskt
hände, hade man en strategi som innebar att socialsekreteraren fokuserade på
barnen och polisen på mamman.
Hur poliser och socialsekreterare hanterar de olika handräckningssituationer
som kan uppstå beror bland annat på kompetens och erfarenhet från tidigare situationer. Det är så gott som alltid svåra avväganden och ställningstaganden som
måste göras av både polis och socialarbetare. Beroende på hur en handräckningssituation utvecklas skapas olika handlingsutrymmen. Den kompetens och erfarenhet som aktörerna bär med sig från liknande situationer bidrar till en ökad
kompetens att genomföra handräckningar på ett smidigt sätt. Det sker en koordination eller samordning för att stärka effekten av varandras åtgärder och för att
hindra störningar. I genomförandet kommer man över på en konkret samverkan,
en kollaboration, där man delar arbetsuppgift och utnyttjar ett gemensamt referenssystem (Berggren 1982). På det sättet får socialtjänsten nytta av polisens
kompetens för omhändertagandet samtidigt som polisen får nytta av socialtjänstens kompetens. Handlingsutrymmena förenas och blir därigenom vidare.
De exempel som beskrivits visar på ett gemensamt arbete med en jämn ansvarsdelning i situationen. Det finns dock situationer där socialsekreteraren och
polisen på olika sätt kommer att dominera handräckningssituationen. Dessa två
aktörer kommer då att inta olika positioner beroende på hur sammanhanget är
och hur det utvecklas. Eller som en polis beskrev det: ”Ibland är det socialsekreteraren som sköter snacket och lyckas och ibland är det vi själva som tar oss an
det”. Att agera gemensamt i en situation innebär inte att det saknas dominans.
Som beskrivits här växlade dominansen mellan socialsekreteraren och polisen i
samma situation. I exemplen som följer kommer vi att visa hur positionerna kan
ändras i situationen.

Socialarbetaren dominerar situationen
Polisens grundläggande hållning när ett barn skall omhändertas är att det är socialarbetaren som har kunskapen om ärendet. Härvidlag intar polisen initialt en
avvaktande position i förhållande till socialarbetaren. Det är hennes/hans handlingsutrymme som dominerar och polisen underordnar sig. En polis säger: ”Vi
får en handräckning och sen utför man den. Vi är väl i stort sett bara med för att
se att det går lugnt till”. I en del av de handräckningssituationer där socialarbetaren dominerar kan polisens position närmast beskrivas som en ”back-up position”. Liksom de tidigare beskrivna situationerna är tillvägagångssättet och förhållningssättet ett resultat av den diskussion och förhandling som parterna tidigare haft. En typsituation där detta förhållningssätt är extra tydligt är när mycket
små barn skall omhändertas. I en berättelse om ett omhändertagande av ett spädbarn beskriver poliser: ”Vad gäller omhändertagande på sjukhuset med den nyfödde så var vi väldigt lite inblandade. Vi fanns bara där. Det skötte de sociala
helt och hållet själv”. Polisen finns med om något våld kommer att uttryckas,
men de agerar då inte uttryckligen. I vissa situationer kan socialarbetaren be polisen att inta en något mer aktiv roll genom att synas, men ändå inte agera. Ge-
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nom att en uniformerad polis är närvarande visar man på allvaret i situationen.
En socialarbetare berättar om en sådan situation och summerar det med att:
”Mamman var lugn och det blev väldigt bra med två uniformerade poliser”. Socialarbetaren använde sig här av polisen som ett hot och som en markör av att
våld skulle kunna komma att användas.
I dessa situationer är det socialtjänstens kontinuerliga kontakt och kunskap
som används, polisens roll är tydlig, men dess handlingsutrymme styrs av socialtjänsten vars auktoritet helt dominerar. Det är en koordination där man kommit
överens om att den ene agerar och den andre avvaktar, men samtidigt kan man se
det som att polisen agerar som konsulter åt socialtjänsten. Som Berggren (1982)
beskriver konsultation och samråd är det en fråga om att varje tjänsteman identifierar sig med sin organisation och möter de andra som experter på sitt område. I
detta fall, när socialtjänsten helt dominerar situationen, blir polisens specifika
kompetens tydlig, men den blir också som en resurs för socialtjänsten. Genom
sin dominans i situationen förfogar socialtjänsten därför inte bara över sitt eget
handlingsutrymme och sin egen kompetens, utan även över polisens utrymme
och kompetens. Som vi skall se senare kan denna dominans snabbt förändras,
först skall vi dock se hur det blir när dominansen är den omvända.

Polisen dominerar situationen
I de situationer då riskerna för våld är starka kan polisens kompetens att hantera
våld och säkerhet i situationen innebära att det är de som tar över och dominerar
situationen. Det kan uppfattas som en trygghet av socialarbetarna som kan hålla
sig i bakgrunden och invänta att de kan ta hand om barnet och föra det dit det
ska. Polisens förmåga att hantera svåra och farliga situationer strategiskt inger
respekt och trygghet, vilket flera av socialarbetarna talar om. En säger: ”Det jag
tycker känns jättebra är att dom har varit kanonbra dom poliser jag har varit ute
med. För det första så har dom liksom sett till att inte jag har stått i fronten, utan
det är dom som har gått in och gjort detta”. Polisens dominans skyddar socialarbetarna så att de ska kunna genomföra sin uppgift, att hämta barnet. Trots att det
är polisen som dominerar innebär deras dominans att socialtjänstens handlingsutrymme dominerar. Syftet med uppdraget är att omhändertagandet skall genomföras, det är socialtjänstens uppdrag och polisens uppgift är att möjliggöra det.
Därmed blir det socialtjänstens handlingsutrymme som styr situationen oavsett
vem av parterna som dominerar.
Polisens agerande för att upprätthålla socialtjänstens handlingsutrymme kan
vara handgripligt, dvs. att polisen med våld måste hålla undan föräldrarna medan
socialarbetaren tar barnet. Våldet som behövs i situationen är inte önskvärt eftersom det skapar en hotfull situation som gör barnet än mer otryggt. Ofta försöker
polisen att mildra det hotfulla i situationen och skapa kontakt med barnet. Socialarbetaren får sedan klartecken av polisen när situationen är säker och de kan
komma in och hämta barnet. Polisen dominerar således inte bara i relation till
dem som är objekt för insatsen, utan styr också socialarbetarens möjligheter att
utnyttja sitt handlingsutrymme och sin kompetens. Denna samverkan är ett resultat av de förutsättningar som tidigare skapats mellan aktörerna i de inledande diskussionerna kring agerande i situationen. Man samverkar mot ett gemensamt mål
och använder sig av sina gemensamma kunskaper.

79

I de handräckningssituationer då barn skall omhändertas är det oftast ett gemensamt arbete för polis och socialsekreterare, vilket inte är fallet vid handräckningssituationer enligt LVM. En socialsekreterare menade: ”Jag kan inte komma
ihåg någon gång när vi har varit med, utan då låter man polisen göra sitt jobb”.
Ärendena initieras på liknande sätt från socialtjänst till polis, men det samarbete
vi beskrivit i handräckningssituationen vid LVU förekommer sällan vid LVM.
Vid LVM är samarbetet mera av konsultationstypen. Socialtjänsten uppdrar åt
polisen att använda sin kompetens för att hämta och transportera den tvångsomhändertagne missbrukaren till vårdinstitutionen. Polisen genomför då handräckningen som enda aktör och inte sällan kan det upplevas som att ”socialtjänsten
lägger över problemet på polisen” som en polis uttryckte det.
Till skillnad från barnavårdsärendena har polisen ofta en del kunskap om de
personer som skall omhändertas enligt LVM, och denna typ av handräckningsärenden tenderar att bli en rutin. Omhändertagandet som här sker på uppdrag av
socialtjänsten hanteras på samma sätt som om det hade varit ett ingripande i enlighet med någon annan lagstiftning. Som en polis säger: ”Den här killen hittar vi
förmodligen på en parkbänk utslagen någonstans, honom lyfter vi in i polisbilen
då.” Personen skall till en avgiftningsenhet eller till ett behandlingshem och därefter är polisens uppdrag slutfört. Den diskussion som förs av såväl polis som
socialtjänst kring betydelsen av gemensamt agerande vid LVU gäller inte på
samma sätt vid LVM. De två yrkesgruppernas skilda handlingsutrymmen blir
uppenbara då socialtjänsten faktiskt har möjlighet att dra sig undan medverkan
och därmed helt överlåta uppdraget till polisens kompetens och handlingsutrymme. Men eftersom de yttre betingelserna i form av organisatoriska och resursmässiga förutsättningar är fastslagna och gränserna mellan polisens och socialtjänstens områden tydliggjorda innebär inte socialtjänstens undandragande att
de förlorar kontrollen över uppdraget. Trots att det till fullo är polisens handlingsutrymme är det socialtjänsten som genom begäran om handräckning har satt
ramarna för utrymmet. Polisen, som inte har den formella auktoriteten att styra
handlingsutrymmets utformning, har den icke formella auktoriteten genom sin
kompetens, sin möjlighet till våldsanvändning och sin uniform som tydliggör rollen.

Oförutsägbarhet i situationen
I de olika situationer vi hittills beskrivit har polis och socialtjänst varit i fokus.
Det finns en självklar tredje part i dessa ärenden, och det är den person som är
föremål för handräckningen. Det är alltså inte bara polisens och socialtjänstens
handlingsutrymmen och användningen av dessa som påverkar hur samarbetet
sker. Klienten är också en aktör med ett handlingsutrymme och det är det som
gör samarbete inom människobehandlande organisationer mycket mer komplicerat än samarbete i varuproducerande organisationer. Även om polis och socialtjänst har tydliggjort sina roller och uppdrag för varandra och är tydliga med hur
de skall agera kan den tredje parten i samspelet agera så att förutsättningarna förändras.
Ett exempel när klienten inte reagerat i handräckningssituationen på ett sätt
som förväntats beskrevs i citatet under rubriken ”Handräckningen genomförs”
ovan. Det visar på hur klienten använder sitt handlingsutrymme på ett oförutsäg-
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bart sätt. Därmed kullkastas den strategi som de andra två aktörerna planerat och
det ställs stora krav på flexibilitet för att hantera situationen. Eftersom denne
tredje part är ytterst central, men ändå inte del i förhandlingen om hur insatsen
skall ske, blir samarbetet som en polis uttryckte det ”att hela tiden känna av
stämningen och hur långt man ska pusha på och man ska backa hem och, det tar
ju väldigt lång tid, och det får det ju göra ju”.
Att känna av stämningen är också en fråga om att förstå den andre när man
skall utföra ett uppdrag, det som också kallas för att ”kunna ta människor”. För
polisen handlar det om att ”kunna ta” både socialsekreteraren, personen som
skall omhändertas och eventuella andra aktörer i situationen. När det har fungerat
bra och alla är nöjda skapas en tillfredsställelse hos alla parter som kan få den
enskilde polisen att vara nöjd med sin insats. Det avspeglas också hos socialarbetarna som kan berömma poliserna och säga: ”de är alltså jättegoa - - - och kan ta
människor på ett bra sätt”. Genom att samspelet mellan aktörerna fungerat bra
har det skapat trygghet och socialarbetaren säger: ”Då man känner att det var
skönt att jag hade dem med mig”.
Vi har i denna studie ingen kunskap kring hur de barn och föräldrar som varit
objekt för handräckningen upplevt situationen. Från tidigare studier av missbrukare och LVM- situationer (Svensson 2005, Johnsson 2006) har vi dock berättelser om hur missbrukare uppfattat att bli omedelbart omhändertagna av polisen.
Som tidigare beskrivits är det sällan socialarbetare är med vid dessa handräckningssituationer. Det är själva frihetsberövandet och situationen i sig som beskrivs och inte de enskilda tjänstemännen. En samstämmig bild av handräckningssituationerna vid LVM är att klienterna upplevt det som en kränkning och
ett intrång i deras liv (Svensson 2005, Johnsson 2006). I dessa situationer är det
tydligt att polisen fullgör sitt uppdrag och gör en punktinsats i en akut situation
medan socialtjänsten sedan fortsätter sin kontakt med klienten.

Diskussion
I det här kapitlet har vi beskrivit och diskuterat ett gemensamt arbetsfält för polis
och socialtjänst, handräckningssituationen i LVU och LVM-ärenden, och ställt
samarbetet mellan dessa två aktörer i fokus. De exempel som vi lyft fram visar
att det förekommer samverkanssituationer när socialtjänstens och polisens handlingsutrymmen adderas och därmed vidgas, men det förekommer också situationer som mer har karaktären av samordning eller samråd, där socialtjänstens
handlingsutrymme styr, oavsett om situationen domineras av polis eller socialtjänst. För att förtydliga har vi valt exempel på renodlade situationer, men i praktiken kan dessa former förekomma i ett och samma ärende. Vi har också beskrivit situationer där den tredje aktören, dvs. den person som är föremål för handräckningen, agerar på ett sätt som innebär att polis och socialtjänst måste vara
flexibla och använda sina respektive kompetenser och erfarenheter för att lösa situationen.
När socialtjänsten begär polishandräckning är det en speciell situation där socialtjänsten använder sin myndighetsutövning fullt ut och polisen är de som utför
själva insatsen, ibland med våld. Socialtjänsten är de som har kontinuitet i sin
kunskap om de personer som är föremål för handräckningen medan polisen gör

81

en punktinsats. Då situationen innebär både maktutövning och myndighetsutövning över den som skall omhändertas, krävs en hög grad av kunskap och erfarenhet från aktörerna, för att på smidigast möjliga sätt kunna genomföra den.
Polis och socialtjänst kommer från två organisationer med olika inre betingelser och det är ett samarbete som ställer höga krav på kompetens, kunskap och erfarenhet. Socialtjänsten är beställare och polisen är utförare, även om de agerar
tillsammans i situationen. Samarbete mellan dem i detta sammanhang innebär
inte att man gör samma sak utan att man agerar bredvid varandra och drar nytta
av varandras resurser. Berggrens (1982) definition av kollaboration eller samverkan stämmer väl överens med det gemensamma arbete som polis och socialtjänst
gör i handräckningssituationer när barn skall omhändertas. Det är en bestämd
och avgränsad uppgift som skall utföras där aspekter från bägge organisationerna
finns med. Aktörerna har ett gemensamt mål och ansvar och koordinerar sina aktiviteter inför detta. När samarbetet fungerar beskrivs uppdraget som tydligt och
att polis och socialarbetare har tydliga roller i förhållande till varandra. Man utnyttjar varandras kunskaper, förmågor och behörighet till att definiera sitt tillvägagångssätt i situationen. Inte minst blir detta tydligt i de diskussioner som förs
mellan polis och socialarbetare innan handräckningen genomförs genom att de
skisserar scenarion och tänkta händelseförlopp. Denna träning ger troligtvis också en beredskap att hantera situationer som kommer att utvecklas på ett oförutsägbart sätt. Samarbetet kräver således tydlighet mellan aktörerna men också en
hög grad av flexibilitet för att kunna genomföra handräckningen på ett smidigt
sätt.
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5. Rättsstatliga krav i polisarbetet
Anna Lundberg
Polisers lagtillämpning är central för rättsstaten. De juridiska förutsättningarna
beskrivs och diskuteras i artikeln, med utlänningskontroll som exempel.

Inledning
Det är tidigt en morgon. En man är på väg i bil till sin arbetsplats. I
en lite för hög hastighet närmar han sig en stor korsning. Där står
poliser och genomför hastighetskontroller. Mannen i bilen saktar
ner när han inser att han blivit inkallad till sidan strax efter korsningen. Han vevar ner rutan, när han ser en av de uniformerade poliserna komma fram till bilen. Polisen böjer sig fram, hälsar och
frågar efter körkortet. Han inspekterar det noggrant samtidigt som
de andra poliserna står och pratar lite längre bort.
Polisen tar körkortet med sig bort till de andra två. Efter en stund
kommer en av dem fram till bilen och frågar mannen om han är
svensk. Mannen svarar att han har bott i Sverige i fem år och att
han nyligen har ansökt om medborgarskap. Polisen förklarar sedan
att de har beslutat sig för att göra en så kallad inre utlänningskontroll.
Polisen ber mannen vänta och försvinner igen, denna gång in i polisbilen för att, med hjälp av vakthavande tjänsteman på polisstationen, göra en slagning i databasen Schengen Information System
(SIS). SIS är Schengensamarbetets gemensamma dataregister som
bland annat visar vilka personer som inte får vistas inom Schengenområdet.
Efter några minuter kommer polisen tillbaka med körkortet. Han
säger att det inte var några problem, men att mannen har kört för
fort. Mannen får tillbaka sitt körkort tillsammans med en fortkörningsbot. Han fortsätter till sin arbetsplats.
Anekdoten är ett exempel på hur en inre utlänningskontroll kan gå till.12 I detta
fall är den inre utlänningskontrollen invävd i annan polisverksamhet. Poliserna
gör ett kortvarigt ingripande för att kontrollera att mannen i bilen har rätt att vistas i Sverige.

–––––––––
12

Anekdoten är baserad på det fältarbete som jag genomförde tillsammans med Sophie Hydén under
vårt avhandlingsarbete (Se kapitel 6 i denna bok.)
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Den inre utlänningskontrollen som polisiär verksamhet är inget nytt i Sverige.
Den har funnits sedan 1927, då Sverige fick sin första utlänningslag. Men sedan
den 25 mars år 2001, då Sverige blev medlem i Schengensamarbetet, har förutsättningarna för verksamheten förändrats. Genom anslutningen till Schengen
togs gränskontrollerna mot övriga Schengenländer bort. Detta ledde till minskade möjligheter att kontrollera vem som reste in i landet. Kontrollförlusten föranledde ett antal så kallade kompensatoriska åtgärder. En sådan kompensatorisk
åtgärd är en effektiviserad inre utlänningskontroll.
Hur just den här personen upplever att bli stannad och kontrollerad är svårt att
veta. Kanske är han van vid den här typen av kontroller och upplever dem därför
inte som särskilt besvärande? Eller också upplever han situationen som besvärande just för att den inträffar ofta? Kanske har han blivit illa behandlad av poliser i ett annat land tidigare och tycker att det är obehagligt att träffa poliser över
huvud taget?
Vad poliserna beträffar, kan deras handlande förstås utifrån en mängd olika
perspektiv. Ett av dessa perspektiv är de rättsliga förutsättningarna för arbetet.
Det vill säga reglerna som är tänkta att styra polisernas arbete. Sedan Sverige
blev medlem i Schengensamarbetet har poliserna nya regler för sitt arbete med
inre utlänningskontroll. Som framkom ovan, är det tänkt att den inre utlänningskontrollen ska bli mera effektiv i och med de borttagna yttre gränskontrollerna.
Detta ska ske på flera olika sätt. Bland annat ska alla poliser i Sverige vara uppmärksamma på om de personer de möter i sitt arbete eventuellt inte har rätt att
vistas i landet. Kontrollerna ska också ske överallt på det svenska territoriet. De
får numera inte koncentreras till landets territoriella gränser.
Utöver reglerna för kontrollen, ligger fokus i polisernas tankar och samtal
kanske på hur mannen, som uppenbarligen kommit till Sverige från ett annat
land, uppfattar dem som poliser? Frågor som poliserna funderar över är kanske
om mannen känner ett obehag på grund av tidigare negativa erfarenheter av poliser? Eller på vilket sätt de kan genomföra kontrollen utan att mannen upplever
att hans rättigheter har kränkts?
Hur poliserna bemöter den enskilde individen i en situation som den ovan beskrivna, handlar delvis om vilken innebörd som rättsstatliga ideal enligt deras
uppfattning bör ha. Innebär rättsstaten att de till sin yttersta förmåga ska införliva
lagstiftarens vilja? Eller ska rättsstatsidén handla om att människors individuella
fri- och rättigheter i möjligaste mån beaktas och förverkligas i varje situation?
Hur ska lagar och regler tolkas och användas i det konkreta mötet med enskilda
individer? Hur ska man som polis hantera det tolknings- och handlingsutrymme
som regelverket ger? Vad bör man ta hänsyn till om reglerna är otydliga eller till
och med motstridiga? Svaren på frågorna kan variera beroende på vilken funktion enskilda poliser ger idén om rättsstaten.
Syftet med föreliggande kapitel är att beskriva de rättsstatliga krav som är
tänkta att sätta de yttersta ramarna för allt polisarbete i Sverige och att diskutera hur dessa kan förstås som en del av polisers rättsanvändning.13 Den inre ut-

–––––––––
13

I texten används polis ibland med gement p och då avses enskilda poliser. Om Polis skrivs med
versalt P, åsyftas myndigheten. Begreppet rättsanvändning används genomgående för att beskriva
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länningskontrollen återkommer som exempel på hur kraven kan gestalta sig i
praktiskt polisarbete.
Kapitlet är disponerat på följande sätt. Efter att inledningsvis kortfattat ringa
in idén om rättsstaten följer ett avsnitt om rättsstaten som en ram för offentlig
maktutövning. Denna ram beskrivs genom att rättsstaten delas in i formella rättsstatliga krav och materiella rättsstatliga krav. Efter detta följer ett avsnitt där
rättsstatliga krav, med hjälp av teorier om rättspositivism, rättigheter och vad
som kallas vårt offentliga etos diskuteras i relation till det praktiska polisarbetet.

Tre olika sätt att betrakta rättsstaten
Rättsstaten som idé kan betraktas utifrån ett antal grundläggande funktioner. För
det första ska den ge statsmakten legitimitet och därmed skapa samhällsfrid
(Bull 2003:209, Peczenik 1995:50f.). För det andra är rättsstatens funktion att
göra makten förutsebar (Nilsson 1998:13). Om makten är förutsebar kan människor planera sina handlingar och därmed få ett större livsutrymme (Maravall och
Przeworski 2003:1). För det tredje syftar rättsstaten till att ge människor ett rättsskydd mot kränkningar av den offentliga makten. För det fjärde fyller rättsstaten
funktionen av att utgöra den yttersta ramen för offentlig förvaltning i alla stater
som definierar sig som rättsstater (jfr. Seip 1988:151). Rättsstaten beskriver med
andra ord hur statens maktutövning är tänkt att gå till.
Det är också viktigt att ha klart för sig att rättsstaten är en av flera dimensioner av den moderna demokratin. Andra centrala dimensioner är nationalstaten
och välfärdsstaten. Rättsstaten påverkas alltid av och påverkar dessa andra dimensioner, i synnerhet när idéerna ska omsättas till konkreta handlingar i möten
mellan människor.
Ett sätt att förstå rättsstaten i relation till demokratibegreppet, är att se rättsstatsidéerna som det som har att göra med begränsningen av ”statens makt över
medborgarna”. Demokratin däremot, handlar om vem som ska ha ”makten över
staten” (Algotsson 1993:17). Rättsstaten och demokratin kan också ses som två
sidor av samma mynt. Demokrati betraktas då som staten ur ett politiskt perspektiv och rättsstaten som dess juridiska form.
Nationalstaten kan liksom rättsstaten betraktas som en aspekt av den moderna
statens framväxt och förändring, men med en annan funktion än rättsstaten
(Gellner 1997:111). Medan rättsstaten ansågs nödvändig för att begränsa den politiska makten, handlade nationalstaten om att skapa någon slags gemenskap
mellan människor, inom området som utgjorde staten (Anderson 1990).
En välfärdsstat eller socialstat kan beskrivas som en nationalstat som vill ta
ett stort ansvar för medborgarnas välfärd eller sociala rättigheter. Det är en stat
som vill sörja för att medborgarna har en grundläggande ekonomisk trygghet och
tillgång till tjänster (Rothstein 2001:49).
Poliser förväntas i sitt praktiska arbete leva upp till samtliga tre dimensioner
av en modern demokrati: rättsstaten, nationalstaten och välfärdsstaten. Till att
polisers konkreta arbete i vilket rätten är en central aspekt, närmare bestämt den aspekt som är tänkt
att bestämma hur arbetet ska utföras.
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börja med har de en inskränkande funktion på människor, då de ska kontrollera
och verka för att människor följer de demokratiskt stiftade lagarna (demokratin
och rättsstaten). I rättsstatens namn är poliserna tänkta att behandla alla människor som lika inför lagen, oavsett varifrån de kommer. I en välfärdsstat ska poliser ha något av en servicefunktion, där de ser till varje enskild individs behov av
välfärd. De representerar även nationalstaten genom att de förväntas delta i
gränsdragningarna mellan ”Vi och De andra” och därigenom skapa en känsla av
tillhörighet inom staten. I det följande ska vi koncentrera oss på rättsstaten som
idé och dess funktioner.
För att förstå innehållet i rättsstaten kan man skilja mellan förutsättningarna
för maktutövningen och innehållet i maktutövningen. Förutsättningarna för
maktutövningen kan beskrivas som ”regler för regelverket” eller formella rättsstatskrav och innehållet i maktutövningen kan beskrivas i termer av ”mänskliga
fri- och rättigheter” eller materiella rättsstatskrav.

Formella rättsstatskrav
I en rättsstat är det en förutsättning att det finns regler för statsmaktens representanter. Anledningen till detta är att enskilda individer ska kunna förutse maktutövningen och att människor ska kunna få upprättelse om de har blivit kränkta av
statsmakten. Detta förhållande gäller särskilt Polisen, eftersom denna myndighet
har rätt att bruka våld i sin myndighetsutövning.
I praktiken innebär ovanstående att rättsreglerna har en särställning i en rättsstat så till vida att de i princip styr alla myndighetspersoners verksamheter (Peczenik 1995:52). Följaktligen blir reglernas utformning och vad de innehåller av
stor betydelse för hur möten mellan representanter för statsmakten och enskilda
individer ser ut.
För att reglerna ska fylla den tänkta funktionen att utgöra en huvudsaklig ram
för statsmaktens representanter bör de uppfylla ett antal krav. Dessa kallas vanligtvis för formella rättsstatskrav (Maravall och Przeworski 2003:1) och ser ut
som följer:
x

För det första måste reglerna vara tydliga (Peczenik 1995:52, Maravall
och Przeworski 2003:1). Med tydliga regler vet poliser vad de är tänkta
att utföra för uppgifter och på vilket sätt. Enskilda individer som möter
poliser har då också ett regelverk att förhålla sig till för att bedöma om
de har blivit korrekt behandlade. Det sistnämnda är nödvändigt för att
man ska kunna få upprättelse vid eventuella kränkningar.

x

För det andra måste regelverket vara någorlunda stabilt. Detta betyder
att nya lagar och lagändringar ska vara väl underbyggda och inte underkastade tillfälliga nycker (Peczenik i SOU 1999:58:48f, Maravall och
Przeworski 2003:1). Om regelverket i sin helhet är stabilt och inte ändras för ofta, är det tänkt att bland annat polistjänstemän ska ha en relativt fast ram att utgå ifrån när de gör sitt arbete. De många reglerna blir
lättare att lära sig om de inte ändras för ofta och om vissa principer betraktas som grundläggande. Ett sätt att försöka uppnå stabilitet, och
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därmed förutsebarhet, är genom ett självständigt juridiskt system. I ett
sådant system är rätten och rättsanvändningen frigjord från andra giltighetskällor, som exempelvis religionen eller etiken. Vad detta innebär för
poliser, som också de använder lagar i sitt arbete, ska vi återkomma till.
Här kan bara konstateras att det juridiska systemets slutenhet är ett sätt
att försöka uppnå stabilitet och förutsebarhet.
x

För det tredje krävs att regelverket omfattar alla människor och en
mängd situationer: Det ska vara generellt tillämpligt (Frändberg
1986:36, Algotsson 1993:12, Peczenic 1995:52, Maravall och Przeworski 2003:1). Häri ligger att lagen ska omfatta alla människor vilket
är ett axiom som syftar till att skapa likhet inför lagen. Vidare antas ett
mångfaldigt regelverk ha fördelen att det blir den demokratiskt valda
riksdagen som, genom sin lagstiftningsmakt, bestämmer vilka generella
handlingsregler som ska gälla i samhället. Indirekt utgår då ”all makt
från folket”. Kravet på ett mångfaldigt regelverk betyder dock inte att
lagarna måste täcka alla upptänkliga situationer, trots att detta kan tänkas öka förutsebarheten. Ett allt för omfångsrikt regelverk skulle nämligen vara omöjligt att lära sig.

x

För det fjärde måste regelverket vara överskådligt (Frändberg 1986:36,
Algotsson 1993:12, Maravall och Przeworski 2003:1). Kravet på överblickbarhet fyller funktionen att regelverket blir tillgängligt, förståeligt
och flexibelt. Detta är viktigt inte minst i ett samhälle som betecknar sig
som en välfärdsstat. Ty där ska människors individuella behov av service respekteras. Likaså i ett samhälle som präglas av pluralism, i bemärkelsen många olika grupper av individer med varierande behov, är flexibilitet nödvändigt för att människor ska vara lika inför lagen.

Materiella rättsstatskrav
De ”regler för regelverket” som har presenterats ovan syftar till att göra maktutövningen förutsebar. Detta för att människor ska kunna planera sina handlingar
och få ett större livsutrymme (Maravall och Przeworski 2003:1). Dessa formella
krav säger dock ingenting om själva innehållet i reglerna eller det konkreta polisarbetet. Regler om misshandel, övergrepp och våld kan vara både tydliga, stabila
och överskådliga samt generellt tillämpliga. Men för att en stat ska betraktas som
en rättsstat krävs även att mänskliga fri- och rättigheter respekteras. Varken reglerna eller maktutövningen får strida mot rättigheterna. De mänskliga rättigheterna kallas vanligtvis för materiella rättsstatliga krav.
Individers mänskliga fri- och rättigheter finns fastslagna i en rad internationella dokument som Sverige har åtagit sig att respektera. Det mest grundläggande av dessa är FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (1948), som
anger att alla människor, oavsett bakgrund, ålder, kön med mera, ska tillerkännas
vissa rättigheter och skyddas mot övergrepp. Det handlar om rätten att betraktas
som lika inför lagen, om rätten att inte utsättas för övergrepp av statsmakten och
om rätten att få sina grundläggande behov tillfredsställda så att man kan leva ett
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värdigt liv. Staterna är de som främst är skyldiga att respektera rättigheterna och
se till att dessa förverkligas. Ibland finns det uttalat i dokumenten att staterna ska
bedriva ett aktivt arbete för att förhindra kränkningar.
Olika internationella expertkommittéer har inrättats för att övervaka att staterna respekterar avtalen. Sverige har, genom att tillträda dokumenten, förbundit sig
att rapportera till dessa kommittéer om vilka åtgärder som vidtas för att rättigheterna ska kunna förverkligas. Det händer att Sverige får kritik av expertkommittéerna när dessa bedömer att någon individ har fått sina rättigheter kränkta av
den svenska statsmakten. Så har skett vid ett flertal tillfällen då Sverige har avvisat flyktingar till länder där de riskerar att utsättas för tortyr.
När det gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter finns även en
möjlighet för individer att få en situation som upplevts som kränkande prövad i
en internationell domstol: Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.
För Sveriges del kommer mänskliga rättigheter, utöver att staten tillträder internationella överenskommelser, till uttryck i den svenska grundlagen, närmare
bestämt Regeringsformens andra kapitel. Här räknas ett antal rättigheter upp som
ska tillkomma alla medborgare och i viss mån även icke svenska medborgare.
Rättigheterna är bland andra rörelsefrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet, och
religionsfrihet.
Rättigheterna skyddar främst svenska medborgare bosatta i Sverige. Utlänningar boende i Sverige har sina rättigheter i en särskild paragraf och denna är
begränsad i omfattning.14 I RF 2:22 § slås fast att en ”utlänning” i huvudsak är
likställd med svensk medborgare. Så är dock inte fallet avseende vissa rättigheter, till exempel rörelsefriheten. Detta innebär att utländska medborgare måste
acceptera större inskränkningar än svenska medborgare, när det gäller rätten att
röra sig fritt inom Sveriges gränser. Ett exempel på lagstiftning som gjort skillnad mellan svenska och utländska medborgare är Utlänningslagens paragraf om
inre utlänningskontroll som säger att varje icke-svensk medborgare har en skyldighet att på förfrågan från Polis bevisa sin rätt att vistas i Sverige.
Utöver de substantiella reglerna i grundlagen, finns det ett antal principer som
är tänkta att vara vägledande i den offentliga förvaltningen, till exempel polisarbetet. Den första av dessa principer kallas för legalitetsprincipen och den finns
fastslagen i regeringsformens första kapitel, första paragraf. Där står det att ”Den
offentliga makten utövas under lagarna”. Legalitetsprincipen innebär, som
framkommer här, att ingen myndighetsutövning får ske mot en enskild utan att
det finns lagstöd för detta. För poliser betyder detta att de ska fullgöra sina lagstadgade uppgifter (Sterzel 1996:109f), varken mer eller mindre.
Den andra principen kallas för likhetsprincipen. För poliser innebär principen
att de ska visa respekt för alla människors lika värde. Den finns fastslagen i Regeringsformens första kapitel, andra paragrafen:

–––––––––
14

Med ”utlänning” menas såväl utländsk medborgare som statslösa personer (SOU 2001:19: 70).

90

RF 1:2
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet …
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande
inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv
och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor
skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla
och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag
(2002:903).
Objektivitetsprincipen, slutligen, säger att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska vara sakliga och opartiska. Också denna finns inskriven i Regeringsformen (RF 1:9), som stadgar att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör
uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen
”samt iakttaga saklighet och opartiskhet”.
Som en vägledning för personer som arbetar i offentlig förvaltning, finns ytterligare en paragraf i Regeringsformen som är viktig att känna till, 2:15. Här anges att de lagar och andra föreskrifter som antas, inte (direkt eller indirekt):
RF 2:15
… får innebära att någon medborgare missgynnas därför att han
med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet.
Om poliser exempelvis skulle få en lagstadgad uppgift att kontrollera människor
som de bedömer vara ”utlänningar” mot bakgrund av deras utseende, skulle det
innebära att enskilda medborgare utsattes för etnisk diskriminering. När det gäller verksamheten som rör den inre utlänningskontrollen har lagstiftaren, för att
hindra att detta blir fallet, formulerat lagen så att det ska finnas ”en anledning att
anta” illegal vistelse, för att en inre utlänningskontroll ska få äga rum. En sådan
anledning att anta får inte enbart baseras på en persons utseende (se kapitel 6).
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Rättsstaten i polisarbetet
För att ge ytterligare vägledning kring vad de rättsstatliga kraven kan innebära i
polisarbete har lagstiftaren skapat ett antal allmänna principer som gäller särskilt
för polisarbetet. Dessa finns i Polislagens § 8 och de kan ses som en brygga mellan de övergripande rättsstatliga kraven och polisers konkreta arbete.
Polislagen 8 §:
En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under
iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning
ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta
ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det
avsedda resultatet skall uppnås.
Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och
rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket.
I första stycket återkommer den tidigare nämnda legalitetsprincipen, formulerad
utifrån ett polisiärt perspektiv. Denna princip har en begränsande funktion för
polisers handlingsutrymme, då den säger att alla ingripanden ska göras i enlighet
med lagen. Ett exempel på en konkretisering av principen är den ovan nämnda
Utlänningslagens formulering om att poliser måste ha ”en anledning att anta”
olaglig vistelse, för att en inre utlänningskontroll ska få äga rum. Detta försök att
begränsa handlingsutrymmet är tänkt att klargöra att poliser inte är tillåtna att
tänja på lagstiftningen till den grad att de bryter mot lagen när de fullgör en uppgift.
Proportionalitetsprincipen kommer också till uttryck i första stycket. Denna
princip innebär att poliser alltid måste väga de använda metoderna vid ett ingripande mot andra omständigheter. Det kanske exempelvis är bättre att förhålla sig
avvaktande i en viss situation än att ingripa, för att nå syftet. I vissa situationer är
ett vänligt bemötande det bästa sättet att genomföra en uppgift, trots att det kräver lite längre tid. I en inre utlänningskontroll kan en person verka osäker och
rädd därför att hon/han känner en osäkerhet inför poliser generellt sätt, varför ett
lugnt och hänsynsfullt tillvägagångssätt från polisens sida då kan vara extra viktigt.
Behovsprincipen uttrycks i sista meningen första stycket. Där framkommer att
poliser som anser sig tvingade att använda våld i en viss situation alltid ska ha
det avsedda resultatet i åtanke. Om våld är nödvändigt ska det användas bara till
den grad att det tänkta resultatet uppnås, enligt Polislagens 8 §.
I andra stycket tas mänskliga fri- och rättigheter upp med hänvisning till den
svenska grundlagen. Om ett ingripande på något sätt begränsar de här angivna
rättigheterna, krävs ett direkt lagstöd. Ett typiskt exempel är frihetsberövande av
en individ vilket alltså aldrig får ske enbart med hänvisning till behovs- eller
proportionalitetsprincipen.
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De formella och materiella rättsstatliga kraven som har beskrivits ovan kan
sägas vara innehållet i rättsstaten som en ram för offentlig förvaltning. Vi ska nu
gå vidare och diskutera vad dessa krav kan innebära i konkreta möten mellan poliser och enskilda människor.

Användandet av rättsstatliga krav
Det är, sist och slutligen, alltid människor som tillämpar (och formar) regelverket
(se Sterzel 1996:114). Oavsett hur tydliga och omfattande regelverk lagstiftaren
vill skapa och oavsett hur mycket hänsyn som tagits till internationella avtal om
mänskliga rättigheter i denna process, har myndighetspersoner valmöjligheter i
enskilda situationer (jfr. Holmes 2003:25f). Ibland kallar jurister detta för ”det
fria skönet” vilket på polisspråk kan översättas till ”Vi gör som vi brukar” (Norée 2000:72).
I följande avsnitt diskuteras två motstående sätt som rättsanvändaren kan hantera en viss lagregel på. Med hantera menar jag här att förhålla sig till. Ett förhållningssätt ger uttryck för en viss inställning. I detta fall handlar det om inställningen till sitt handlingsutrymme som polis. Det första förhållningssättet kallas för rättspositivistiskt och det är detta som har visat sig mest inflytelserikt vad
gäller svensk rättsanvändning, såväl i domstolar som i polisarbete. Den andra
kallas ibland för rättighetsstrategin.
Diskussionerna som följer rör ursprungligen domarens roll inom rättsväsendet. Min uppfattning är att teorierna kan ge oss en förståelse av rättsstatens idéer
i ett polissammanhang, trots att domare respektive poliser tillhör olika yrkeskategorier. Detta mot bakgrund av att poliser använder lagstiftningen i sitt dagliga
arbete precis som domaren. Vidare är det lika viktigt att poliser som domare utgår från lagen i sin maktutövning, trots att poliserna inte är professionella jurister.
Poliser befinner sig i en slags mellanposition mellan lekmän och professionella jurister, när det gäller kunskap om rätten. De är bekanta med lagtolkning eftersom deras konkreta arbete i princip är tänkt att bygga på lagstiftning. Samtidigt
har poliser inte fått den träning i lagtolkning under sin utbildning som jurister
får. Trots detta ska de många gånger tillämpa lagen snabbt och i pressade situationer. Som polis har man inte möjlighet att göra de överväganden och tolkningar
som jurister kan ägna timmar åt att ta ställning till. Det finns helt enkelt ofta inte
tid i polisarbetet att fundera över vilket juridiskt stöd som existerar (Holgersson
2001:43). Utöver detta är en principiell diskussion om polisers rättsanvändning
viktig mot bakgrund av att polisers maktutövning i samhället är svårare att
granska än domares, som äger rum innanför rättssalens väggar.

Ett rättspositivistiskt angreppssätt
Rättspositivismens grundläggande idé är att juridiken och etiken betraktas som
två skilda system utan ett inbördes samband. Juridiken och etiken delar förvisso
många termer, till exempel att böra. Detta innebär dock inte att det finns ett naturligt samband mellan etiken och rätten. Jurister och andra rättsanvändare är
följaktligen inte nödvändigtvis bundna av etiska aspekter i sin tolkning av lagen.
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Inte heller lagen i sig måste vara etiskt försvarbar enligt denna inställning
(Dworkin 1985:11, Hart 1994:185f).
Professorn i allmän rättslära Herbert Hart förespråkar i en rättspositivistisk
anda att lagtolkning enbart ska ske med hänvisning till rättsreglerna. Rätten består, enligt Hart, av samhälleliga regler, skrivna eller oskrivna, från vilka alla avsteg underminerar rättsstaten (Solum 1994:127f). För att så långt det är möjligt
undvika situationer som ger den individ som tillämpar lagen ett för stort subjektivt inflytande, ska rättsreglerna och vad som därtill hör följas i möjligaste mån.
Det ska finnas en långtgående strävan efter att förstå innebörden i orden i en
rättsregel.
Hur kan då rättsanvändaren veta vilka rättsreglerna är och vilka hänsyn som
hon/han är tänkt att ta vid tolkningen? Det första steget är att titta i lagboken. I
vissa fall framgår det klart och tydligt av lagtexten vilken åtgärd som ska vidtas i
en viss situation. Då är det inga problem. Inte sällan måste emellertid lagtexten
tolkas. Det juridiska systemet tillhandahåller då ett antal rättskällor såsom lagstiftning, förarbetena till lagarna samt litteratur som diskuterar reglerna (doktrin).
Tidigare i detta kapitel benämndes detta som ett slutet juridiskt system där
rättskällorna förarbeten, domstolspraxis eller myndighetsbeslut samt myndighetsföreskrifter ska vägleda rättsanvändaren i dennes konkreta arbete. I detta system anses det också viktigt att hänsyn tas till förutsebarheten och till att reglerna
inte tillämpas så att tilltron till rättsordningen blir lidande (Samuelsson och Melander 2003:149, Peczenik 1995:58).
Om situationen fortfarande är oklar när rätt lagparagraf och andra relevanta
rättskällor har identifierats, använder sig Hart av en så kallad igenkänningsregel.
Denna regel är i Harts tankegångar det som ska prägla rättsanvändarens handlingsutrymme. Den auktoritära karaktären hos igenkänningsregeln gör den till ett
slags rättesnöre för den person som har att använda lagreglerna (Hart 1994:94f).
Innehållet i igenkänningsregeln är det som ämbetsmännen accepterat och anser
att de bör förhålla sig till (Simmonds 1988:89ff). Om exempelvis poliser använder moraliska (eller omoraliska) överväganden för att tolka lagen, är dessa relevanta för att de godtas av poliser, inte för att de ger uttryck för något ”etiskt acceptabelt”. Nya rättsregler blir följaktligen inte rättsregler för att de kan betraktas
som önskvärda, utan för att de skapas och accepteras av ämbetsmän (jfr. Hart
1994:143f).
Poliser ser utifrån det rättspositivistiska perspektivet som sin avgränsade uppgift att verkställa de riktlinjer som politikerna har utarbetat, utan att närmare reflektera över huruvida riktlinjerna är gynnsamma för den enskilde individen eller
inte. I praktiken betyder detta att de dagligen tillämpar reglerna på ett stort antal
rutinfall utan att för den skull behöva tänka på andra etiska värden (jfr. Peczenik
1995:58).
Rättspositivismen har en central plats i den svenska rättsordningen, det finns
det flera tecken på. Ett sådant tecken är att en domare som tillämpar lagar, i princip alltid gör det med hänvisning till lagstiftarens förarbeten. Ett annat exempel
är den svenska juristutbildningen, där man främst tränas i en teknisk användning
av lagboken och inte i att principiellt resonera kring rättsstatliga ideal. Vissa
forskare skulle också diskutera rättspositivismens starka fäste med hänvisning till
att Sverige inte har någon författningsdomstol med uppgift att pröva om lagar el-
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ler deras tillämpning i enskilda fall strider mot grundlagen. Istället har det inrättats en förberedande lagprövning som består i att ett särskilt lagråd avråder eller
tillstyrker förslag på lagändringar med beaktande av mänskliga fri- och rättigheter. Lagstiftaren avgör själv vilken hänsyn man vill ta till lagrådets synpunkter.
Det finns också historiska belägg för rättspositivismens centrala roll i Sverige.
Under första halvan av 1900-talet spelade den så kallade värdenihilistiska Uppsalaskolan, med liknande tankegångar, en viktig roll i svensk kulturdebatt. Idéerna gick ut på att verkligheten inte innehåller några värden och att värdeomdömen
inte har någon objektiv existens. Det ansågs i vissa led dessutom vara så att
mänskliga rättigheter bara är uttryck för känslor. Enligt Peczenik ledde dessa
strömningar till ”rättens avmoralisering” i bemärkelsen att juridiken blev teknisk
och pragmatisk (Peczenik i SOU 1999:58:37ff, jfr. Lehrberg 2001:127f).
Sammanfattningsvis kan följande anföras om rättspositivismen sedd i ett polisiärt perspektiv. I situationer där lagstiftningen inte ger tillräcklig vägledning innebär det rättspositivistiska perspektivet att en polis tolkar reglerna såsom
hon/han tror att lagstiftaren har avsett. När lagtexten och vad som därtill hör är
oklar är en väg att få reda på detta, att betrakta hur kollegor gör när de tillämpar
rätten. Vilka hänsyn andra poliser tar, utöver regelverket, blir då centralt.
Ett rättspositivistiskt angreppssätt främjar förutsebarhet i bemärkelsen att
många poliser tar samma hänsyn och handlar likadant när de använder sig av rätten. Möjligen blir polisarbetet också effektivt så till vida att när ett tillvägagångssätt har accepterats bland vissa poliser, så ifrågasätts detta inte på moraliska
grunder av andra poliser. En följd av detta kan vara att någon längre eftertanke
inte anses nödvändig i konkreta situationer. Det rättspositivistiska angreppssätten
innebär också att diskussioner om mänskliga rättigheter och om hur maktutövning kan göras minst ogynnsam för den enskilda personen inte främjas i någon
stor utsträckning. Samtal om vad som bör vara syftet med Polisen i ett samhälle
som präglas av pluralism får sannolikt inte heller något större utrymme.

En rättighetsstrategi
Rättspositivismen har varit och är fortfarande inflytelserik i Sverige. Det finns
emellertid argument för ett möjligt alternativt angreppssätt när lagen ska användas: För det första finns det ingenting som hindrar att argumentationsmetoden
hos rättsanvändarna kännetecknas av att hänsyn tas till andra rättsstatliga värden
än bara lagtexten och dess förarbeten samt praxis. För det andra är en officiell
hållning inom svenskt rättsväsende att individuella rättigheter ska prioriteras, ett
förhållande som följande formulering i handboken Allmän polislära ger uttryck
för:
I ett demokratiskt statsskick är det grundläggande förhållandet
mellan staten och medborgarna att dessa är fria och har rättigheter.
Detta kulturarv jag fått kan ses som kärnan i erkännandet av medborgerliga fri- och rättigheter i vårt lands demokrati. Av erkännandet följer att staten måste respektera den enskildes värdighet
(Johansson 1999:1; fetstil i originalet).
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Om poliserna vill välja ett alternativt förhållningssätt än det rättspositivistiska,
som har beskrivits ovan, ligger rättsfilosofen Dworkins så kallade rättighetstes
nära till hands. Till skillnad från Hart menar Dworkin att domaren aldrig kan bli
en opartisk tillämpare av igenkänningsregler. Rättsanvändaren är alltid subjektiv
i bemärkelsen att hon/han låter politiska värderingar ha en betydelse i yrkesutövningen, medvetet eller omedvetet. Detta innebär att domaren i sitt arbete alltid
beaktar de värderingar som hon/han anser är viktiga i samhället, till exempel
ekonomisk jämlikhet (Dworkin 1985:9). Att diskutera rättsanvändning som något opartiskt eller tekniskt blir därför ointressant för Dworkin. Det relevanta blir
istället att diskutera hur domaren bör använda rätten.
Dworkin kallar sin rättsstat för lagstyre genom individuella rättigheter (Dworkin 1985:11). En följd av denna utgångspunkt är att en rättighet inte måste vara
fastställd som lag för att den ska vara gällande. Domaren måste beakta principerna ändå (Peczenik 1995b:128, 627). Detta till skillnad från lagstiftaren, som i sin
politiska funktion endast har att väga olika intressen mot varandra (Nergelius
1996:153).
Det är framförallt när lagstiftningen är oklar som vikten av rättigheter blir
uppenbar, eftersom det är i dessa situationer som rättsanvändaren får ett tolknings- och handlingsutrymme. Dworkin skiljer mellan policys och principer, när
han försöker systematisera hur domaren bör förhålla sig till sitt handlingsutrymme. Policys innebär att domaren verkställer lagen med hänsyn till övergripande
policys i bemärkelsen politiska samhälleliga mål. Principerna, däremot, beskriver vilka rättigheter som människor har. Dessa upptäcks genom att innehållet i
lagen vägs samman med etiska omdömen (Dworkin 1978:82ff, 1985:11). Utmärkande för rättigheterna är att de anses vara viktigare än andra typer av allmänna mål, de utgör så kallade ”trumfkort”. Ytterst baserar sig Dworkins tankar
på de två rättig-heterna frihet och jämlikhet (Dworkin 1985:17, Peczenik
1995b:628).
I de oklara fallen ska domaren alltså, istället för att försöka lista ut vad lagstiftaren vill med en viss lagregel, utgå ifrån hur lagstiftaren enligt domarens mening, borde ha formulerat lagen utifrån principiella rättigheter (Dworkin
1985:14ff). Det är på detta sätt som Dworkin formulerar sin rättighetstes, den så
kallade rättighetsstrategin (jfr. Dworkin 1978:82ff). Lagen och de hjälpmedel
som står till buds i det juridiska systemet, tillerkänns därmed en mindre betydelse i rättighetsstrategin än inom rättspositivismen. Istället lyfts grundläggande
värden, såsom människors lika värde och grundläggande rättigheter fram som
centrala.
Sammanfattningsvis kan följande anföras om rättighetstesen ur ett polisiärt
perspektiv. Ett system som främjar rättighetstänkandet bland poliser har fördelen
att mänskliga rättigheter blir ständigt närvarande i arbetet. En utmaning är naturligtvis att bestämma sig för vilka rättigheter som ska anses mest grundläggande i
en viss situation. Sannolikt uppstår inte sällan situationer där olika rättigheter
krockar med varandra. Ett exempel är en persons rörelsefrihet i förhållande till
en annan persons rätt att skyddas mot övergrepp. En annan möjlig konsekvens av
rättighetsstrategin är att förutsebarheten minskar då poliser inte strävar efter att i
första hand göra exakt som sina kollegor utan istället diskuterar innebörden i
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rättigheter i relation till en viss arbetsuppgift. I vissa situationer kanske kollegor
ifrågasätter varandra på moraliska grunder.
Ökar förtroendet för poliser bland allmänheten med rättighetsstrategin? Det är
svårt att säga, men möjligen kan det ha positiva effekter om människor upplever
att poliser har individens rättigheter som ledstjärna i sitt arbete. Om vi ser till den
inre utlänningskontrollen som beskrevs inledningsvis, skulle risken för diskriminering eventuellt minska mot bakgrund av en större medvetenhet om människors
rättigheter. Detta skulle sannolikt leda till ett ökat förtroende bland allmänheten
– åtminstone bland människor som upplever att de utsätts för diskriminering av
Polisen.
Avslutningsvis kan konstateras att svårigheterna med att tolka lagregler inte
försvinner helt med hjälp av rättspositivismen eller rättighetsstrategin. Harts och
Dworkins tankar om att rättsstaten ska syfta till att ge juridiken stort genomslag
alternativt att rättsstaten handlar om att synliggöra och förverkliga människors
rättigheter ger inte alltid klara recept för lagtolkning i konkreta situationer. Det
viktiga är snarare en kontinuerlig och livaktig diskussion om vad som bör vara
syftet med rättsstaten i relation till konkret rättsanvändning.

Vårt offentliga etos
Den diskussion som utgår från oklara fall och som diskuteras av rättsfilosoferna
Hart och Dworkin, kan kompletteras med statsvetaren Lennart Lundquists teorier
om vårt offentliga etos [gemensamma värdesystem] och den gode ämbetsmannen. En utgångspunkt i denna diskussion är att inte bara lagen styr poliser och
andra som arbetar i den offentliga förvaltningen. Även sociala regler såsom fördomar mot vissa fenomen eller människor, roller, det vill säga medborgare, politiker och andra kollegor samt kunskap i bemärkelsen både professionell kunskap
och praktisk erfarenhet har en betydelse i samband med rättsanvändningen
(Lundquist 1997:51).
En ämbetsman är i princip synonymt med en tjänsteman. Vad som är speciellt
för ämbetsmannen är att denne befinner sig högre upp i hierarkin eller har självständiga arbetsuppgifter (Lundquist 1997: 28). Många poliser i yttre tjänst faller
därmed utanför kategorin ämbetsmän. Jag menar att tankarna kan användas analogt, liksom vad gällde de rättsfilosofiska teorierna kring domarrollen (Harts och
Dworkins). I likhet med domaren är ämbetsmannen en person som har makt att
avgöra hur lagar ska tolkas och som är representant för den del av det offentliga
som den enskilde medborgaren har omedelbar kontakt med (Lundquist 1997:7f).
Också om vi ser till poliser som ägnar sig åt rättsanvändning på gräsrotsnivå
stämmer dessa förhållanden.
En ämbetsman bör, enligt Lundquist, handla utifrån de värden som ”vårt offentliga etos ställer på rollen”. Vad är vårt offentliga etos? Lundquist menar att
det finns ett relativt fast etos som i realiteten bör styra offentlig förvaltning. Underlaget för detta etos finns i mer eller mindre svårdefinierbara källor. För det
första den fortlöpande samhällsdiskussionen om mer omfattande värden och
verklighetsuppfattningar. För det andra, lagen och andra rättskällor samt uttalanden av ledande politiker och för det tredje internationella konventioner om
mänskliga rättigheter (Lundquist 1998:54ff).
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Lundquist skriver vidare om två olika slags etos, ett ekonomiskt och ett demokratiskt, som han menar båda bör prägla den offentliga förvaltningen: Det ekonomiska är ett byråkratiskt etos som kännetecknas av effektivitet, rationalitet, lojalitet och produktivitet. Poliser som har detta som huvudsaklig ledstjärna i sitt
arbete väljer de metoder som leder till uppsatta mål men samtidigt innebär ett
minimalt utnyttjande av resurser. Det andra demokratiska etoset är mindre preciserat och kännetecknas framförallt av det gemensamma bästa, allmänetik och
rättssäkerhet (jfr. Lundquist 1998:62f).
Grundtanken i Lundquists värde det gemensamma bästa tillämpat på poliser,
skulle vara att de bör göra det rätta för att uppnå det goda. Vad detta innebär exakt är svårt att beskriva, men det handlar om en fortgående samhällsprocess som
är under ständig prövning. Han uttrycker det så att ”det gemensamma bästa står
över lagen i meningen att lagar som motverkar det inte är acceptabla”. Därmed
framhåller Lundquist att enskilda poliser har ett ansvar för sina handlingar
(Lundquist 1997:19f). I vissa situationer kan det därför till och med vara berättigat att göra avsteg från det som lagen säger.
Ansvaret i Lundquists teori vilar på två kriterier. För det första att ämbetsmannens handling har haft konsekvenser för den enskilde individen. Detta förutsätter att ett visst mått av orsakssamband mellan handlingen och konsekvensen
kan fastställas. För det andra förutsätts att ämbetsmannen inte kan tillskrivas
okunnighet eller att hon/han inte har varit utsatt för tvång eller olaga hot. Det
måste, med andra ord, ha funnits valmöjligheter för henne/honom i den konkreta
situationen.
Vad som, substantiellt, är allmänetiskt försvarbart i offentlig förvaltning är
nästan omöjligt att beskriva på ett konkret plan. Men två så kallade processkrav
med substantiella inslag ger en viss vägledning: Det första är rättvisa i bemärkelsen att ämbetsmannen gör det rätta genom att se problem från alla sidor och
därmed kan välja rättvisa åtgärder. Det andra är professionell heder i bemärkelsen att överordnade lyds men att ämbetsmannen samtidigt är fantasifull och föreslår förbättringar (Lundquist 1997:28f).
En annan aspekt som har betydelse för hur ämbetsmannen handlar, är vems
intressen hon eller han vill främja vid myndighetsutövningen. Det kan vara politikernas, den egna yrkeskårens eller andra experters såsom exempelvis vetenskapsmäns, eller intressena hos vissa grupper av samhällsmedborgare. Lundquist
menar att relationen med samtliga av dessa grupperingar bör beaktas av svenska
ämbetsmän (Lundquist 1997:31ff). Vilket eller vilka intressen som bör väga
tyngst är utöver detta beroende av den enskilda situationen och vilken nivå i intressegruppen som ämbetsmannen är tänkt att och har för avsikt att tillfredsställa
(Lundquist 1997:49).

Sammanfattning
I detta kapitel har rättsstatens funktion diskuterats i perspektiv av att den ska garantera att Polisens maktutövning sker på det mest önskvärda sättet. Frågor om
rättsstatliga ideal har alltid varit och kommer alltid att vara relevanta i polisarbetet. Polisen ska fylla funktionen att skapa trygghet i samhället och är därmed en
garant för rättsstaten. Samtidigt har poliser en inskränkande funktion på männi-
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skors livsutrymme då de ska se till att människor följer lagen. Detta gör att de
riskerar att försvaga rättsstatens ideal om förutsebarhet och respekt för mänskliga
rättigheter i enskilda situationer. Detta är en risk som finns inbyggd i polisarbetet.
Innehållet i rättsstatsidealen såsom de har beskrivits här förändras inte så
mycket från tid till annan. Det handlar om att människor ska kunna förutse offentlig maktutövning, att maktutövning inte ska vara kränkande och om att skapa
möjligheter för upprättelse i situationer där enskilda har kränkts. Men hur rättsstatsidealen tar sig uttryck i möten mellan stat och individ varierar beroende på
den samhälleliga utvecklingen och har även att göra med befolkningssammansättningen i ett land.
I takt med att samhället blivit mångkulturellt har frågor om användandet av
rättsstatliga ideal aktualiserats alltmer i polisarbetet. För det första mot bakgrund
av att många människor som lever i Sverige idag bär med sig negativa erfarenheter av poliser i andra länder. Dessa människor kan därför antas ha ett svagare
förtroende för den svenska Polisen än människor som har bott här hela livet.
För det andra därför att Polisen inte sällan är den myndighet som människor
som kommer till Sverige möter eller själva tar kontakt med. I dessa sammanhang
kan poliser betraktas som representanter för rättsstaten Sverige. Förhållandet
gäller i själva verket även i andra sammanhang eftersom Polisen i regel är den
första instans som människor möter eller tar kontakt med i rättsväsendet.
En tredje anledning till att frågor om användandet av rättsstatliga krav är
dagsaktuella, är att Polisen är den institution som har monopol på utövandet av
legalt våld.15 Detta är den främsta orsaken till varför rättsregler fyller en mycket
viktig funktion när det gäller Polisen som yrkesgrupp. Arbetet ska styras av regler så att det inte blir godtyckligt. För att våldsutövning ska vara legitim krävs att
den är reglerad och att reglerna lever upp till de rättsstatliga kraven. Samtidigt
kommer handlingsutrymmet i polisarbete alltid att finnas kvar. Detta mot bakgrund av att lagen ska vara generellt tillämplig och lösa många olika sorters mellanmänskliga konflikter i samhället.
Detta kapitel har varit ett försök att uppmuntra till tankar kring hur man som
polis kan förstå rättsstatliga ideal i situationer av konkret rättsanvändning. Inledningsvis var en ambition att beskriva de formella rättsstatliga krav, som bestämmer förutsättningarna för maktutövningen. Dessa kan förstås som en slags ”regler för regelverket” och säger att lagstiftningen ska vara tydlig, stabil, generell
och överskådlig.
De materiella rättsstatliga kraven innebär att poliser måste beakta mänskliga
rättigheter och ta hänsyn till principerna i Polislagen § 8. Till exempel får poliser
inte kontrollera människor i inre utlänningskontroller för att de ser ut på ett visst

–––––––––
15

Detta sätt att förstå Polisen utvecklades av den tyske sociologen Max Weber. Weber definierar stater som en förvaltnings- och rättsordning som kan ändras genom lagstiftning. Kontrollen av lagarna
är kopplade till staternas exklusiva rätt att bruka våld på sitt territorium (Weber 1983 vol.1:38) Polisen är en viktig aktör när det gäller verkställandet av staters monopol på legitim våldsanvändning.
Vad som är karakteristiskt för poliser är att dessa har ett tolkningsföreträde när de möter människor.
Det är poliser som bestämmer när våld måste tillgripas och till vilken grad. Häri ligger våldsmonopolet.
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sätt. Detta kan bli etniskt diskriminerande vilket innebär en kränkning av människors rättigheter. Människor ska idealt sett behandlas med utgångspunkten att de
är lika mycket värda, trots att enskilda individer är väldigt olika och trots att situationerna som poliser befinner sig i varierar enormt.
Det kan aldrig garanteras att rättsstatens ideal beaktas fullt ut i praktiken. Det
är, sist och slutligen, mycket upp till varje enskild polis hur lagen tar form i det
dagliga arbetet. Antingen gör man som man alltid har gjort inom kåren och funderar inte nämnvärt över etiska aspekter i arbetet. Eller låter Polisen olika intressegrupper i samhället avgöra vilka åtgärder som vidtas i en viss situation. Alternativt ser poliser som sin uppgift att sträva efter att beakta andra värden än den
många gånger förhållandevis snävt definierade lagen och vad som därtill hör.
Konkret kan det röra sig om att med kollegorna diskutera vad ”lika värde” betyder i en viss situation. Vilken funktion man vill att en rättsstat ska ha får i dessa
sammanhang en betydelse.
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6. Inre utlänningskontroll i polisarbete
Sophie Hydén
Är det kunskap eller fördomar som styr polisers agerande när de ska kontrollera
om personer har rätt att vistas i landet? Frågan blir belyst i artikeln.

Inledning
Detta kapitel handlar om polisarbete i form av inre utlänningskontroll. I denna
verksamhet står poliser inför den svåra uppgiften att identifiera vem som har rätt
att vistas i landet eller ej. Arbetet utförs i ett samhälle vars befolkning präglas av
etnisk och kulturell mångfald. Det finns med andra ord inte ett specifikt
”svenskt” utseende som poliser kan utgå ifrån vid sina bedömningar i den inre
utlänningskontrollen. Trots detta ligger det nära till hands att människors utseende får betydelse för vilka poliser väljer att kontrollera. Därmed finns det även en
risk för att poliser gör sig skyldiga till etnisk diskriminering.
En grundläggande utgångspunkt i kapitlet är att verksamheten inre utlänningskontroll medför en påtaglig risk för etnisk diskriminering. Detta beror på
förutsättningarna för den inre utlänningskontrollen och på hur kontrollerna
genomförs. Förutsättningarna för kontrollerna har bland annat att göra med regelverket kring verksamheten, medan kontrollernas genomförande framförallt
hänger samman med polisers användande av profilering16 som ett sätt att försöka
urskilja vem som är utlänning.
Fokus i kapitlet ligger på den typ av inre utlänningskontroller där utlänningspoliser gör egna bedömningar av huruvida det finns anledning att kontrollera en
persons rätt att vistas i landet. Ungefär hälften av de inre utlänningskontroller
som utlänningspoliser genomför sker på detta spontana vis, medan resterande
kontroller baseras på tips från allmänheten. De tipsbaserade kontrollerna bygger i
stor utsträckning på allmänhetens bedömningar och kommer inte att diskuteras
här. Inte heller omfattningen av genomförda inre utlänningskontroller i Sverige
eller hur många svenska medborgare som felaktigt drabbas av kontroller kommer
att beröras i texten.
I detta kapitel kommer jag att inrikta mig på att diskutera och problematisera
de bedömningar poliser ställs inför i arbetet med inre utlänningskontroll. Inledningsvis beskrivs företeelsen utlänningskontroll generellt och därefter den specifika verksamheten inre utlänningskontroll. Jag redogör sedan för regelverket
kring den inre utlänningskontrollen. Polisers användande av profileringar i verksamheten diskuteras därpå liksom svårigheterna att skilja mellan erfarenhetsbaserad kunskap och fördomar. Behovet av reflektion lyfts fram som ett sätt att öka
tillförlitligheten i polisers beslut om att genomföra en kontroll. Efter detta berörs

–––––––––
16

Begreppet profilering åsyftar i denna text polisers spontana bedömningar av människor utifrån yttre kännetecken. Arbetsredskapet profilering diskuteras längre fram i texten.
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etnisk diskriminering och vilka risker för etnisk diskriminering som finns vid
inre utlänningskontroller. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.
Exemplen som ges i texten är hämtade ur ett fältarbete hos Utlänningspolisen
i Malmö och Stockholm under våren och hösten år 2001. Under denna period
gjorde jag tillsammans med Anna Lundberg observationer av utlänningspolisers
arbete med inre utlänningskontroll under sammanlagt cirka en månad. Fältarbetet
genomfördes inom ramen för vårt gemensamma avhandlingsarbete Inre utlänningskontroll i polisarbete – mellan rättsstatsideal och effektivitet i Schengens
Sverige (Hydén och Lundberg 2004).

Vad innebär utlänningskontroll?
Utlänningskontroll är ett medel för att reglera och begränsa migration. Regleringen av migration intensifierades första gången under 1700- och 1800-talet i
samband med upprättandet av moderna nationsgränser. Med nationalstatens
framväxt började en dokumentering av medborgarskap genom visum och pass att
sprida sig och stater började kontrollera invandringen till sitt land (Held m. fl.
1999:322, Papastergiadis 2000:53f).
Utlänningskontroll kan bedrivas genom yttre eller inre kontroll. Yttre kontroll
består dels av ett lands förebyggande åtgärder för att förhindra potentiella migranters avfärd, t. ex. genom visumregler och bistånd, dels av åtgärder vid anländandet till det mottagande territoriets yttre gränser (Brochmann och Hammar
1999:12, 302). Inre kontroll utförs inom mottagarlandets gränser och utövas från
det att migranter anländer. Den inre kontrollen kan spåra människor som kommit
till ett land på ett sätt som den mottagande staten definierar som illegalt. Inre
kontroller är även ett sätt att finna människor som kommit på legal väg och sedan stannat kvar efter att deras tillstånd har gått ut, exempelvis turister, studerande eller säsongsarbetande (Brochmann och Hammar 1999:315). Länders utlänningskontroll är till största delen en blandning av yttre och inre kontrollåtgärder
(Brochmann och Hammar 1999:12ff, 302).
Många regeringar föredrar yttre kontroll i form av rigorösa kontrollsystem redan utanför mottagarlandets gränser tillsammans med strikta gränskontroller.
Problemet med denna strategi är att det riskerar att kränka människors rätt att
söka asyl genom att flyktingar hindras från att söka sig till ett säkert land. Större
vikt vid inre kontroller å sin sida medför andra problem, som framförallt hänger
samman med att människor kommer att kränkas eller diskrimineras genom att
”felaktigt” utsättas för kontroller – felaktigt i den mening att de kontrolleras trots
att de har rätt att vistas i landet (Morrison 2000:84, se även Weiner 1995:196).
Utöver att utlänningskontroll kan bedrivas som yttre eller inre kontroll, har utlänningskontroll en explicit sida och en implicit sida. Utlänningskontroll är en
del av offentlig politik. Detta är den explicita sidan av kontrollen. Den implicita
sidan av utlänningskontroll tar sig däremot uttryck genom dolda och otydliga
kontrollmekanismer (Brochmann och Hammar 1999:13). Inre, implicita kontroller kan beskrivas som osynliga, sociala barriärer vilka visar sig genom brist på
tillträde. Dessa mekanismer är inte nödvändigtvis uttryckligt fientliga, men förmedlar till människor med utländsk bakgrund att de inte hör hemma i landet
(Brochmann och Hammar 1999:317).
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Den inre utlänningskontrollen, som detta kapitel handlar om, utgör en explicit
kontrollmekanism på så sätt att den är fastslagen i lagstiftningen. Men verksamheten har också en implicit dimension som hänger samman med den effekt inre
utlänningskontroller kan ha på människor som felaktigt blir stannade. När poliser
tar svenska medborgare för utlänningar som inte har rätt att vistas i landet, signalerar poliserna att dessa personer inte verkar vara ”riktiga” svenskar. Något i personernas beteende, utseende eller dylikt fick poliserna att dra slutsatsen att de
inte hör hemma i landet. Detta ifrågasättande eller misstänkliggörande kan förmedla en känsla av ovälkommenhet i Sverige som i sin tur kan stöta bort människor från det svenska samhället.

Den inre utlänningskontrollen
Jag har ovan beskrivit utlänningskontroll som mekanismer eller åtgärder som
förhindrar människor att invandra och slå sig ned i ett land. I det som följer beskriver jag den polisiära verksamheten inre utlänningskontroll, vilket är en snävare företeelse än utlänningskontroll.
Inre utlänningskontroll har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet. Lagstöd för verksamheten har funnits sedan år 1927, då Sverige fick sin första utlänningslag. Traditionellt har den inre utlänningskontrollen inte prioriterats från politiskt håll. Detta har förändrats sedan Sverige blev en del av Schengensamarbetet den 25 mars år 2001. I och med Schengen togs gränskontrollerna mellan medlemsländerna delvis bort, eftersom Schengenavtalet var tänkt att öka människors
rörelsefrihet. För att kompensera kontrollförlusten som blev en följd av de borttagna gränskontrollerna, vidtogs ett antal kompensatoriska åtgärder. En av dessa
är en effektiviserad inre utlänningskontroll.17
Den inre utlänningskontrollen har två olika syften, dels att hitta personer som
befinner sig i landet utan tillstånd och dels att förhindra brottslighet begången av
människor som saknar rätt att vistas i landet. Polisen har ansvaret för kontrollen,
som även bedrivs av Migrationsverket, Tullverket och Kustbevakningen. Inom
polisen är det utlänningspoliser som bär huvudansvaret för verksamheten. Kontrollerna genomförs antingen mot bakgrund av tips från allmänheten, eller utifrån
polisers spontana misstankar.
Justitieombudsmannen (JO) 18 har uppmärksammat att inre utlänningskontroller skiljer sig från andra typer av poliskontroller, exempelvis körkortkontroller,
på så sätt att den enskilde individen pekas ut. JO påpekade i ett fall år 1980 att
det kan uppfattas som stötande för svenska medborgare med ”utländskt utseende” att gång på gång stoppas enbart för att legitimera sig i en inre utlänningskontroll. Därför är det, enligt JO, av stor vikt att poliser i denna verksamhet eftersträvar ett lugnt och hänsynsfullt förhållningssätt och tydligt förklarar vad saken

–––––––––
17

Effektiviseringen ska bland annat ske genom att alla poliser ska vara mer uppmärksamma på om de
har att göra med en person utan rätt att vistas i landet. Effektiviseringen ska vidare ske genom ett
ökat samarbete mellan olika myndigheter samt genom att kontrollerna sker överallt.
18
JO ska bland annat se till att offentliga tjänstemän förhåller sig sakliga och opartiska i sin verksamhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter beaktas.
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gäller. Detta menade JO var särskilt viktigt om det kan befaras uppstå språkliga
eller andra missförstånd som till exempel kan ha att göra med ”personens erfarenheter av kontakter med polis i länder med annat politiskt klimat” (Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket 2000:52, JO-beslut dnr 762-1980).
Alla polisingripanden innebär en form av inskränkning i människors liv. I
samband med inre utlänningskontroller inskränks människors rörelsefrihet. Liksom påtalats av JO, är den inre utlänningskontrollen en verksamhet av känslig
karaktär eftersom den innebär ett misstänkliggörande av människors rätt att vistas i landet och kan uppfattas som ett ifrågasättande av personers ”svenskhet”.
Detta gör den inre utlänningskontrollen till en svår och känslig arbetsuppgift.

Regelverket
Arbetet med inre utlänningskontroll regleras i huvudsak av bestämmelserna i 5
kapitlet 6 § Utlänningslagen. Där uppges att:
En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en
polisman visa upp sitt pass eller andra handlingar som visar att han
har rätt att uppehålla sig i Sverige. Han är också skyldig att efter
kallelse av Migrationsverket eller Polismyndigheten komma till
verket eller myndigheten och lämna uppgifter om vistelse här. Om
utlänningen inte gör det, får han hämtas genom Polismyndighetens
försorg. Om det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden eller av annan anledning kan antas att han inte skulle följa kallelsen, får han hämtas utan föregående kallelse. /…/
Kontrollåtgärden enligt första stycket får vidtas endast om det
finns anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla
sig här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll
(min kursivering).
Det var under 1980-talet som formuleringen att det måste finnas ”anledning att
anta” att en person befinner sig i landet utan tillstånd, tillkom i lagen. Den ”anledning att anta” som krävs för att få genomföra en kontroll får inte enbart röra
en persons utseende. Det måste även finnas andra faktorer, till exempel klädsel
och beteende, som skapar misstanke om att en person inte har rätt att vistas i
Sverige och som därmed föranleder en kontroll. Tillägget i lagstiftningen var
tänkt att skärpa upp tillvägagångssättet vid inre utlänningskontroller och minska
risken för etnisk diskriminering. Men det kan konstateras att lagen i själva verket
är mycket vag och otydlig.
Uttrycket ”anledning att anta” innebär ur ett juridiskt perspektiv en mycket låg
grad av misstanke. En ”anledning” kan beskrivas som en omständighet som sätter igång en tankeprocess som leder till att det kan antas att ett brott har begåtts
(jfr. Diesen, Bring & Schelin 1999:108). I praktiken räcker det, enligt en utlänningspolis, att en person slår ner blicken.
Anvisningarna för poliser när det gäller vad som kan föranleda misstanke om
att en person saknar rätt att vistas i landet, ger inte mycket vägledning. I Polisens
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allmänna föreskrifter och anvisningar för polisväsendet (FAP) anges det att en
person inte får kontrolleras ”enbart därför att han på grund av hudfärg, språk,
namn, beteende eller eljest kan antas vara utlänning” (FAP-artikel 1986-I). Enligt förarbetena till Utlänningslagen kan en persons uppträdande eller umgänge
ibland ge anledning att misstänka att vederbörande inte har rätt att vistas i landet.
Enligt den Nationella handlingsplanen kan misstanken uppkomma genom till
exempel gjorda iakttagelser, underrättelser, tips eller riskprofiler (Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket 2000:51).
Det ges med andra ord delvis motstridiga besked till poliser när det gäller
lämpliga kriterier att göra inre utlänningskontroller utifrån. Å ena sidan kan
”iakttagelser med mera” utgöra en grund för misstanke, å andra sidan får enbart
en persons ”beteende eller eljest” som i polisens ögon tyder på att personen är utlänning, inte medföra en inre utlänningskontroll. Det enda som står helt klart är
att poliser inte får stoppa någon enbart på grund av personens utseende.
Lagstiftningens vaghet och avsaknaden av tydliga kriterier för poliser att gå på
innebär att varje enskild polis bär på ett stort eget ansvar i utförandet av arbetet.
En utlänningspolis som kommenterade lagstiftningens utformning, menade att en
otydlig lagstiftning är en förutsättning för att kunna genomföra arbetet på ett effektivt sätt. Polisen formulerade sig på följande sätt:
Det är bra med en luddig lagstiftning eftersom det underlättar för
dem som arbetar utifrån den. Fasta tolkningsramar försvårar arbetet.
Detta åskådliggör den dubbelhet som återspeglas i en vag lagstiftning – det vill
säga lagstiftning som lämnar stort utrymme åt poliser att själva fylla lagen med
ett innehåll. Å ena sidan gör vagheten polisarbetet effektivare19 genom att det
skapar möjligheter till flexibilitet. Å andra sidan kan det skapa godtycklighet i
polisarbetet och därmed underminera rättssäkerheten i samhället. Om strävan efter effektivitet är starkare än strävan efter att arbeta utifrån rättsstatliga ideal,
ökar risken för integritetskränkningar och diskriminering av medborgarna. Denna svåra balansgång mellan effektivitet och rättssäkerhet måste alltid hanteras
med varsamhet i polisarbete. Så tycks emellertid inte alltid ske, vilket antyds i
följande utlänningspolis uttalande:
Den anledning att anta som krävs för en inre utlänningskontroll är
inget hinder för arbetet. Det går alltid att komma runt. Ser jag någon jag vill kolla så skaffar jag mig en anledning att anta.
En annan utlänningspolis uttryckte ett liknande resonemang: Anledning att anta
är vad jag gör det till. Samma polis förklarade vid ett annat tillfälle att: För att
kunna göra ett bra jobb vid inre utlänningskontroller så gäller det att hitta gråzonerna. Uttalandena indikerar en tendens att försöka kringgå lagstiftningen. San-

–––––––––
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För en utförlig diskussion om effektivitet i polisarbete, se Hydén och Lundberg, 2004.
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nolikt ligger detta nära till hands om lagstiftningen är vag och otydlig i sin utformning, såsom är fallet med den inre utlänningskontrollen.
Ett sätt att komma runt den ”anledning att anta” som krävs för att få genomföra en inre utlänningskontroll, är att genomföra kontroller i samband med annan
polisiär verksamhet. Detta kan i viss mån minska risken för att människor känner
sig utpekade och ifrågasatta som svenska medborgare. Kontrollen blir i dessa situationer ett led i ett annat ingripande, exempelvis en trafikkontroll. I detta sammanhang är det viktigt att den så kallade ändamålsprincipen20 noga övervägs.
Ändamålsprincipen innebär att tvångsmedel får utnyttjas endast för de i lagen
angivna syftena och att de inte får syfta till annat än vad som beslutats i det särskilda fallet. Principen är tänkt att förhindra att lagar kringgås genom att tillämpas i något annat syfte än de är avsedda för. Poliser får med andra ord inte använda trafiklagstiftning om syftet är att genomföra en inre utlänningskontroll.
Frågan när en polis kan sägas ha kringgått lagen på det sätt som ändamålsprincipen är tänkt att förhindra, är dock inte helt enkel att avgöra. Hur ska man
exempelvis – mot bakgrund av ändamålsprincipen – bedöma följande utlänningspolis beskrivning av arbetet med den inre utlänningskontrollen?
Man letar efter förseelser, till exempel fortkörningar, vilket ofta
kan ge anledning att kontrollera personer i en inre utlänningskontroll.
Citatet antyder att lagstiftningens vaghet bjuder in till vidlyftiga bedömningar av
huruvida en inre utlänningskontroll ska äga rum.
En annan svårighet i arbetet med inre utlänningskontroll är att det sedan
Schengeninträdet är oklart vem som ska betraktas som utlänning. I Schengenkonventionen definieras utlänningar som personer som inte är medborgare i
Schengengemenskapens medlemsstater, medan termen i svensk lagstiftning generellt innefattar personer som inte har svenskt medborgarskap. Det anmärkningsvärda med omdefinieringen av vem som är utlänning är kanske framförallt
att poliser förväntas kunna skilja mellan vem som är svensk, europé eller ickeeuropé. Frågan är om detta är möjligt i ett mångkulturellt samhälle som Sverige,
utan en överhängande risk att göra sig skyldig till diskriminering.
Summerande kan det konstateras att lagstiftningens vaga utformning medför
en risk för godtycke och etnisk diskriminering. Den svåra bedömningen av huruvida en person har rätt att vistas i landet eller ej ligger i enskilda polisers händer.
Mot denna bakgrund blir det intressant att titta närmare på hur utlänningspoliser
går tillväga för att göra sakliga bedömningar vid inre utlänningskontroller.

Profilering
Utlänningspoliser har hänvisat till profilering för att förklara hur de bedömer om
en inre utlänningskontroll är på sin plats. Profileringar kan göras på två olika

–––––––––
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Ändamålsprincipen är en bland flera principer som utgör en slags vägledning för maktutövningen
mot enskilda personer i det allmänna polisarbetet.
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sätt: antingen i form av gärningsmannaprofilering eller som ett redskap i arbete
av mer proaktiv karaktär. Gärningsmannaprofilering omfattar arbete med redan
begångna, ofta allvarliga, brott. Dessa profileringar syftar till att identifiera och
hitta brottslingar genom en noggrann undersökning av det begångna brottets karakteristika (Turvey 1999:1, Ainsworth 2001:7f). Profileringarna görs utifrån en
systematisk analys av en given händelse och syftar till att försöka utröna vad en
brottslings handlingar kan säga om dennes bakgrund och personlighet (Ainsworth 2001:2).
Profileringar vid inre utlänningskontroller betecknas enligt samtal med Rikskriminalpolisen som proaktiva (samtal med företrädare för Rikskriminalpolisen,
oktober 2002). Proaktiv polisverksamhet syftar till att försöka förebygga och
upptäcka pågående kriminella aktiviteter utan att dessa har föregåtts av en brottsanmälan. I detta arbete genomför poliser profileringar utifrån spontana, omedelbara bedömningar. Profileringarna kan beskrivas som ett verktyg i arbetet som
tillåter poliser att kategorisera allmänheten utifrån yttre kännetecken. Tillvägagångssättet bygger på idén att det går att identifiera personer ur en specifik målgrupp utifrån vissa kriterier.
För att beskriva hur profileringar går till har utlänningspoliser hänvisat till
fingertoppskänsla och intuition, vilket ger en mycket vag bild av saken. Exempel
på vad intuitionen i sin tur kan säga har varit att folk kan se skumma ut eller att
vissa personer inte passar in. Även platsen har enligt utlänningspoliser viss betydelse i sammanhanget. Under fältarbetet framkom det exempelvis att poliser
inte beger sig till områden där få personer med utländsk bakgrund bor. Profileringarna bygger även på personers yttre attribut. En utlänningspolis förklarade
att:
Man går på utseende, språk, beteende ... Bara man inte enbart går
på utseende så är det okey.
Ytterligare två polisers uttalanden tyder på att utseende används som bedömningsgrund i den inre utlänningskontrollen.
Inre utlänningskontroll är enbart till för att kontrollera utlänningar.
Man tittar på folk och börjar samtala med dem. Det är inte straffbart att prata med folk.
Man får inte kolla folk på grund av deras utseende. Däremot kan
man inleda ett samtal med en mörk person och om denna talar
engelska eller dålig svenska så kan man få anledning att anta att
personen uppehåller sig illegalt i landet.
Det tycks utifrån ovanstående beskrivningar som om det görs en utseendebaserad
första bedömning. Efter att den första kontakten har tagits kan polisen sedan antingen välja att genomföra en fullständig inre utlänningskontroll alternativt avbryta kontrollen om polisen bedömer att personen uppehåller sig i landet lagligt.
Ett sådant tillvägagångssätt kan ifrågasättas eftersom de inblandade personerna
kan, och har anledning att, känna sig utpekade på grund av sitt utseende.
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Vidare verkar det vara oklart hur stor betydelse utseende faktiskt får ha vid
inre utlänningskontroller. Inte minst finns det en risk för att poliser vid användandet av profileringar, medvetet eller omedvetet, påverkas i sina bedömningar
av föreställningar om vad som är ett svenskt alternativt ett utländskt utseende. Vi
ska i avsnittet som följer titta närmare på vad polisers intuition och fingertoppskänsla har för betydelse i sammanhanget.

Tyst kompetens – fördomar eller yrkeserfarenhet?
Pedagogerna Per Lauvås och Gunnar Handal skriver om begreppet tyst kompetens och åsyftar med detta uttryck föreställningar om verkligheten, värderingar,
känslor, attityder och färdigheter som inte finns dokumenterade som en del av
den professionella litteraturen på området. Kunskap av denna karaktär har människor ett så nära förhållande till att de knappt är medvetna om att de besitter den
(Lauvås och Handal 2001:105f).
I likhet med utlänningspolisers hänvisningar till användande av intuition och
fingertoppskänsla i sitt arbete, menar Lauvås och Handal att professionella yrkesutövare ofta bedömer och fattar beslut utan att kunna förklara de regler och
teorier som kommer till användning. De vet hur de ska göra bedömningar och
handla i olika situationer men är inte medvetna om att, eller hur de lärt sig detta
och är inte i stånd att beskriva den kunskap som deras handlingar och bedömningar visar att de har (Lauvås och Handal 2001:118f).
Användandet av fingertoppskänsla i arbete med inre utlänningskontroll kan
förstås som tyst kunskap i bemärkelsen erfarenhetsbaserad kunskap som poliser
kan ha svårt att verbalisera. Poliser har i sina uttalanden hänvisat till vikten av
rutin och erfarenhet i arbetet med kontrollen:
Man tittar på klädsel, handbagage, beteende, utseende. Profileringen blir bättre efter kontrollrutin och erfarenhet. Man går på fingertoppskänsla (jfr. även Carlström 1999:101).
Det är liten personalomsättning på utlänningsroteln, man blir därför duktig på att känna om något inte stämmer. Flera saker bildar
misstanken; helhetsintrycket, uppträdande, klädsel … Det handlar
om en erfarenhet och känsla man har.
Ett problem i polisernas fall är emellertid att den tysta kunskapen även kan rymma omedvetna fördomar och missvisande stereotyper. Stereotyper och fördomar
är allmänmänskliga drag, men stereotyper kan i polisarbete sägas ha en särskilt
central betydelse. Poliser måste i sitt arbete ofta skapa sig en uppfattning om personer på kort tid och bedöma hur vederbörande ska bemötas och behandlas i en
viss situation (Lambert 1970:183f). Poliser utvecklar därför rutiner för att kategorisera sin omgivning eftersom ett slumpartat tillvägagångssätt skulle vara alltför tröttsamt (Punch 1979:122ff, 178). Användandet av förenklade kategoriseringar i yrkesutövningen sägs inom polisforskning vara en del av polisers yrkeskultur (Punch 1979, Chan 1997:44, Holmberg 1999, Reiner 2000:91, Granér och
Knutsson 2001:106f).
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Stereotyper har en nära koppling till fördomar, det vill säga uppfattningar om
att alla eller de flesta medlemmarna i en speciell grupp har vissa negativa attribut. Den förutfattade meningen bärs med i och påverkar förhållningssätt och
handlingar i mötet med individer, vilka inte behöver ha dessa drag (Reiner 2000:
125). Fördomar i bemärkelsen förutfattade meningar om personer eller företeelser, är i viss mening nödvändiga för att människan ska kunna tolka och organisera information om verkligheten. De är emellertid ofta onyanserade och kan vara
felaktiga (Marshall 1998:522f).
En naturlig följdfråga blir i vilken utsträckning de kategoriseringar och stereotyper som används är verklighetsbaserade och faktiskt hjälper poliser i deras arbete. Om så inte är fallet snarare motarbetar de polisers syfte och resultatet blir
istället ett kategoriskt diskriminerande (Reiner 2000: 91).
Filosofen Bertil Rolf påpekar svårigheterna med att skilja mellan tyst kunskap
och tysta, det vill säga omedvetna, fördomar. Enligt Rolf utvecklas kunskap genom kritisk reflektion över tysta fördomar. Genom kritisk reflektion kan vi undvika att handlandet baseras på mer eller mindre felaktiga antaganden samt ickeifrågasatta trender och traditioner (Rolf 1995:29, 53). Vid ett oreflekterat förhållningssätt finns det, enligt Rolf, en risk för att hamna i en ”förtrogenhetsfälla”,
vilken innebär att utifrån vana och/eller övertygelse bedriva en verksamhet som
baseras på mer eller mindre felaktiga föreställningar. Intuition spelar en viktig
roll i sammanhanget och Rolf gör följande viktiga iakttagelse:
Man kan ha intuitioner av ett osunt regelsystem och man kan ha
förtrogenhet med en förljugen praxis. Inifrån det egna själslivet ter
sig övertygelsen stark och intuitionen bekräftar den gång på gång.
Det är verkligen frågan om ett slags kunskap, men av ett helt annat
slag än den ger sig ut för (Rolf 1995:54).
Sammanfattningsvis kan man säga att användande av stereotyper är en del av
polisers förutsättningar i arbetet. De behöver inte leda till negativa konsekvenser
och kan i viss mån kopplas till erfarenhetsbaserad kunskap. Vid arbete med inre
utlänningskontroll ger användandet emellertid upphov till problem. Risken finns
att missvisande stereotyper såväl som fördomsfulla bedömningar påverkar
arbetet med inre utlänningskontroll om ett oreflekterat förhållningssätt till den
tysta kompetensen får fritt spelrum. Då riskerar arbetet att bli såväl ineffektivt
som etniskt diskriminerande.

Vad är etnisk diskriminering?
Etnisk diskriminering kan definieras som orättvis eller oförmånlig behandling
beroende på nationellt eller etniskt ursprung, ras eller trosbekännelse och handlar
om att en person får sämre behandling i en situation än någon med exempelvis
ett annat ursprung hade fått (http://www.do.se, den 5 november 2003). Diskriminering generellt kan beskrivas som osaklig särbehandling alternativt särbehandling av en grupp eller individ som innebär olägenhet av något slag för gruppen
eller individen (NE, http://www.ne.se/jsp/search/article.-jsp?i_art_id=154313,
sökord ”diskriminering”, den 24 september 2003).
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Diskriminering kan ske medvetet, direkt, eller omedvetet, indirekt. Det behöver inte finnas en diskriminerande avsikt bakom en handling, ett uttalande, en
regel eller liknande, för att detta formellt ska vara diskriminerande. Framförallt
kan människors upplevelser av diskriminering uppstå oberoende av om det har
funnits diskriminerande avsikter bakom. Etnisk diskriminering vid inre utlänningskontroller kan aktualiseras som en följd av att människor upplever sig misstänkliggjorda och/eller inskränkta i sin rörelsefrihet på grund av sitt utseende eller sin etniska bakgrund. Det är även fråga om etnisk diskriminering om poliser
behandlar och bemöter en person sämre än de hade behandlat någon med ett annat etniskt ursprung under en kontroll.
Direkt etnisk diskriminering är den form av diskriminering som människor oftast associerar till när diskriminering förs på tal. Den kan ta sig uttryck på många
olika sätt, men kännetecknas av att det rör en handling eller ett uttalande som på
ett medvetet plan innebär en sämre behandling av personer på grund av exempelvis deras etniska ursprung. Indirekt etnisk diskriminering ligger inbakad i ett
samhälles eller institutioners normer, strukturer, rutiner och regler och kan vara
svår att sätta fingret på. Direkt diskriminering är därför lättare att identifiera och
bevisa än indirekt diskriminering.
Etnisk diskriminering kan falla tillbaka på strukturella, institutionella eller individuella faktorer. Det finns också ett samspel mellan dessa som innebär att
strukturella, institutionella och individuella faktorer ofta förstärker varandra. I
verksamheten inre utlänningskontroll kommer diskriminering till uttryck i enskilda polisers arbete, så till vida att enskilda polisers förhållningssätt, eventuella
fördomar och beteende kan påverka arbetet. De fördomar som kan komma till uttryck i polisarbetet kan hänga samman med en polis individuella erfarenheter och
ställningstaganden, och/eller vara kopplade till institutionella och strukturella
förhållanden.
I situationer där den dominerande gruppen genom samhällets organisation och
normsystem medvetet eller omedvetet utestänger andra grupper, föreligger strukturell etnisk diskriminering (jfr. Wigerfelt & Wigerfelt 2001:30). Denna diskriminering kan beskrivas som en inbyggd motvind för vissa grupper. Strukturell
enisk diskriminering kan uppstå som en följd av formellt fastslagna lagar och
regler, när en regel som gäller alla har olika effekt på olika grupper. Diskrimineringen kan också aktualiseras när en regel som är formellt icke-diskriminerande
inbjuder till etnisk diskriminering vid det praktiska handhavandet. Den strukturella diskrimineringen kan framstå som icke-diskriminerande om den tas ur sitt
reella sammanhang.
Institutionell etnisk diskriminering aktualiseras inom samhällsinstitutioner i de
fall det inom dessa bildats en speciell kultur för hur individer behandlas eller betraktas, och detta leder till att vissa människor får en mera ogynnsam behandling
än andra inom institutionen. Det rör sig om regler, föreskrifter eller praxis som
avsiktligt eller oavsiktligt får diskriminerande konsekvenser. De diskriminerande
handlingarna är en del av de formella och informella rutiner som gäller i institutionerna (NE, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp-?i_art_id=154313, sökord
”diskriminering”, den 24 september 2003).
Strukturell diskriminering används ofta som en synonym till institutionell diskriminering. En skillnad mellan de båda kan sägas vara att strukturell diskrimi-
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nering har en högre abstraktionsnivå och därmed är svårare att identifiera, empiriskt belägga och göra något åt än institutionell diskriminering. Ett sätt att skilja
de båda åt är att se institutionell diskriminering som något samhällets institutioner, exempelvis Polisorganisationen, förfogar över, medan strukturell diskriminering handlar om hur samhället är organiserat och uppbyggt.
Individuell etnisk diskriminering kan förklaras som diskriminering orsakad av
enskilda individers egna ställningstaganden och erfarenheter, oberoende av
strukturella och institutionella faktorer. En relevant fråga är emellertid om det är
möjligt att helt frigöra sig från strukturers och institutioners påverkan. Individuell diskriminering som kommer till uttryck genom enskilda individers omedvetenhet och okunskap om de diskriminerande konsekvenserna av deras handlande
eller agerande, kan betecknas som indirekt (omedveten).

Etnisk diskriminering och inre utlänningskontroll
Etnisk diskriminering i verksamheten inre utlänningskontroll kan bottna i såväl
strukturella, institutionella som individuella förhållanden. Ett exempel på direkt
strukturell diskriminering i sammanhanget är om det föreligger ett samhälleligt
tryck på poliser att det är angeläget att obehöriga personer avlägsnas från landet
för att invandring betraktas som icke önskvärd (jfr. Melossi 2003:386, Reiner
2000:88). Förekomsten av ett sådant samhällstryck kan innebära att poliser medvetet lägger mycket energi på att göra inre utlänningskontroller, vilket kan få till
följd att svenska medborgare med utländskt ursprung i stor utsträckning blir föremål för kontroller. Det som gör det till en fråga om direkt diskriminering är att
poliser i dessa fall medvetet kan låta utseende fungera som bedömningsgrund i
sin iver att hitta personer som saknar rätt att vistas i landet.
Ett exempel på indirekt strukturell diskriminering är att det är ett för polisen
lagstadgat uppdrag att hitta personer utan tillstånd att vistas i landet, även om det
inte är möjligt att sakligt kunna särskilja personer som saknar rätt att vistas i landet från svenska medborgare. I det mångkulturella samhälle som Sverige utgör
finns det ofrånkomligen en risk för att svenska medborgare felaktigt stannas i
kontroller och att detta leder till upplevelser av etnisk diskriminering.
Indirekt strukturell diskriminering är vidare knuten till lagstiftningens utformning. Ser vi till reglerna som ska styra den inre utlänningskontrollen riskerar
dessa att få diskriminerande konsekvenser. Poliser kan, inte minst som en följd
av kravet på effektivisering av kontrollen, känna sig manade att använda lagstiftningens vaghet och otydlighet som ett sätt att kringgå densamma. Detta genom
att låta utseende och föreställningar om människors etniska och nationella ursprung bli den ”anledning att anta” som krävs. Därmed är UtlL 5:6 ett exempel
på formellt fastslagen lagstiftning som kan leda till indirekt etnisk diskriminering.
Ett exempel på hur institutionell diskriminering kan komma till uttryck i polisers arbete med inre utlänningskontroll är användandet av profileringar. Profilering utgör en praxis som kan få diskriminerande konsekvenser. Om dessa är
uppbyggda utan sakligt stöd och utan underbyggda professionella erfarenheter
och ställningstaganden, kan diskrimineringen sägas vara indirekt, institutionellt
betingad. I detta sammanhang blir de konkreta kriterier som används vid profile-
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ringar avgörande. Utlänningspolisers exempel på vad som kan väcka misstanke
och föranleda en inre utlänningskontroll har rört intuition och fingertoppskänsla
samt ett nervöst beteende eller svårigheter att prata svenska. Inget av dessa kan
betraktas som ett pålitligt kriterium att bygga misstankar kring. När det gäller
språket, finns det många svenska medborgare som inte har haft möjlighet att lära
sig prata svenska. Nervositet kan ifrågasättas som ett användbart kriterium av
flera anledningar. Poliser skapar ofta genom sitt kroppsspråk och sin blotta uppenbarelse en viss grad av spänning och nervositet hos den allmänhet de möter
(jfr. Punch 1979: 95). Vidare kan människors uppfattning om poliser påverkas av
tidigare erfarenheter av polis i andra länder. Personer som kommer från länder
där polisen associeras med förtryck och våld kan sannolikt bli nervösa även inför
svenska poliser21 (Chan 1997: 26). För den person som stannas i en inre utlänningskontroll kan också polisers, förväntade eller reella, fördomar om personer
med utländskt ursprung, vid ett ingripande skapa osäkerhet och nervositet. Mot
bakgrund av ovanstående kan de kriterier som profileringar bygger på medföra
en risk för institutionell diskriminering.
Profileringar där utseende medvetet tillåts bli den ”anledning att anta” som
krävs för att få genomföra en kontroll, kan betecknas direkt institutionell diskriminering. Från detta är steget inte långt till direkt individuell diskriminering, det
vill säga om en enskild polis individuella fördomar leder till att denne beslutar
sig för att genomföra inre utlänningskontroller på personer med utländskt ursprung.
Indirekt individuell diskriminering föreligger om själva diskrimineringen är en
konsekvens av en polis eget ställningstagande, det vill säga då poliser av okunskap företar inre utlänningskontroller som vilar på etniskt diskriminerande grunder men där detta sker utan onda avsikter. Man kan även tänka sig att en polis
använder sig av en form av profilering som han eller hon själv ”byggt upp”. Det
som i intervjuer hänvisats till i termer av intuition och fingertoppskänsla riskerar
att ligga mycket nära en sådan situation. Det som döljer sig bakom polisers tysta
kunskap kan också vara av denna karaktär.

Avslutning
I detta kapitel har ett antal problem knutna till arbete med inre utlänningskontroll
identifierats. En svårighet rör de profileringar som används i verksamheten i syfte att göra arbetet träffsäkert när det gäller att hitta utlänningar utan rätt att vistas
i landet. Profileringarna baseras i stor utsträckning på intuition och riskerar att
vara snedvridna eller bygga på lösa grunder. Därmed kan de vara vilseledande
när det gäller att hitta personer som inte har rätt att vistas i landet. De kan också
vara fördomsfulla i bemärkelsen negativa i förhållande till vissa grupper eller
människor.
Ett annat problem i verksamheten hänger samman med regelverket kring kontrollen. Detta har visat sig innehålla öppningar för etnisk diskriminering genom

–––––––––
21

Detta är för övrigt ett exempel på att poliser bör behandla alla människor lika, dock inte nödvändigtvis på samma sätt.
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den vaga formuleringen att det måste finnas ”anledning att anta” att en person
saknar rätt att vistas i landet, för att en kontroll ska få äga rum. Anledningen att
anta som krävs får inte enbart vara förknippad med en persons utseende. Även
andra kriterier måste ligga till grund för polisers beslut att genomföra en inre utlänningskontroll. Hur dessa andra kriterier ser ut är emellertid oklart.
Detta leder fram till det grundläggande problemet med verksamheten: Det är
inte möjligt att på ett sakligt sätt kunna särskilja personer som inte har rätt att
vistas i landet från dem som har rätt att vistas i landet. Trots detta är det ett för
polisen lagstadgat uppdrag. Risken för etnisk diskriminering kommer därför aldrig att kunna elimineras helt. Diskrimineringen kan sägas ligga inbyggd i verksamhetens förutsättningar. Detta ökar betydelsen av att poliser gör sitt yttersta
för att undvika att diskriminera människor i sitt arbete.
Hur kan poliser lindra risken för etnisk diskriminering? Reflektion är ett sätt
att minska risken för kränkningar och diskriminering av människor. Poliser behöver i sitt arbete reflektera över och kritiskt förhålla sig till sitt eget handlande
och vad detta bottnar i. För att skapa möjligheter till reflektion är det viktigt att
försöka medvetandegöra, formulera och diskutera vad som kan kallas för polisers
tysta kompetens. I denna strävan skulle en större medvetenhet om samhällskontexten kunna öka förutsättningarna att skapa förståelse för vad polisers bedömningar om att genomföra en inre utlänningskontroll grundar sig på. Detta torde
utgöra ett bättre rättsskydd än vad intuition och fingertoppskänsla gör.
Ett annat rättsstatligt skydd som kan tänkas i sammanhanget är att poliser följer så tydliga procedurregler som möjligt, vilket innefattar ett så korrekt i meningen neutralt uppträdande som möjligt. Det krävs vidare att poliser tar människors upplevelser och tolkningar av deras agerande på allvar. För att komma till
rätta med problemet etnisk diskriminering, måste allmänhetens uppfattningar betraktas som lika viktiga som polisers egna intentioner i arbetet (jfr. Holmberg
2003:156).
Det är i enskilda polisers arbete som diskriminering kommer till uttryck när
det gäller arbete med inre utlänningskontroll. Detta innebär emellertid inte att
diskriminering enbart kan hänföras till polisers beteende och eventuella fördomar. De fördomar som kan komma till uttryck i polisarbetet måste framförallt ses
som en följd av institutionella och strukturella förutsättningar.
Hur stor är då risken för diskriminering i samband med polisers arbete med
inre utlänningskontroll? Som framgått i detta kapitel finns det många olika faktorer som tillsammans skapar en påtaglig risk för att den inre utlänningskontrollen
får diskriminerande konsekvenser. Risken är överhängande att poliser stannar
personer som är svenska medborgare och att dessa människor upplever sig
kränkta och diskriminerade. Utseende använt som bedömningsgrund i arbete
med inre utlänningskontroll blir sannolikt, även som en bland flera kriterier, inte
sällan diskriminerande.
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7. Fiktionens poliser – från statist till sliten
hjälte
Ulf Carlsson
I artikeln ges en bild av hur poliser och polisarbete framställs i kriminallitteraturen. En bakomliggande tanke är att fiktionens bild kan påverka allmänhetens
syn.

Inledning
Poliser och polisarbete står i centrum i vår tids kriminalfiktion. Kurt Wallander,
Martin Beck och andra polisiära hjältar och hjältinnor har via romaner, filmer
och TV-serier fått en självklar plats i det allmänna medvetandet. Länge befann
sig emellertid de professionella brottsbekämparna helt i skuggan av kriminallitteraturens traditionella frontfigur, privatdetektiven. Vad som följer är ett försök att
översiktligt beskriva den utveckling som fört polisen från statist till huvudrollsinnehavare inom deckargenren. Jag tecknar historien via nedslag hos ett antal betydande författare och berör dessutom några återkommande frågor kring relationen mellan genre och samhälle.

Begynnelsen – den klassiska detektivberättelsen
Expertisen på området är överens om att den moderna kriminalberättelsen föds
med amerikanen Edgar Allan Poe. Med början 1841 skriver Poe tre noveller som
blir mönsterbildande för hela genrens utveckling och i synnerhet för de följande
100 åren fram till andra världskriget. De två centrala komponenterna i samtliga
Poes noveller är liksom i hela den subgenre som omväxlande kallats ”pusseldeckare” och ”klassisk detektivberättelse” dels den komplicerade gåtan, dels den
intellektuellt briljante detektiven som avslutningsvis får sprida ljus över det
skenbart oförklarliga. Redan den första berättelsen, ”Morden på Rue Morgue”,
ger exempel på vad som kan beskrivas som ett mästarprov, det man har kallat det
slutna rummets mysterium och som Poes efterföljare sedan skulle försöka variera
och överträffa. Författaren placerar ett eller flera lik i ett rum som är låst inifrån
och till synes utan tillträde för någon gärningsman. Självmord är uteslutet. Poes
detektiv, privatmannen monsieur Dupin, finner svaret, men får samtidigt tillfälle
att både överglänsa och öppet kritisera den polismakt som står handfallen inför
gåtan. ”Parispolisen är slug, men heller inte mer”, säger Dupin. ”De saknar metod i sitt tillvägagångssätt, utom metod för stunden. (---) De uppnår visserligen
häpnadsväckande resultat tämligen ofta, men mestadels är dessa en följd av enbart flitig verksamhet” (Poe 1984:113).
Den här arbetsfördelningen kommer att dominera kriminallitteraturen under
lång tid framöver: å ena sidan en trögtänkt och tungfotad polisiär yrkeskår, å den
andra den ensamme men genialt begåvade privatdetektiven. Mönstret återfinns i
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Conan Doyles historier om Sherlock Holmes eller Agatha Christies om Hercule
Poirot. I Doyles De fyras tecken t.ex. konfronteras Holmes med en poliskommissarie – ”en kraftigt byggd, fetlagd man i grå kostym” med ”grovt, rödbrusigt
ansikte med små, gnistrande ögon som kikade ut mellan uppsvällda hudpåsar” –
som inte bara är fysiskt avskräckande, utan dessutom blir rent löjeväckande i sin
dumdryghet (Doyle 1986:151f.).
Naturligtvis får polisen i slutfasen krypa till korset och be Holmes om hjälp
och på motsvarande sätt triumferar Poirot över den misstro som möter honom –
den ”lilla figuren”, till råga på allt utlänning – från myndigheternas sida i bl.a.
Dolken från Tunis (Christie 1952:77). Exemplen kan mångfaldigas med hjälp av
andra pusseldeckarförfattare från mellankrigstiden, även om relationen mellan
privat utredare och polismakt ibland blir mera harmonisk. Dorothy Sayers’ hjälte
Lord Peter Wimsey är t.ex. svåger med en kriminalkommissarie och hos Ellery
Queen är fadern polis, sonen däremot privatdetektiv av genial kaliber.
Varför fick kriminallitteraturen i sin ”klassiska” utformning just detta utseende? En utgångspunkt ligger i den litterära utvecklingen. Poe tillhör brytningstiden mellan två epoker, romantiken och realismen, och uppvisar drag som hör
hemma i båda dessa stilriktningar. Liksom de litterära realisterna i övrigt anknyter Poe till det samtidsaktuella. Han anstränger sig att skapa autenticitet kring sin
historia bl.a. genom att låta fiktiva tidningsartiklar kring brottet ingå i ”Morden
på Rue Morgue”, och i ”Mysteriet Marie Roget” presenterar han till och med sin
egen lösning på ett uppmärksammat mordfall från 1840-talets New York, hos
Poe visserligen förflyttat till Paris men fullt igenkännbart för dåtidens läsare. Poe
publicerar också sina noveller i tidskrifter som jämsides med fiktionsberättelser
innehöll reportage från det omgivande samhället.
Men såväl monsieur Dupin som Sherlock Holmes är samtidigt undantagsmänniskor av den art som romantiken favoriserade. Båda uppvisar de komplicerande drag som tillhör den romantiske hjältens sanna natur – Poes karaktär är en
”nattmänniska” som först sedan mörkret fallit lämnar sin bostad, detektiven på
Baker Street kan periodvis falla ner i narkotikamissbruk. Hos Poe och Doyle förenas denna romantikens genikult med den tilltro till vetenskapen och dess strikt
logiska metoder som gör sig gällande med positivismen och kan sägas fungera
som en slags överideologi i 1800-talssamhället. De encyklopediska kunskaper på
olika områden Sherlock Holmes besitter och kan utnyttja i sin kamp mot brottet
är väl bekanta. Till den idéhistoriska bakgrunden hör också den närmast obegränsade tilltro till den begåvade individen som i en mildare upplaga predikades
av den tidiga liberalismen och under århundradets gång presenterades i mera tillspetsade versioner av socialdarwinism och nietzscheanism. Den gråtonade bylingen är ur den aspekten helt enkelt tacksam som kontrast till det fascinerande
och mångtydiga geniet. Liksom de ytterst mediokra men beundrande medhjälpare som pusseldeckarnas detektiver får omge sig med, och där doktor Watson är
den mest namnkunnige, ingår även poliserna i en litterär teknik som tjänar till att
förstärka hjältens status och position.
En annan utgångspunkt finns i dåtidens ambivalenta inställning till polismakten. Kriminalberättelsen slår igenom som populär genre i en situation då nationalstaternas poliskårer fortfarande är svagt dimensionerade för att kunna fungera
i en period av oerhörd samhällsomvandling. I den industriella revolutionens spår
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tillväxer storstäderna i snarast förfärande tempo, allt fler människor lämnar äldre,
småskaliga landsbygdsförhållanden präglade av fasta hierarkier för att istället
hamna i anonyma stadsmiljöer och i det moderna marknads- och konkurrenssamhället. Det är den övergång som sociologen Ferdinand Tönnies har försökt
fånga i motsatserna Gemeinschaft och Gesellschaft. Den engelske litteraturvetaren Stephen Knight har i sin tur undersökt hur brottslighet beskrevs i texter från
det förindustriella England och poängterar att förbrytelsen ännu på 1700-talet
uppfattades som en tillfällig störning av den samhälleliga harmonin, något som
man raskt kunde åtgärda därför att närsamhället kände de sina, och där brottslingen dessutom visade vederbörlig ånger och ofta drevs till ett erkännande av
sitt eget samvete (Knight 1980:8-20). Den bild 1700-talstexterna ger är naturligtvis ideologiskt färgad och utesluter åtskilligt av brutalitet och klasshat. Icke
desto mindre hjälper den till att belysa en förändring i mentaliteten. Kriminalromanen kan exploatera den oro och det främlingskap som den moderna människan känner och där ingen längre är att lita på – anmärkningsvärt ofta visar sig
också gärningsmannen tillhöra offrets allra närmaste krets, ibland t.o.m. den
egna familjen.
I England utsattes Londonpolisen för en stark offentlig kritik under 1880-talet
då Jack Uppskäraren spred skräck i det viktorianska samhället. Historikern Roland Marx beskriver den dåtida poliskårens dåliga rykte, låga utbildning och usla
löner (Marx 1993:126-133).
Bilden är emellertid inte entydig. Socialhistorikern Kellow Chesney menar att
den polisstyrka som organiserades av Robert Peel 1829 och som kom att bli känd
under namnet ”bobbies” visserligen inte var populär i begynnelseskedet, men
snart bevisade sin effektivitet som vakthållare i metropolen London (Chesney
1979:25ff.).
Litteraturvetaren Dennis Porter har motsvarande uppfattning och stöder sig på
de historiker som betonar den relativa stabiliteten i det brittiska samhället. Den
nya poliskåren kunde vinna respekt hos en allmänhet, där också de breda lagren i
växande grad blev delaktiga i den ekonomiska utvecklingen och den politiska
makten. Till polisens tidiga supporters hörde bl.a. Charles Dickens, som redan
1851 skrev erkännsamma artiklar om dess insatser (Porter 1981:149ff).
I Frankrike, vars 1800-talshistoria däremot präglades av politisk oro och blodiga sociala konflikter, betraktades polismakten omväxlande som oduglig och
som ett redskap för klassjustice. Under perioden 1811-27 leddes polisen av den
beryktade Vidocq, som hade ett kriminellt förflutet men lyckades växla spår från
förbrytarens till brottsbekämparens bana under Napoleontiden när samhällets
gamla makthavare ersattes med nya krafter. Detta till trots förblev han ett exempel på att både poliser och skurkar i opinionens ögon hörde hemma i en gråzon
utan distinkta gränser. Sedan han blivit avskedad ur statlig tjänst, startade Vidocq
dessutom den första moderna detektivbyrån och författade sina memoarer. De
fick enligt Julian Symons ett starkt inflytande på 1800-talets författare, vars kunskaper om polisarbete i hög grad baserades på Vidocqs romantiserade minnen av
fantastiska förklädnadsnummer och dramatiska uppgörelser med undre världen
(Symons 1979:32ff).
Intressant nog diskuteras den tvivelaktige Vidocq och den franska polismaktens dåliga anseende i en av de 1800-talsromaner som samtidigt lanserar en polis
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som hjälte, Emile Gaboriaus Den lille mannen i Batignolles, postumt utgiven
1876. Till skillnad från de polisiära avdelningar som rekryterats på politiska
grunder sägs Gaboriaus monsieur Méchinet representera de ”män vars uppgift är
förhindrandet av brott och gripandet av missdådare” och som inför allmänheten
tyvärr kommit att förväxlas med statens ”politiska hejdukar” (Gaboriau
1975:52f).
Med ett grepp som erinrar om Poes och Doyles kontrastering av privatdetektiven mot poliserna, ställs alltså den begåvade och oförvitlige Méchinet i motsats
till en sämre, föraktansvärd kategori av poliser. Även den narrativa tekniken
överensstämmer – också i detta fall berättas historien av en storögt beundrande
partner.
Gaboriaus hjälte, som efter sina äventyrliga uppdrag inväntas av en rundhyllt
och leende hustru är emellertid definitivt mera vardaglig än vare sig Dupin eller
Sherlock Holmes. Han påminner i det avseendet om den överkonstapel Cuff,
som spelar en avgörande roll i Wilkie Collins’ Månstenen från 1868, av bl.a.
T.S. Eliot lovordad som ”den första och största av engelska detektivromaner”
(Jonasson 1977:7).
Också Cuff, som efter pensioneringen ägnar sig åt rosenodling i stillsam
landsbygdsmiljö, får tillfälle att glänsa på bekostnad av intellektuellt mera begränsade kollegor, men han blir dessutom ett tidigt exempel på att även kriminalromanens hjältar kan vara mänskligt bristfälliga. Hans första lösning på romanens mysterium är logiskt sammanhängande, men tyvärr helt felaktig. Icke desto
mindre består hans auktoritet. Då man upptäcker nya omständigheter i fallet,
vänder man sig med självklarhet till just Cuff, som nu kan avsluta fallet.
Karaktären Cuff kan ses som ett uttryck för en växande tilltro till polismakten
som garant för den rådande samhällsordningen. Wilkie Collins förser visserligen
inte Cuff med någon imponerande kroppslig framtoning – han är ”erbarmligt
mager” och har en hy ”så gul och torr och väderbiten som ett höstlöv” – men de
knivskarpa anletsdragen, den stålgrå blicken och berättarens jämförelse med ”en
präst eller en begravningsentreprenör” ger honom en aura av uråldrig vishet och
kontakt med den stränga men beskyddande gudom som antogs vaka över det viktorianska England, i liv som i död (Collins 1977:115).
Tillsammans med Gaboriaus Méchinet förebådar Cuff tillförlitligheten och
rättrådigheten hos den grupp av 1900-talets polishjältar där Simenons kommissarie Maigret är det främsta exemplet.

Övergångsskedet
Kriminalromanen bär från sin födelse på två olika utvecklingspotentialer. Den
kan fungera som samhällsskildring: brottslighet kom ofta att framställas som ett
socialt fenomen i 1800-talets realistiska litteratur, hos t.ex. författare som Dickens (Oliver Twist), Victor Hugo (Samhällets olycksbarn) eller Fjodor Dostojevskij (Brott och straff). Romanerna kunde förvisso innehålla ondskefulla skurkar
men de visade också hur kriminalitet växer ur fattigdom och socialt elände. Å
andra sidan hade redan Poe skapat strikta genrekonventioner, som istället förvandlade kriminalberättelsen till i första hand ett intellektuellt pussel, en gåta där
läsaren inbjöds att tävla med detektiven och själv försöka lösa mysteriet. Ännu
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hos Conan Doyle finns en balans mellan dessa två linjer, så till vida att Sherlock
Holmes agerar i den dimmiga, hotfulla miljonstaden London och har att bekämpa de förbrytare av inhemsk eller kosmopolitisk art som hotar imperiets och
samhällets bestånd. Doyle uppvisar åtskilligt av rasistiskt eller socialdarwinistiskt tankegods från förra sekelskiftet, men samtidigt också en viss närhet till den
kriminalitet som människor kunde tänkas uppleva i sin verklighet.
Anknytningen till den reella brottsligheten försvinner så gott som helt under
mellankrigstiden, då författare som Agatha Christie, Dorothy Sayers, Ellery
Queen och andra renodlade pusseldeckargenren. Miljön blir nu ofta överklassbostäder, herrgårdar eller idylliska byar – stabilt hierarkiska världar som samtidigt
tillhandahåller ett begränsat rum och en sluten krets av misstänkta för läsarens
bearbetning av mordproblemen. Genomgående skyggar författarna för all form
av realism i beskrivningen av våldet. Liken kan, med en lätt karikering, beskrivas
som närmast hygienförpackade, där de påträffas med en prydlig dolk mellan
skulderbladen liggande på biblioteksmattan. Konventionerna inom genren formulerades bl.a. som ett direkt regelverk, tjugo punkter som varje fullödig deckarförfattare hade att följa, av en numera bortglömd storhet, amerikanen S.S. Van
Dine. Till Van Dines doktriner – som väl illustrerar hur medvetet genren kunde
distansera sig från den sociala verkligheten – hörde att brottslingen inte fick vara
någon yrkesförbrytare, ej heller någon i underordnad ställning som t.ex. betjänten eller kammarjungfrun, samt att miljöbeskrivningar och psykologiska analyser
var överflödiga (Todorov 1995:189).
Samtidigt utvecklas andra tendenser. Mycket populär under mellankrigstiden
men idag närmast okänd är engelsmannen Freeman Wills Crofts, som i och för
sig behåller koncentrationen på den intrikata gåtan, men sätter på en gång skarptänkta och flitiga polismän som problemlösare. I Crofts’ mönsterbildande Vinfatet (The Cask) från 1920 får läsaren följa hur dessa genom träget arbete och återkommande försök till rekonstruktioner till sist finner den skyldige. Enligt Chris
Steinbrunner och Otto Penzler var Crofts ”the first mystery writer to regularly
use the step-by-step methods of police routine in detective fiction” (Steinbrunner
/Penzler 1976:112).
Ofta får han därför också stå som föregångare till den s.k. procedurskolan,
som slår igenom på allvar först med Ed McBain och andra polisdeckarförfattare
på 1950-talet.
Tyvärr har Crofts’ litterära brister berövat honom all nutida publik. Julian
Symons beskriver honom som ”den bäste representanten för vad man skulle
kunna kalla tråkmånsarna bland deckarförfattarna” och de svenska konnässörerna Jörgen Elgström, Tage La Cour och Åke Runnquist menar att han helt saknar
”briljans, kvickhet och glamour” (Symons 1979:134, Elgström, La Cour, Runnquist 1961:66).
Kritikerna har inte minst ondgjort sig över Crofts’ förtjusning i de tågtidtabeller, vilka läsaren förutsätts studera för att avgöra om någon hunnit genomföra
ett mord på fyra minuter och sedan återvända. Man kan tillfoga att den överkonstapel Burnley som agerar huvudperson i Vinfatet förblir egenartat anonym och
livlös hela romanen igenom, en man utan några som helst personliga karaktäristika. Den tyske litteraturvetaren Richard Alewyn har i en artikel menat att detek-
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tivromanen saknar hjältar och att detektiven är ”en ren funktion” (Alewyn
1995:168).
Hans resonemang ter sig missvisande för en genre som i sin helhet varit så inriktad på att producera färgstarka huvudrollsinnehavare, men däremot träffande i
det enskilda fallet Crofts.
Helt annorlunda förhåller det sig med belgaren, sedermera fransmannen
Georges Simenon, vars bortemot hundra berättelser om kommissarie Maigret
dels utmärks av stilistisk elegans – Simenon fördes fram som kandidat till Nobelpriset av etablerade internationella storheter, främst då för sin diktning vid sidan av kriminalromangenren – dels av ett intresse för privatmänniskan Maigret.
Återkommande är scenerna från kommissariens äktenskap, präglat av harmoni
och en konservativ syn på könsroller som inte naggas av några feministiska betänkligheter, och likaledes får den trogne läsaren efterhand en fyllig bild av Maigrets biografi alltifrån födelse till pensionering. Med ett raffinerat grepp låter
Simenon sin fiktiva karaktär nedteckna sina levnadsminnen i Maigrets memoarer
(Les mémoires de Maigret, 1950), därvid redogöra för hur han första gången träffade Simenon och till och med korrigera dennes tidigare uppgifter.
Polismannen Maigret är inte i första hand en briljant analytiker, upptagen av
matematiskt-logiska problem, utan kombinerar snarare intuition, erfarenhet och
djupaste insikt i mänskliga drivkrafter. Med förkärlek beskriver Simenon hur
hans hjälte går in i sig själv, insvept i piprök och stimulerad av aperitifer på de
små Parisbarerna, och försöker förstå hur vår bristfälliga natur har gett utslag i
ett brott. Ibland har man beskrivit honom som en gudsgestalt och man kan i varje
fall se att Simenons katolska bakgrund avtecknar sig i den Maigret som ofta får
fungera som en slags biktfader för de olyckliga brottslingar han möter. I likhet
med en föregångare, Dostojevskijs kommissarie Porfirij i Brott och straff, kan
Maigret tålmodigt avvakta att mördaren tvingas av sitt samvete till bekännelse.
Simenon känner dessutom sitt Paris utan och innan – det finns hos honom ett
framträdande sociologiskt perspektiv som påminner om de stora franska realisterna, Balzac och Zola. Läsaren lär sig med Maigret att förstå karaktärerna mot
bakgrund av deras miljö, deras uppväxtförhållanden och deras arbetsvillkor.
Till sist är kommissarien också en god arbetsledare, den främste bland likar i
det lag av engagerade poliser som här sliter praktiskt taget dygnet runt med att
försöka stävja storstadens kriminalitet. I en genre som fokuserat på särpräglade
individer förskjuts balansen mot ett större intresse för kollektivet, så till vida att
Maigrets medarbetare tillfälligtvis kan ta över scenen från huvudpersonen. På
motsvarande sätt blir arbetsplatsen, kriminalpolisens högkvarter vid Quai des
Orfèvres, ett centrum i skeendet och en stabil punkt i en annars orolig värld. Med
en ton präglad av expertis inviger Simenon läsaren i polisens skiftande arbetsförhållanden, så t.ex. i inledningen till Maigrets onda aningar:
Det händer väl bara en eller ett par gånger om året på Quai des
Orfèvres, och ibland går det så snabbt över att ingen hinner lägga
märke till det. Plötsligt efter en jäktad period där det ena fallet följer det andra hack i häl, såvida de inte kommer flera på en gång, så
att personalen är tröttkörd och inspektörerna går omkring och
stirrar med rödsprängda, sömniga ögon, plötsligt kommer alltså det
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fullständiga lugnet, ett slags vacuum som bara bryts av ett eller
annat likgiltigt telefonsamtal.
Så hade det varit dagen innan, som var en måndag då det alltid är
lugnare än andra dagar, och så var det fortfarande klockan elva på
tisdagsmorgonen. Ute i den stora korridoren hängde bara ett par
luggslitna angivare med sina rapporter, och inne på inspektörernas
rum var alla på sin plats utom de som låg hemma i influensa (Simenon 1959:5).
Några av kriminalromanens framträdande teoretiker – Stephen Knight, John G.
Cawelti och Dennis Porter – hävdar alla att genren som helhet har en ideologiskt
betryggande funktion (Knight 1980:2, 5, Cawelti 1976:105, Porter 1981:219f).
Det är en generalisering som är värd att ifrågasätta, inte minst med tanke på att
kriminalromanen i sådan grad bygger på att väcka läsarens oro inför vad som pågår bortom hans personliga liv. Vad gäller Maigret ter sig emellertid just tryggheten kring den faderligt varmhjärtade kommissarien som romantexternas mest
bärande element. Simenons huvudperson kan med viss överdrift sägas tillmötesgå även de mest naiva föreställningar om den gode polisen och dennes förmåga
att upprätthålla ordning i en miljö. Maigret är också det kanske bästa exemplet
på Dennis Porters tes att kriminalromanens hjältar har en nationell, ”patriotisk”
karaktär (Porter 1981:216).
Det finns hos Simenons figur ett starkt folkligt drag - i hans härstamning från
en bondefamilj, i hans enkla vanor och i hans misstro mot överklassen – som kan
förknippas med Frankrikes djupa republikanska och demokratiska traditioner.
Överhuvudtaget har Simenon haft en oskattbar betydelse för den kriminalroman
som växer fram efter andra världskriget och som är inriktad på social och psykologisk beskrivning snarare än på komplicerade gåtor, och där spåren av Maigret
avtecknar sig även i nutidens fiktion, t.ex. hos den norska författarinnan Karin
Fossums medkännande och balanserade kommissarie Konrad Sejer.
Ungefär samtidigt som Simenon på 1930-talet framträder också en annan skola inom kriminalromanen, den som har kallats ”den hårdkokta deckaren” och
som har sitt ursprung i förbudstidens USA. De ledande namnen här är Dashiell
Hammett och Raymond Chandler, varav den senare i essän Mordets enkla konst
(The Simple Art of Murder), 1944, riktade ett generalangrepp mot pusseldeckarens bristande realism, förkärlek för överklassmiljöer och okunskap om polisiära
och juridiska rutiner. Chandlers privatdetektiv Phil Marlowe rör sig över ett brett
socialt spektrum i Los Angeles, lotsar oss från en girig och moraliskt korrupt
överklass till småbuset som nere på samhällets botten drömmer om det stora
klippet. Marlowe är frän och illusionslös i sin livsattityd men bevarar ändå en
form av gammaldags ridderlig strävan att bringa rättvisa i en ond värld. Ofta blir
han misshandlad av gangsters eller bestuckna poliser; vid enstaka tillfällen, som i
Långt farväl (The Long Goodbye), 1953, möter han polismän som ändå bevarat
sin integritet men blockeras av den politiska makten i ohelig allians med rikedomen.
Hammetts och Chandlers betydelse har varit flerfaldig. På ett generellt plan
stimulerade de till en mera verklighetsnära beskrivning av samtidens kriminali-
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tet. Dessa båda författare, vars stilkonst ofta har jämförts med Hemingways, fick
samtidigt efterföljare inte bara av kvalificerad art utan också i t.ex. den storsäljande Mickey Spillane, en portalgestalt för den råa och spekulativa våldsskildring som blivit alltmer frekvent inom genren. Ensamvargen Phil Marlowe har å
andra sidan en viss släktskap även med den nutida kriminalromanens prövade
och svårbemästrade poliser, som går sin egen väg alla byråkratiska hinder och
politiska hänsynstaganden till trots. De hårdkokta romanernas bild av ett ruttet
samhälle där inte ens de rättsvårdande myndigheterna är att lita på har dessutom
spelat en viktig roll, framförallt i de thrillers och TV-serier, där makthavare på
olika nivåer avslöjas som tillhöriga samma gigantiska konspiration. Leif G.W.
Persson tangerar sådana motiv i en del av sina polisromaner som gärna hämtar
uppslag från verkliga rättsfall eller skandaler.

Efterkrigstiden – polisdeckarens genombrott
Den svenska kriminalromanen får sitt stora genombrott med Stieg Trenter på 40talet. Trenter skriver inom pusseldeckarens tradition, men uppvisar samtidigt
både individuella variationer av genremönstret och avvikelser från dess normer.
Hans huvudperson och berättare, fotografen Harry Friberg, kan beskrivas som en
Watson-figur, en ordinär medelklassmänniska som i de tidigaste romanerna i
synnerhet lämnar föga bidrag till utredningen av fallet och i slutänden står förbluffad inför den sanning som då avslöjas. Gåtan får istället sin lösning via
någon av poliserna, som här alltså övertar den roll som tidigare tillkommit privatdetektiven. I Trenters första roman om Friberg, Farlig fåfänga från 1944, blir
fotografen utnyttjad som ett redskap av den kommissarie Lind, vars tystlåtna
otillgänglighet framstår som lätt skrämmande för den känslomässigt engagerade
Friberg, men också kan ses som ett exempel på föredömlig myndighetsutövning
under krigsåren – ”en svensk tiger”! I seriens fortsättning konfronteras Friberg i
gengäld med den ytterligt osvenske Vesper Johnson, så neurotisk, excentrisk och
snobbig att denne kommissarie styckevis ter sig som en parodi på hela traditionen av geniala privatdetektiver från Holmes och Poirot. Genomgående står emellertid Fribergs reaktioner inför brottet i centrum. I en tydlig strävan till sedeskildring kontrasterar romanerna den genomhederlige, arbetsamme och optimistiske
egenföretagaren mot den girighet, omoral och lättja han möter i sina egna kretsar.
Signaturen Vic Suneson, som debuterade i slutet av 40-talet och liksom Trenter förblev på marknaden i mer än 20 år, är den som i svensk kriminallitteratur
låter polisarbetet träda helt i förgrunden. Kjell Myhrman, som är huvudperson i
några av Sunesons tidiga romaner, kan betecknas som en föregångare till senare
tiders polishjältar, en man som är utsliten av sitt arbete och har påfallande alkoholproblem. I Döden kastar långa skuggor, 1954, till och med misstänks Myhrman för ett mord begånget medan han är utslagen av sprit och sömnmedel. Fallet
löses då av hans närmaste man, O.P. Nilsson, som snart skulle komma att överta
scenen i Sunesons produktion. Nilsson ter sig däremot folkhemsexemplarisk i sin
stabila trygghet, sin förtjusning i pölsa och sin förankring hos hustru och villaområde i Stockholms förorter – snarast en korsning mellan Per-Albin och Maigret. Med inslag av komik i spelet mellan O.P. Nilsson och hans underhuggare
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följer Suneson liksom tidigare Crofts polisens metodiska undersökningar, en
modell som tillämpas konsekvent första gången i Så spelar döden från 1956.
Med 1950-talet börjar polisen definitivt ta över scenen och förskjuter samtidigt privatdetektiven, denna seglivade litterära konstruktion, mer och mer mot
glömskan. Filmer och tidiga TV-serier brukar utpekas som pionjärer på området,
men den viktigaste vägröjaren för polisdeckaren i dess dominerande nutida form
är amerikanen Ed McBain. 1956 påbörjar McBain sin romanserie kring 87:e polisdistriktet i en fiktiv amerikansk storstad, Isola, och fortfarande idag, efter cirka
50 volymer, använder han sig av samma obetydligt åldrade karaktärer. Det
mönster McBain skapar återfinns sedan hos bl.a. Maj Sjöwall och Per Wahlöö i
Sverige liksom i polisserier som Hill Street Blues eller Uppdrag mord. Handlingen kretsar kring ett poliskollektiv i dess vardagliga arbete, fokus skiftar från
en figur till en annan, men gemensamt utgör gruppen ett spektrum av personlighetstyper, attityder till yrket och, i de amerikanska exemplen, olika etniska ursprung. Komik växlar med ytterst brutala scener. Gärna söker McBain skapa
autenticitet med hjälp av pseudodokumentära inslag som protokoll från obduktioner eller från förhör med misstänkta.
Med McBain kulminerar också kriminalromanens starka tradition av stadsskildring. Conan Doyles London, Simenons Paris och Chandlers Los Angeles är
alla miljöer som hjältarna i varierande grad kan kontrollera. McBains Isola ter
sig däremot som en övermäktig kraft, ett samhälle så mångskiftande och kaotiskt
att polisernas engagemang aldrig räcker till mer än enstaka tillslag mot brottsligheten. Karaktäristiskt nog inleder McBain båda de första romanerna i sin serie
med panoramabilder över den stad som redan på så sätt framstår som den egentliga huvudpersonen. Textens kluvenhet mellan ”vördnad” och avsky inför gatornas ”avskräde” återkommer i de enskilda polisernas hållning till sin stad:
Från floden som utgjorde stadens norra gräns såg man bara den
magnifika silhuetten. Man såg upp mot den med något som liknade
vördnad och ibland drog man efter andan eftersom anblicken var
majestätisk. Byggnadernas vasst utmejslade silhuetter sträckte sig
mot himlen och slukade den blå skyn: platta ytor och långsträckta
ytor, grova rektanglar och nålvassa spiror, minareter och torn,
mönster som överlagrades i geometriskt samförstånd mot den blå
och vita skyn. [---]
Staden låg som en gnistrande hög av dyrbara ädelstenar, skimrande i skikt efter skikt av pulserande ljuskraft.
Byggnaderna var kulisser.
De var vända mot floden, och de glödde av konstljus, och man såg
upp mot dem med bävan och man drog efter andan.
Bakom byggnaderna, bakom ljusen, låg gatorna.
Det fanns avskräde på gatorna (McBain 1987:5).
Stephen Knight uppfattar förändringen i kriminallitteraturen mot bakgrund dels
av det intresse för teknologins möjligheter som stimulerats av världskriget, dels
av den alltmer skolade publikens kritiska blick på pusseldeckarens osannolika
intriger. Relevant i sammanhanget är sociologen Will Wrights undersökning av
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en annan populärkulturell genre, den amerikanska västernfilmen, som på motsvarande sätt efter 1950-talet överger den individuelle hjälten och istället fokuserar
på små grupper av ”professionella”. Enligt Wright har utvecklingen samband
med bolagiseringen och teknifieringen av den amerikanska ekonomin och det
krympande spelrummet för den enskilde och hans initiativ. Hans försök att se
ekonomin som direkt styrande gentemot kulturen är grovt och ensidigt, men kan
ändå bidra till en förståelse av varför de populära genrerna förändrats. Jämförelsen med polisdeckaren visar samtidigt vilka variationer som ryms inom det populärkulturella fältet och relativiserar Wrights slutsats att ”companionship and
respect are to be achieved only by becoming a skilled technician, who joins an
elite group of professionals (…) and has loyalty only to the integrity of the team,
not to any competing social or community values” (Knight1980:168 ff, Wright
1975:187).
Poliserna hos McBain och andra är till skillnad från västernhjältarna inte enbart yrkesmän, utan deras privatliv omfattas med i stort sett samma intresse som
deras professionella åligganden. Dessutom, vilket Knight påpekar, når de ofta
fram till lösningen snarare med slumpens hjälp än via vetenskapen eller sin yrkeskompetens. Överhuvudtaget kännetecknas den nutida kriminalfiktionen av en
stark ambivalens inför teknologin och rymmer såväl misstro som den entusiasm
som möter i t.ex. den amerikanska TV-serien The District.
Man kan hos McBain se en växande insikt i frågor om brottslighetens sociala
orsaker. Fattigdom, segregering och gängkriminalitet får allt större utrymme i
hans romaner från 60- och 70-talet. De poliser som är konservativa, fördömande
eller cyniska i sin inställning får heller ingen sympatisk framtoning, varken hos
McBain eller i de TV-serier han inspirerat. Sjöwall och Wahlöö skärpte den attityden till uttalad, socialistiskt präglad samhällskritik. Martin Beck och hans kollegor har att bekämpa en kriminalitet som får ständig näring av ett orättvist och
skevt samhällssystem; de för en närmast hopplös kamp mot en politik som ökar
klassklyftorna och den sociala utslagningen. Samtidigt spelar romanerna ut vänskapen och värmen mellan i första hand Beck och Lennart Kollberg mot den alltigenom ogästvänliga storstaden, så bl.a. i inledningen av Den skrattande polisen,
1968. Den efterföljande bilden av en besinningslös polisaktion ingår i författarparets återkommande satir mot de myndigheter, som i första hand utmärker sig
för politisk opportunism:
Kvällen den trettonde november ösregnade det i Stockholm. Martin Beck och Kollberg satt inbegripna i ett parti schack i den senares lägenhet inte långt från tunnelbanestationen Skärmarbrink i de
södra förorterna. Båda var lediga så till vida att det inte hade inträffat något speciellt under de senaste dygnen.
Martin Beck var en usel schackspelare men spelade i alla fall.
Kollberg hade en dotter, som var lite mer än två månader gammal.
Denna speciella kväll var han tvungen att agera barnvakt och Martin Beck hade å andra sidan ingen större lust att gå hem förrän det
var absolut nödvändigt. Vädret var vederstyggligt. Drivande regnridåer svepte över hustaken och smattrade mot fönstren och gator-
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na låg i stort sett öde, befolkade endast av ett fåtal människor, som
ansåg sig ha grava skäl att vistas där.
Utanför Förenta Staternas ambassad vid Strandvägen och längs de
gator som förde dit slogs fyrahundratolv poliser med ungefär dubbelt så många demonstranter. Poliserna var utrustade med tårgasbomber, pistoler, piskor, batonger, bilar, motorcyklar, kortvågsradio, batterimegafoner, kravallhundar och hysteriska hästar. Demonstranterna var väpnade med ett brev och pappskyltar som allt
mer tenderade att lösas upp av det strömmande regnet (Sjöwall &
Wahlöö 1981:5).
Greppet att ersätta den individuella huvudpersonen med en konstellation av poliser har gett upphov till flera varianter. Man kan som Henning Mankell fortfarande bevara en distinkt huvudrollsinnehavare mitt i kollektivets centrum. Man kan
å andra sidan som i den nutida danska TV-serien Mordkommissionen ge en bild
av den harmoniska gruppen, vars medlemmar ömsesidigt stöttar varandra och på
så vis underblåser föreställningar om den gemenskap och meningsfullhet som är
möjlig alla yrkets påfrestningar till trots. Man kan också ge parkonstellationer en
social och könsmässig ladding som i Elizabeth Georges Pappas lilla flicka (A
Great Deliverance), 1988. Efter inledande konflikter når den högadlige och
charmerande kommissarie Lynley fram till ett samarbete över klassgränserna
med sin kvinnliga assistent Barbara Havers, ful, aggressiv och med bakgrund i
en nedsliten bostadsmiljö.
Generellt får kvinnorna ett större utrymme inom polisromanens ram – en
kvinnlig polisassistent med uppdrag på gatan gör entré redan i McBains Rånaren
(The Mugger) från 1956. Den polisiära arbetsplatsen har sedan i allt högre grad
utnyttjats som ett mikrokosmos av samhällets könspolitiska spänningar, framförallt av nutida kvinnliga författare. Lynda LaPlantes inspektör Jane Tennison får
t.ex. i TV-seriens form kämpa i underläge mot en patriarkal maktstruktur som
ogärna erkänner hennes förtjänster. Ofta placeras hjältinnorna också i någon
form av expertroll. Obducenten Kay Scarpetta hos den storsäljande Patricia
Cornwell eller arkeologen Tempe Brennan hos kanadensiskan Kathy Reichs är
båda i besittning av en professionell kompetens som ger dem en särställning i
förhållande till männen. Det är samtidigt denna kompetens som medför att kvinnorna ser djupare in i sammanhangen och därmed själva kommer i riskzonen för
den mördare de är på spåren. Inte sällan, bl.a. i Cornwells Den osynlige (Postmortem), 1990, eller Reichs Redan död (Déja dead), 1997, slutar romanerna med
att den ensamma och utlämnade kvinnan måste möta hotet från den monstruöse
brottsling som trängt in i hennes lägenhet. Det är ett litterärt grepp som kan spåras tillbaka ända till 1700-talets skräckroman, och man kan lägga märke till att
också vissa av vår tids hjältinnor kräver hjälp från manliga poliser för att klara
sig ur situationen.
Den explicita samhällskritiken återkommer hos t.ex. Henning Mankell och
formuleras då gärna som Kurt Wallanders sorg över det förlorade folkhemmet.
Framgångarna för Mankells romanfigur kan sannolikt till viss del förklaras med
att han blir språkrör för en bred opinion som på samma sätt oroas av en utveck-
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ling, som tycks föra bort från all form av trygghet och gemenskap. Samtidigt är
Wallander utomordentligt typisk för den polishjälte som blivit vanlig i nutidens
kriminalfiktion: en åldrande man, hårt sliten av en självförbrännande livsstil,
likaledes hårt sliten mellan de krav som yrket reser och de som istället härstammar från ett privatliv i pågående sönderfall. Ty kriminalromanens hjälte är idag
också privatmänniska och som sådan representativ för de generella problem som
tillhör samtiden. Wallander är liksom Elizabeth Georges kriminalassistent Barbara Havers eller Liza Marklunds journalist Annika Bengtsson stressad intill bristningsgränsen av att lösa sina kärleksproblem, ta hand om sjukliga föräldrar eller
hinna med sina småbarn, en livssituation som naturligtvis många läsare kan känna igen sig i.
Men Wallander är dessutom liksom flera av hans motsvarigheter på engelsk
botten en egensinnig och svårkontrollerad individualist, som vägrar att anpassa
sig till den polisiära byråkratins tyglar eller till den moderna teknologi, som för
dessa medelålders män innebär det äkta polisarbetets undergång. En romantitel
som Peter Lovesays Den siste detektiven (The Last Detective), 1991, är betecknande för detta det senaste skedet i genrens utveckling. Karaktärer som publikfavoriten kommissarie Morse hos Colin Dexter, den än besvärligare John Rebus
hos Ian Rankin, eller den närmast groteskt oförskämde kommissarie Dalziel hos
Reginald Hill kan sägas företräda en individens protest mot allt det i samhällsprocessen som hotar att förvandla nutidsmänniskan till ett lydigt, anonymt redskap för en lika anonym maktapparat. Medan genren ursprungligen tilldelade
polismannen en statistroll och gjorde honom till representant för ett grått och ineffektivt samhälle, har dagens kriminalfiktion istället lyft fram dessa bråkiga och
djupt originella figurer. De kan te sig tragiskt undergångsdömda i den moderna
utvecklingen, men samtidigt bevarar de sin integritet och sin yrkesstolthet ända
till dess infarkten eller skrumplevern fäller dem till marken.
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8. Kvinnan i polisyrket – vilken grund läggs i
utbildningen?
Christin Holmberg
Vilken typ av ”inskolning” sker under polisutbildningen med hänsyn till genusaspekten? Frågan diskuteras utifrån intervjuer med polisstudenter. 22

Inledning
Kvinnliga poliser upplever problem med negativa förväntningar från omgivningen. Detta har visats i olika undersökningar om jämställdhet inom polisyrket.
Både under utbildningstiden och under tjänstgöringen har kvinnliga poliser upplevt negativa attityder från lärare, arbetsledare och arbetskamrater. Främst har det
handlat om en bristande tillit till kvinnornas fysiska styrka och förmåga att klara
av våldsituationer. Dessa attityder påverkar kvinnorna genom att de själva
känner sig otillräckliga, även om det inte har bevisats att kvinnor skulle handskas
sämre med kritiska situationer än män. Det finns inte exempel på att kvinnliga
poliser skulle ha brustit i konkreta situationer eller skadas i större utsträckning än
de manliga poliserna. Detta till trots kan ibland kvinnorna betraktas som en
säkerhetsrisk. Att kvinnor utgör en minoritet inom polisyrket innebär att de övertar männens – som utgör den dominerande gruppen – stereotypa uppfattning om
kvinnors underlägsenhet som resulterar i en undervärdering av sig själva.
Under hösten 1990 gjordes en enkätundersökning om jämställdhetsfrågor
inom polismyndigheten i Stockholm, vilken resulterade i följande slutsatser:
x
x
x
x
x
x
x

Kvinnors kunskap och erfarenheter tas inte tillvara.
Kvinnor får sämre vitsord och får därför svårare att avancera.
Många är negativa till att det ställs lägre fysiska krav på kvinnor än på
män.
Män anser att kvinnor ”slipper undan” många svåra uppgifter, medan
kvinnorna ser detta som att de blir förbigångna och inta tas på allvar.
Kvinnor halkar efter i karriären på grund av föräldraledigheter och deltidstjänstgöring.
Kvinnor känner sig inte tagna på allvar.
Man efterfrågar objektiva, synliga kriterier för meritvärderingar.

Ytterligare en undersökning om hur kvinnor har det i polisyrket gjordes genom
enkäten ”Så har vi det på jobbet” våren 1998. I enkäten uppgav åtta procent av

–––––––––
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Artikeln bygger på en magisteruppsats i sociologi av Christin Holmberg och Åsa-Anna Johansson:
Kvinnlig empati och manlig styrka. En studie av könsmaktförhållandet vid Polisutbildningen i Växjö. Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet, 2003. Handledare var universitetslektor
Eva Fasth.
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kvinnorna att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, vilket innebär kränkande
anspelningar kring det som är förknippat med sex eller ovälkomna närmanden.
Denna andel är fyra gånger så hög i jämförelse med andra arbetsplatser. Omkring
15 procent av de kvinnliga poliserna har blivit utsatta för sexuella trakasserier
om man studerar en treårsperiod, vilket innebär 337 kvinnor av de 2326 som
blivit tillfrågade. Fyra av tio poliskvinnor känner sig trakasserade på grund av
sitt kön, på ett sådant sätt som inte är kopplat till sexuella närmanden eller anspelningar. Andra vanliga företeelser är att poliskvinnor undanhålls arbetsrelaterad information, samt att de medvetet osynliggörs, vilket innebär att det inte tas
notis om deras närvaro. En dryg fjärdedel av alla kvinnliga poliser känner varje
vecka en olust inför att gå till jobbet. En kommentar från en kvinnlig polis:
Jag ses ej som fullgod polis på grund av att jag är kvinna. Man
lyssnar inte på mina förslag. Jag arbetar med kvinnligt nätverk för
kvinnliga poliser. Dessa träffar förlöjligas av manliga poliser. Från
hög till låg. När det ”händer något” i arbetet till exempel ute i fält
vänder sig mitt yttre befäl till min manliga kollega med order/frågor trots att jag är förman i patrullen.
Att som kvinna utbilda sig till polis och arbeta i en organisation som bara utgörs
av 18 procent kvinnor innebär andra förutsättningar än om hon väljer ett kvinnodominerat yrke.

Stämmer bilden?
Det var mot ovanstående bakgrund som jag och en annan sociologistudent i en
magisteruppsats tog upp frågan om kvinnliga polisers situation. Vi hade en bild
att polisarbetet för en kvinna kan vara tufft. Vi hade även bilden av polisstudenten som en ”machotyp”, men denna har vi fått omvärdera under arbetet med vår
studie. De polisstudenter vi mött har inte uppfyllt kriterierna för vår stereotypa
bild utan har visat sig vara som vilka studenter som helst.
Studien gick ut på att ur ett genusteoretiskt perspektiv undersöka interaktionen
mellan de kvinnliga och manliga studenterna på Polisutbildningen vid Växjö
universitet. Intresset för frågan uppkom efter att vi läst Berit Åbergs avhandling,
Samarbete på könsblandade arbetsplatser, som konstaterar att när kvinnor med
samma utbildning som män kommer in på en manligt dominerad arbetsplats och
dessutom får samma position som männen, uppstår en konfliktladdad situation i
samarbetet. Konflikten handlar om att det föreligger olika villkor för kvinnor och
män att skapa och bekräfta köns- och yrkesidentiteten. Vi blev intresserade av att
undersöka om konflikten grundas redan under utbildningen.
Syftet med studien var att synliggöra könsmaktförhållandet i interaktionen
mellan kvinnor och män i en utbildningssituation. För att lättare kunna urskilja
könsmaktförhållandet valde vi att studera en utbildning där majoriteten utgörs av
män och leder till ett yrke som anses vara traditionellt manligt, nämligen polisyrket. Dessutom är utbildningen praktiskt upplagd med många olika fysiska och
teoretiska övningar som gör att studenterna interagerar aktivt med varandra, vilket sannolikt klargör könsmaktskillnaden mellan de kvinnliga och manliga stu-
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denterna på ett tydligare sätt, än om vi enbart skulle ha studerat en teoretisk utbildning. Mer preciserat hade vi följande frågeställningar:
x
x
x

Hur påverkas interaktionen mellan den kvinnliga och den manliga polisstudenten av deras föreställningar om kvinnligt och manligt?
Hur påverkas interaktionen mellan den kvinnliga och den manliga polisstudenten av logiken om mannen som norm för det mänskliga?
Hur påverkas interaktionen mellan den kvinnliga och den manliga polisstudenten av kvinnans heterosocialitet och mannens homosocialitet?

Vi har gjort ett urval av polisstudenter som läser sista terminen på Polisutbildningen vid Växjö universitet. Utifrån vår teoretiska analysram ansåg vi det vara
en lämplig avgränsning eftersom polisstudenterna befinner sig i slutskedet av sin
yrkesutbildning. Då studien fokuserat på polisstudenternas interaktion var det
rimligt att undersöka studenter som har interagerat med varandra under en längre
period och troligtvis hunnit uppleva mycket tillsammans. Studiens urval har bestått av intervjuer med tre manliga polisstudenter och sju kvinnliga polisstudenter i åldrarna 23-35 år. En enkätundersökning gjordes också som ett komplement
till intervjustudien.
De flesta lever i samboförhållanden och ingen av dem har barn. Polisstudenternas tidigare studie- och yrkeserfarenheter är varierande, men de kvinnliga polisstudenterna har generellt mer erfarenheter av omsorgsrelaterade utbildningar
och yrken. De flesta av polisstudenterna har tidigare studerat på högskola eller
universitet och har erfarenheter av studier till läraryrke, fritidspedagog, vård, pedagogik, data och byggbranschen. De manliga polisstudenterna har även genomgått militärtjänstgöring, vilket inte gäller de kvinnliga polisstudenterna.

Klimatet i gruppen
Atmosfären i studiegruppen är bra och avslappnad med en stark gruppsammanhållning. Stämningen är öppen och glad och det förekommer mycket skämt och
jargong. Det är den generella beskrivningen som intervjupersonerna ger. Ibland
förekommer friktion mellan studiekamrater men ingenting som påverkar negativt, det är naturligt att det blir lite ”gnabb” ibland eftersom utbildningen är väldigt intensiv och de spenderar mycket tid tillsammans. Det finns en stark samhörighetskänsla mellan studiekamraterna och på polisutbildningen är det inte könet
som avgör i vilken grad de kommer överens utan det är de personliga egenskaperna som det handlar om.
Polisstudenterna har en stark gruppsammanhållning och om de upplevt utanförskap har det varit självvalt beroende på prioritet av exempelvis sambo och
andra fritidsintressen framför umgänge med studiekamrater. De har god kännedom om de närmsta studiekamraters privata förhållanden och kan prata fritt med
dem när de har funderingar kring utbildningen och/eller privatlivet.
Polisstudenterna känner sig uppskattade av sina klasskamrater och de uppmuntrar ofta varandra, främst under de praktiska övningarna som till exempel
självskydd. På polisutbildningen peppar studiekamraterna varandra extra mycket
eftersom polisyrket bygger mycket på samarbete och tillit mellan kollegor. De
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lyssnar till varandras idéer och känner att de får respons när de har någonting att
säga. Eftersom studierna bygger mycket på grupparbete och diskussioner är det
viktigt att lyssna på varandras åsikter. Det förekommer inga större konflikter i
studiegruppen bara en del smärre dispyter, främst vid grupparbeten i basgrupperna, det är inget över det ”normala” och konflikterna kommer snabbt upp till
ytan och utageras.
Polisstudenterna umgås ofta på fritiden tillsammans. Ibland både kvinnor och
män tillsammans men till största delen umgås kvinnor och män separat. Att de på
sin fritid till största del umgås separat beror på att de har olika intressen. Ett ställe som verkar vara en naturlig träffpunkt för både de kvinnliga och de manliga
polisstudenterna är det gym ”Akropolis” på campus som är till endast för dem.

Tankar om yrkeslivet
När polisstudenter funderar på framtida yrkes- och familjeliv handlar funderingarna om att det kan innebära vissa svårigheter att förena oregelbundna arbetstider
med familj och barn. Den kvinnliga polisstudenten funderar kring hur barn kan
förändra yrkesrollen och att framtida graviditet kan innebära innetjänst. Hon
funderar även kring att hon kanske inte vill utsätta sig för de risker som finns förenade med yttre polistjänst när hon får barn.
Polisstudenterna anser att en bra polis bör vara öppen, ödmjuk, tålmodig, laglydig, bra lyssnare samt vara lyhörd. En polis bör ha ett intresse av att arbeta med
människor, vara lugn och trygg i sig själv, inte stressa upp sig lätt och även kunna säga ifrån när det behövs. Polisen måste även kunna handskas med olika typer
av människor eftersom poliser träffar många olika människor.

Sociala mekanismer som skapar könsmaktförhållandet
När vi analyserat intervjusvaren med särskilt fokus på könsmaktförhållandet
mellan polisstudenterna har vi fått fram sex olika teman: kvinnlig och manlig
kompetens, kvinnlig kommunikation och manlig styrka, att göra sin röst hörd i
studiegruppen, den manliga jargongen, åsikter om jämställdhet samt negativ särbehandling på grund av kön. Vidare har vi analyserat varje tema i termer av de
sociala mekanismer som skapar könsmaktförhållandet. För att underlätta läsarens
förståelse av analysen ska vi först ge en kort sammanfattning av vad de sociala
mekanismerna innebär.
Asymmetriskt rollövertagande: Det asymmetriska rollövertagandet är ett uttryck för att en person är överordnad och att denne inte gör rollövertagande i
samma utsträckning som den underordnade. Det synliggör därmed maktskillnaden mellan könen och handlar om den faktiska interaktionen.
Identifiering: Utgångspunkten är att mannen hävdar sin tolkning av situationen
istället för att försöka förstå kvinnan. Kvinnan övertar mannens synsätt och identifierar sig med honom och effekten blir att kvinnan övertar hans normer och
värderingar. I interaktionen övertar och accepterar kvinnan mannens tolkning av
situationen, vilket leder till att hon reproducerar dessa föreställningar.
Den sociala konstruktionen av kön: Både kvinnan och mannen ger uttryck för
att kvinnan är underordnad det manliga och de manliga egenskaperna utgör nor-

136

men för det mänskliga. Mannens krav och personlighet framstår som absoluta,
medan kvinnans uppfattas som relativa i förhållandet till mannens. Mannen uppfattas som ”är sån” och hans sätt bara ”är”, kvinnan får anpassa sig eftersom hon
är ”den andre”. Kvinnan bevarar självkänslan genom att hon får bekräftelse på
sin kvinnlighet genom att försöka förstå och tolka honom.
Differentiering: Män upprätthåller social distans till kvinnor och är mest drivande i upprätthållandet av rumslig och en inre separat sfär. Manliga egenskaper
framställs som goda medan kvinnliga ofta framställs som negativa. Mannen återskapar den manliga normens logik genom att indirekt definiera kvinnan som
”den andra”. Att kvinnan själv ofta definierar sig som ”den andra” gör att mannen inte behöver vara speciellt drivande i upprätthållandet av den manliga normens logik.

Kvinnlig och manlig kompetens
Det framkommer ett tydligt mönster av inom vilka områden de kvinnliga polisstudenterna anses ha mer kompetens än de manliga. Kvinnorna på polisutbildningen upplever att de blir mest lyssnade till när det handlar om frågor som rör
vård, omsorg och barn. De anses generellt vara mer lämpade att hantera situationer som innefattar familjeingripanden, incest, kvinnovåld och över huvud taget
situationer där människor inte mår bra, det vill säga områden som är relaterade
till den privata sfären med familj och barn. En kvinnlig polisstudent säger:
Det poängteras att det är bra med kvinnor på polisutbildningen eftersom vi ska vara den mjuka delen av polisen.
Det har visat sig att de manliga polisstudenterna oftare får sista ordet när det
gäller mer praktiska områden som exempelvis vapenhantering och självskydd.
En kvinnlig polisstudent menar att:
Killar har mer koll på vapen och självskydd, sånt typiskt grabbigt.
Därför har de mer åsikter i frågorna och vi tjejer tar då deras ord
som sanning. Sen hävdar kanske tjejerna sig mer på ”våra områden”.
Männen på polisutbildningen uppfattas som rationella, organisatoriska, inte
långsinta, mer rakt på sak, fysiskt starka, de har bättre självförtroende och de tar
för sig mer. En kvinnlig polisstudent säger:
I en konfliktsituation ser killar mer till att det var i händelsen man
inte var överens, det handlar inte om personen, de accepterar och
går vidare vilket är jättebra i yrket. Jag tror att tjejer tillför en mer
känslosida, tjejerna är inte så rakt på sak utan lite smidigare, vi
kompletterar varandra.
Hur polisstudenterna särskiljer kvinnliga och manliga egenskaper anser vi visar
på den sociala konstruktionen av kön, eftersom de internaliserat samhällets föreställning om stereotypen för kvinnliga och manliga egenskaper. De manliga
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egenskaperna som exempelvis rationell, rak på sak framställs som positiva medan egenskaper så som känslomässig, vårdande och lyssnande mer upplevs som
ett bra komplement till de manliga egenskaperna som utgör normen. En konsekvens blir att det uppstår differentiering eftersom de manliga egenskaperna ses
som goda medan de kvinnliga egenskaperna kompletterar mannens, vilket då gör
kvinnan till ”den andre”. Att kvinnorna själva tycker att de tillför en känslomässig sida till polisyrket som kompletterar mannens mer rationella egenskaper
belyser hur hennes kvinnlighet understödjer och bär upp manligheten som norm.
En kvinnlig polisstudent säger:
Tjejer ska analysera allt in i minsta detalj och hitta fel hos sig själv
medan grabbarna ser saker så mycket enklare. De lyfter upp en och
kan säga ”att det har du gjort skitbra” medan en annan har analyserat sönder och hittat alla fel.
Citatet belyser även det asymmetriska rollövertagandet, eftersom kvinnan i interaktionssituationen övertar mannens definition av situation och anser den vara
bättre.

Kvinnlig kommunikation och manlig styrka
Polisstudenterna anser att kvinnorna på utbildningen är bättre än männen på att
prata sig ur en konfliktsituation där männen kanske snabbare tar till muskelstyrka. En kvinnlig polisstudent säger:
Är man stor och stark kan man gå in och vara lite kaxig, men jag
har ju inget att vinna på det för då åker jag i backen istället. Det är
mycket bättre för mig att snacka och vara trevlig och lösa det på
det viset.
Polisstudenterna utgår från mannens fysiska styrka som norm för polisyrket.
Trots att fysiskt våld i yrkesutövandet inte anses vara något eftersträvansvärt
återkommer polisstudenterna ofta till det faktum att männen är fysiskt starkare än
kvinnorna, vilket gör att kvinnorna hamnar i ett underläge. Kvinnorna kompenserar sitt fysiska underläge genom att vara bättre på att kommunicera. En kvinnlig polisstudent säger:
Killarna är starkare men det får man ju bara acceptera. I början
blev man irriterad men sen kommer det till en punkt där man bara
måste acceptera det och jag har förhoppningsvis annat att bidra
med än bara styrka. Den verbala styrkan är viktig, att kunna prata
sig ur situationer.
Vi ser det som ett uttryck av identifiering eftersom kvinnorna själva uttrycker att
de utgör ett komplement till den manliga normen som är den fysiska styrkan.
Männens homosocialitet gör att de identifierar sig enbart med männen medan
kvinnans heterosocialitet gör att hon identifierar sig med båda könen. Kvinnorna
ser sin förmåga till kommunikation som ett komplement till männens fysiska
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styrka medan männen inte säger att deras fysiska styrka kompenserar deras brist
på kommunikation.

Att göra sin röst hörd i studiegruppen
Genom intervjuerna framkommer det att kvinnorna anser att männen på polisutbildningen oftare diskuterar och hävdar sina åsikter än vad kvinnorna gör. Däremot poängterar kvinnorna att de kan uttrycka sin åsikt fritt i studiegruppen men
att de väljer att tala när de har något att säga, alltså inte prata för pratandets skull,
vilket de till viss del upplever att männen gör. Vi anser att könsordningen osynliggörs genom att kvinnorna relaterar hur mycket utrymme de tar i studiegruppen
till deras egenskaper och säger att de inte har ett behov av att hävda sig lika
mycket som männen. De pratar när de har något att säga annars är de tysta och
därmed tillåts männen att ta mer utrymme. Vi tolkar det som ett slags urskuldande från kvinnorna. En kvinnlig polisstudent säger:
Jag tror killar tar för sig mer och pratar på lektionerna även om det
inte alltid är så väsentligt. När tjejer säger något så har det med saken att göra, annars håller man hellre tyst.
Vi anser att det visar på den sociala konstruktionen av kön eftersom männen
uppfattas som att de bara ”är såna”, det vill säga pratar för pratandet skull. En
konsekvens blir att kvinnorna anpassar sitt utrymme efter männens agerande.
Genom att tolka männens uppträdande som att de ”är såna” kan kvinnorna bevara sin självkänsla eftersom hon bekräftar sin kvinnlighet när hon ”förstår” honom. Det har även framgått att det finns vissa kvinnor i studiegruppen som tar
för sig i diskussionerna och gör sin röst hörd, och att vissa män upplever detta
som störande. En manlig polisstudent menar att:
Vissa tjejer vill stå i centrum, har åsikter och vill synas, det finns
killar som kan tracka ner på dem och stör sig på det. Kanske är det
för att de inte kan ta att det finns starka tjejer som också har åsikter.
En konsekvens kan bli att dessa kvinnor trycks ner och inte tillåts ta samma utrymme som männen. Vi ser det som ett uttryck för differentiering, eftersom
männen när de förnekar kvinnorna att komma till tals upprätthåller en social distans till dem.
En kvinnlig polisstudent menar att hon på grund av att hon är bestämd och har
bestämda åsikter brukar hamna i konflikter med de manliga studiekamraterna,
vilket hon relaterar till sin egen personlighet. Vi tolkar det som ett uttryck för
asymmetriskt rollövertagande eftersom hon relaterar konflikten till hennes egenskaper som i detta fall kan ses som mer manliga enligt den sociala konstruktionen av kön. Att som kvinna vara för bestämd i sina åsikter kan uppfattas som
störande för männen eftersom hon frångår den underordnades roll.
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Den manliga jargongen
Det framgår av polisstudenterna att det finns en manlig jargong i studiegruppen
som beskrivs som trevlig men lite tuff och att det är ”raka puckar”, kvinnorna
deltar i jargongen och anser inte att den påverkar dem negativt. En kvinnlig polisstudent säger:
Det är ju mycket grabbar och många grabbar ihop blir lätt det här
råa. Vi tjejer är ju absolut med på det också, men vi tar väl deras
beteende mer än vad de tar vårt.
Här tydliggörs det asymmetriska rollövertagandet och maktskillnaden mellan
könen eftersom kvinnorna övertar den manliga jargongen. I interaktionssituationen gör kvinnorna ett rollövertagande när de övertar och accepterar männens
jargong, vilket leder till att kvinnorna upprätthåller och reproducerar den. En
kvinnlig polisstudent menar att:
Det är nog samma jargong som det alltid är inom mansdominerade
yrken. När det blir övervägande killar i en grupp så blir det alltid
en viss jargong.
Gemenskapen med studiekamraterna är viktig för polisstudenterna och jargongen
verkar utgöra en betydande del för att delta i gemenskapen. Det är troligt att
kvinnorna accepterar och stödjer jargongen för att inte riskera att hamna utanför
studiegruppens gemenskap, vilket bidrar till att de upprätthåller och reproducerar
den manliga normen. Här ser vi även hur identifiering verkar, eftersom kvinnornas heterosocialitet innebär att de kan identifiera sig med både ett manligt och
kvinnligt sätt att kommunicera. Ett exempel på hur den manliga jargongen påverkar kvinnorna, handlar om det kvinnliga polisnätverket. En del manliga polisstudenter och även vissa kvinnliga polisstudenter har skapat en jargong kring
nätverket genom att kalla det för ”hönsnätet”. En kvinnlig polisstudent säger:
Kvinnorna gör det nog för att skydda sig själva, det handlar nog
om att få vara med i gemenskapen, så att de inte blir utstötta ur
gruppen.
Männen på utbildningen har känt en osäkerhet gällande vad det kvinnliga nätverket handlar om och hur det kan påverka dem. Det har till exempel uttryckts
genom en uttalad oro för att nätverkets möten handlar om att prata skit om män.
Det ser vi som uttryck av identifiering eftersom mannens homosocialitet innebär
att han har svårt att förstå syftet med det kvinnliga nätverket. En kvinnlig polisstudent menar att:
De är väldig rädda för att det kan vara negativt för dem, inte att det
kan vara positivt för kvinnorna.
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Åsikter om jämställdhet
Somliga polisstudenter menar att det funnits kurser med jämställdhetsperspektiv
medan andra inte upplevt att det varit något speciellt fokus. De kvinnliga polisstudenterna som upplevt att vissa kurser haft ett jämställdhetsperspektiv har ansett det vara positivt, men de har även sagt att det inte får gå till överdrift och bli
”feminism”. En kvinnlig polisstudent menar:
Jag har inte valt det här yrket för att vi kvinnor ska ta över poliskåren och bestämma och styra. Jag har valt detta yrke för att jag
tycker det verkar spännande, jag har aldrig känt för att ta upp jämställdhetsfrågor i den utsträckning som det gjorts under utbildningen. Jag har aldrig känt ett behov av det och ser det inte som ett
större problem.
En manlig polisstudent menar att det är för mycket jämställdhetsfokus på utbildningen samt att det finns ett överdrivet kvinnligt perspektiv på utbildningen, och
tycker att jämställdhet uppnås automatiskt genom att det kommer in fler kvinnor
i polisyrket. Vi anser att kvinnornas motstånd till ett ”överdrivet” jämställdhetsperspektiv grundas i att de övertagit männens tolkning av situationen, det vill
säga att på polisutbildningen behövs inte så mycket fokus på jämställdhet eftersom de i princip redan är jämställda, vilket är ett uttryck av differentiering. En
manlig polisstudent säger:
Eftersom vi är en homogen grupp så påverkas vi inte av manligt
och kvinnligt som resten av samhället, de som söker polisutbildningen är lika varandra, spänningssökande, tävlingsinriktade och
raka.
Genom att kvinnorna själva ställer sig kritiska till ett för starkt jämställdhetsfokus hjälper de själva till att upprätthålla den manliga normens logik, eftersom för
mycket fokus på jämställdhetsfrågor i längden kan innebära att männen känner
att deras överordning hotas. En kvinnlig polisstudent säger:
När man kommer ut i polisyrket så vill man ju inte sätta sig på tvären direkt och bli den jobbiga, man får väl kanske välja vilka slag
som ska slåss.
Kvinnan identifierar sig med mannens normer och värderingar genom att hon uttrycker att hon inte vill bli den ”jobbiga”. Kvinnan utgår ifrån mannens definition av situationen eftersom en kvinna som trycker på jämställdhet utmärker sig
och blir för ”krävande”. Det kan tolkas som identifiering på grund av att kvinnan
övertar och accepterar mannens tolkning av situationen.
De kvinnliga polisstudenterna är medvetna om att det händer att kvinnliga poliser diskrimineras på grund av sitt kön ute på arbetsplatserna, vilket även är något som brukar komma upp till diskussion kvinnorna emellan. Dock menar ett
flertal kvinnliga polisstudenter att om de är sig själva och försöker bevisa att de
är kompetenta kommer de att bli accepterade. En kvinnlig polisstudent säger:
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Jag har valt ett mansdominerat yrke men säger inte att jag ska
ställa mig in i ledet. Är jag bara mig själv så tror jag att jag kommer att bli accepterad.
Kvinnan är medveten om att det kan vara tufft att arbeta inom ett mansdominerat
yrke. Eftersom hon tror att hon kommer accepteras som en jämlike av de manliga kollegorna, visar det på maktasymmetrin mellan könen. Det är hon i egenskap
av kvinna som ska accepteras av männen och inte vice versa, vilket vi ser som
identifiering. Följande citat av en kvinnlig polisstudent belyser samma problematik:
När jag var ute på praktik sist träffade jag en kvinnlig tekniker och
hon sa att man inte ska tro att det är lätt att vara tjej inom polisen. I
nästan alla grupper finns det en grabb som är informell ledare, ta
reda på vem det är och visa för honom vad du går för, sen så ordnar det sig.
Både manliga och kvinnliga polisstudenter uttrycker att det finns en viss rädsla
hos männen på utbildningen att de inte ska uppfattas som jämställdhetstänkande,
vilket resulterat i att de i vissa lägen känt sig hindrade från att fritt uttrycka vad
de känner och tänker. Här ser vi differentiering eftersom männen upprätthåller en
social distans mellan män och kvinnor genom att inte i samma utsträckning uttrycka vad de tänker och tycker till kvinnorna. En manlig polisstudent säger:
När det är killar emellan kan killarna ge varandra pikar om det
man stör sig på men man ger inte pikarna till tjejerna.
Flera polisstudenter, både manliga och kvinnliga, har uttryckt att kön inte är relevant, utan att det handlar om individens personliga egenskaper. Vi kan se det
som att genom att relatera manligt och kvinnligt till individens personlighet
osynliggörs könsordningen, något som följande citat av en kvinnlig polisstudent
belyser:
Jag tycker att det är svårt att prata just om kvinnor och män, det är
individer och har inte att göra med kvinnligt och manligt. Att saker
kanske är olika beror mer på personliga erfarenheter, jag tror inte
det har med kön att göra.

Negativ särbehandling på grund av kön
I frågan om kvinnorna har särbehandlats negativt på grund av sitt kön under polisutbildningen, har det uppkommit olika exempel i intervjumaterialet, men det
är endast en kvinnlig polisstudent som tydligt uttryckt att hon känt sig negativt
särbehandlad. Dock har det under intervjuernas gång uppkommit exempel på hur
kvinnorna särbehandlats negativt på grund av sitt kön trots att polisstudenterna
inte själva relaterat till händelsen vid just den frågan. Exempel på negativ särbehandling har i vissa fall följts av en förklaring, vilken till viss del ursäktar
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agerandet och gör att särbehandlingen i slutänden inte framställs som något
nämnvärt. En kvinnlig polisstudent berättar att hon känt sig negativt särbehandlad av en manlig kollega vid en praktisk övning då de skulle arrestera en person.
Även då situationen inte krävde fysisk styrka tog den manliga polisstudenten
hand om den arresterade personen trots att det var den kvinnliga polisstudentens
uppgift. Om incidenten säger den kvinnliga polisstudenten:
Jag säger inte ifrån om det inte är viktigt för mig. När det var
övning betydde det inte så mycket för mig, det var inte läge helt
enkelt.
Vi anser att det är ett uttryck för differentiering eftersom den manliga polisstudenten genom att ta över den mer fysiskt krävande situationen upprätthåller en
åtskiljning av mannens och kvinnans sfärer. Vidare ser vi även identifiering på
grund av att den kvinnliga polisstudenten övertar mannens tolkning av situationen i interaktionen då hon accepterar hans agerande.
En kvinnlig polisstudent berättar att hon vid ett tillfälle under praktik, då hon
suttit i en polisbil med två manliga poliser, fått höra hur en av männen fällde
upprepade sexistiska kommentarer om förbipasserande kvinnor. Händelsen kan
relateras till social konstruktion av kön eftersom det för en man kan uppfattas
som en bekräftelse på hans manlighet att fälla kommentarer om de förbipasserande kvinnorna. Det kan även vara differentiering eftersom mannen genom sina
sexistiska kommentarer upprätthåller en social distans till den kvinnliga polisaspiranten.
Ett annat exempel på negativ särbehandling handlar om att vissa manliga polisstudenter under självskyddsövningar valt att jobba med varandra istället för
med kvinnorna. En kvinnlig polisstudent uttrycker:
I början var det väldigt mycket att de stora tuffa grabbarna vill leka
med varandra så de kunde få ut något av det. De fick inte ut så
mycket av att vara med oss tjejer. Men det har aldrig varit något
personligt mot oss utan de har bara föredragit att arbeta med varandra.
Här ser vi åter ett exempel på hur mäns fysiska styrka leder till en särskiljning av
de kvinnliga och de manliga polisstudenterna. Dock agerade kvinnorna i den här
situationen genom att diskutera problemet med läraren som då uppmärksammade
och åtgärdade det. Vi ser det som differentiering eftersom männen genom sitt
agerande upprätthåller en separat sfär gentemot kvinnorna. Eftersom den kvinnliga polisstudenten uttrycker att det inte varit personligt mot kvinnorna, anser vi
att hon tolkar och förstår männens agerande vilket kan ses som social konstruktion av kön, genom att tolka mannens beteende bekräftar hon sin kvinnlighet.
Ett annat exempel på negativ särbehandling som förekommit har handlat om
att några av de kvinnliga polisstudenterna tilltalats som ”lilla gumman” av en föreläsare under en praktisk övning. Händelsen upprörde flera av kvinnorna medan
vissa av männen inte tyckte att det var något att tala om, och att tjejerna var löjliga. Vi anser att det belyser männens homosocialitet och därför handlar om iden-
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tifiering. Det visar männens oförmåga att förstå kvinnornas situation och istället
hävdar männen sin egen tolkning av situationen genom att tycka att tjejerna var
löjliga.
Av intervjuerna har det inte framkommit att männen känt sig negativt särbehandlade. Dock har det framkommit exempel på situationer där vissa män uttryckt att det innebär ojämlikhet att kvinnorna haft lägre krav under en del fysiska övningar, exempelvis vid simtester och hinderbana. Männen har då ansett att
de borde ha lägre krav vid moment där kvinnorna förmodas vara duktigare, som
till exempel när det gäller att hoppa hopprep.
Genom enkätsvaren har det framkommit en något annorlunda bild av att männen upplevt särbehandling. Det har visat sig att några män upplevt negativ särbehandling av lärare och kvinnliga studenter. En möjlig tolkning kan vara att eftersom vissa män upplevt att det varit ett överdrivet kvinnligt perspektiv på utbildningen och att de upplevt kvinnornas något lägre krav i vissa fysiska övningar
som orättvisa, kan de ha upplevt det som negativ särbehandling.

Sammanfattning
Vi ser ett mönster i hur polisstudenten kategoriserar kvinnliga och manliga kompetenser, dessa följer ett traditionellt könsmönster vilket påverkar interaktionen
mellan den kvinnliga och den manliga polisstudenten. Hon har lättare att få sin
röst hörd när det rör mer traditionella kvinnoområden på utbildningen, det vill
säga områden som är omsorgs- behovs- och relationsinriktade. Vi anser att det är
ett fall av social konstruktion av kön eftersom det visar hur polisstudenterna internaliserat stereotypen för kvinnliga och manliga egenskaper. Dessutom framgår
det att hennes egenskaper kompletterar hans, vilket belyser hur hennes kvinnlighet understödjer och bär upp manligheten som norm. Kvinnan tillför utbildningen en känslomässig sida som kompletterar mannens mer rationella egenskaper.
Det här ser vi som ett fall av differentiering eftersom kvinnan blir avvikare från
den manliga normen, hon blir den kvinnliga polisen medan mannen blir polis.
Det har även framgått att i interaktionen mellan polisstudenterna måste kvinnan hävda sig genom sin förmåga till kommunikation och tålamod i brist på
samma fysiska styrka som mannen. Hennes heterosocialitet gör att hon identifierar sig med båda könen och ser sina egenskaper som ett komplement till hans fysiska styrka, medan mannens homosocialitet gör att han identifierar sig enbart
med män, vilket är ett uttryck för identifiering. Mannen säger inte att hans fysiska styrka kompenserar hans brist på kommunikationsförmåga.
Interaktionen mellan den kvinnliga och den manliga polisstudenten präglas av
en manlig jargong. Här tydliggörs det asymmetriska rollövertagandet och maktskillnaden mellan könen eftersom hon övertar hans jargong. I interaktionssituationen gör hon ett rollövertagande när hon övertar och accepterar jargongen, vilket leder till att hon upprätthåller och reproducerar den. Att delta eller inte i jargongen, ter sig inte vara ett val för henne, snarar ett villkor för att vara med i
gemenskapen. Följaktligen villkorar den manliga normen premisserna för ”samtalstonen” mellan den kvinnliga och den manliga polisstudenten.
Mannens åsikter om vikten av ett jämställdhetsperspektiv på utbildningen reflekteras starkt i vad kvinnan anser i frågan. Vi anser att hennes motstånd till ett
”överdrivet” jämställdhetsperspektiv grundas i att hon övertagit hans tolkning av
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situationen, det vill säga att på polisutbildningen behövs inte så mycket fokus på
jämställdhet eftersom de i princip redan är jämställda. Det är ett fall av differentiering eftersom han upprätthåller sitt könsmaktövertag gentemot henne, konsekvensen kan bli att vikten av jämställdhet förringas eftersom hon själva driver
och upprätthåller den manliga normens logik.
Att det förekommit situationer där hon särbehandlats negativt är ett tydligt
uttryck för asymmetrin i könsmaktförhållandet. Att det faktisk uppkommer situationer där det förekommer negativ särbehandling på grund av kön visar på att det
finns tillfällen där hans maktövertag i interaktionen är större än hennes. Något
som leder till att han i större utsträckning än henne styr villkoren för interaktionen.

Diskussion
Att könsmaktförhållandet inte utgör ett tydligt problem i avseendet hur de kvinnliga och de manliga polisstudenterna uppfattar relationen mellan dem, beror på
att så länge den underordnade accepterar sin position uppstår ingen konflikt. Det
är först när den underordnade protesterar som den överordnade måste agera för
att inte mista sin maktposition. Det är något som tydliggjorts till exempel genom
situationer där manliga polisstudenter agerat för att inte mista sina privilegier
genom att de ”trycker ner” kvinnliga polisstudenter som velat ta mer utrymme i
diskussionerna. Ett annat exempel är hur manliga polisstudenter skapat en negativ jargong kring det kvinnliga nätverket.
Att polisstudenterna inte själva reagerar på maktasymmetrin beror på att den
inte är synlig utan den finns i strukturen, vilken styr interaktionen. Vid första anblicken ter sig atmosfären inom studiegruppen som positiv och ”jämställd”, men
undersöker vi närmre vilka mekanismer som styr interaktionen framkommer det
en maktobalans i interaktionssituationen vilken har sitt ursprung i könsmaktförhållandet. Ett tydligt exempel på maktobalansen är att det förekommit situationer
där de kvinnliga polisstudenterna särbehandlas negativt på grund av sitt kön.
En möjlig konsekvens av att den kvinnliga och den manliga kompetensen särskiljs kan vara att studenterna bekräftas olika beroende på könstillhörighet, vilket
troligtvis påverkar vilken inriktning inom polisyrket de väljer efter utbildningen.
Den kvinnliga polisstudenten anses generellt vara bättre på att hantera situationer
som innefattar familjeingripanden, incest och kvinnovåld. Om kvinnorna blir
mest lyssnade till och uppmuntrade när det gäller de mer omsorgsrelaterade områdena, är det troligt att de i framtiden söker sig till de arbetsuppgifterna. I slutänden leder det till segregering mellan könen inom samma yrkeskår. Efter att ha
slutfört studien ser vi att det finns en viss könssegregering när det gäller kompetens och intresseområden, något som troligtvis påverkar framtida val av inriktning inom polisyrket.
En annan reflektion som uppkommit under studiens gång, är huruvida en
kvinnlig polis skulle utgöra en resurs för polisutbildningen om hon inte tillförde
de kvinnliga egenskaperna, såsom empati och social smidighet? Det är oftast
kvinnans ”mjuka” sida som betonas som en tillgång för poliskåren. Vad blir då
en kvinnlig polis som inte har de typiskt kvinnliga ”mjuka” egenskaperna? Utgör
hon då en resurs för poliskåren? Att det betonas att kvinnorna tillför polisutbild-
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ningen en mer empatisk sida innebär att de manliga polisstudenterna inte i samma utsträckning som kvinnorna anses ha dessa egenskaper, därför behöver yrkeskåren kompletteras med de kvinnliga egenskaperna.
Vi avslutar med följande citat som belyser den stereotypisering som finns gällande kvinnliga och manliga egenskaper och hur den får konsekvenser för kvinnor och män i deras yrkesroller:
Fick tillsammans med en kvinnlig kollega ett jobb på kårhuset, en
”bärsärkare”. Vi kom dit två tjejer. Fullt med folk. Vakterna hade
fått ner killen på golvet i ett rum. En stor lufs. Om vakterna släppt
honom förelåg hot om nytt bråk och kalabalik. Nu låg han där och
vakterna höll honom. Tjejer som vi var ansåg vi det onödigt att utsätta både oss själva, ”bärsärkaren” och andra i lokalen för skador.
Vi satte lugnt och stilla på honom handbojor. Jag tog av honom
glasögonen, så gick vi ut med honom till polisbilen mitt i ett led av
nyfikna åskådare. Jag öppnade bakdörren för honom och sa åt honom ”Du kan sätta dig in själv, va” (trots handbojorna på ryggen)
och han klev själv in i bilen med orden ”javisst” under det att bilen
var omringad av åskådare. – Han fick liksom behålla sin värdighet
trots sin utsatta position. Det tog udden av alltihop. En manlig
åskådare i hopen utbrast: ”Det var ta mej fan det bästa ingripande
jag har sett här. Här är det bråk varje gång manliga poliser kommer
och ska hämta någon och så kommer två kvinnliga och allt går
lugnt och städat till.
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Avslutande kommentar
Lena Agevall och Håkan Jenner
Vad krävs av polisen? Det är en av de frågor som genomsyrar den här boken, och
artiklarna har gett några exempel på yrkeskrav. Polisarbetet handlar bland annat
om att:
x
x
x
x
x
x
x
x

kunna hantera yrkets dilemman, och ofta utan annan ”mall” än det egna
goda omdömet
kunna bedöma handlingsutrymmet, och ofta utan säker vägledning
kunna bemöta personer med psykiatriska problem på ett respektfullt
sätt, även när de är våldsamma och svåra att nå
kunna bistå socialtjänsten, och då så att samarbetet är adekvat med hänsyn till den konkreta situationen
kunna fatta korrekta juridiska beslut, inte sällan snabbt och i pressade
lägen
kunna bedöma personer utifrån erfarenhetsbaserad kunskap, utan att
fastna i fördomar
kunna möta allmänhetens syn på polisarbetet, som kan vara färgad av
kriminallitteraturens speciella bilder
kunna utveckla ett könsneutralt polisarbete, trots förhärskande stereotyper

Och som ett allt överordnat krav finns polisens samhällsuppdrag: att skydda de
värden som vår demokrati bygger på. ”Detta uppdrag utgör också grunden för
den polisiära etiken”, framhåller Knutsson och Granér (2001:15). Att välja polisyrket innebär ur den här aspekten att som medborgare åta sig att arbeta för andra
medborgare i demokratin. Men vad innebär detta mer i detalj, och vilka krav ställer det på polisen?
Det innebär för det första att man som polis har en dubbel roll som medborgare och tjänsteman i demokratins tjänst. Som medborgare har vi alla ett kollektivt
ansvar för att vår demokrati fungerar, vi är demokratins herrar. Som ämbetsman/tjänsteman inom den offentliga sektorn har polisen ett samhällsuppdrag som
demokratins tjänare och med det följer ett individuellt ansvar, menar Lundquist
(1998). Väktarrollen har alltså två sidor:
x
x

Medborgarrollen, som utmärks av att medborgarna är demokratins
herrar med kollektivansvar.
Ämbetsmannarollen, som utmärks av att ämbetsmannen är demokratins
tjänare med personansvar.

I rollen som demokratins väktare ingår att arbeta utifrån och bevaka att värdena
inom vårt offentliga etos [gemensamma värdesystem] alltid beaktas. Värdena
inom vårt offentliga etos har rekonstruerats av Lundquist (1998) utifrån olika
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auktoritativa källor såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, regeringsformen m.m. och det kan sammanfattas enligt nedanstående schema.
Demokrativärden

Ekonomivärden

Politisk demokrati
Rättsäkerhet
Offentlig etik

Funktionell rationalitet
Kostnadseffektivitet
Produktivitet

Vårt offentliga etos (Lundquist 1998:63).

Demokrativärdena är specifika för den offentliga sektorn, medan ekonomivärdena även återfinns inom t.ex. företag. Det är för tjänstemannen i offentlig sektor
nödvändigt att dessa värden beaktas samtidigt. Det är givetvis väsentligt att poliser är funktionellt rationella, dvs. att de har förmåga att välja de medel som leder
till måluppfyllelse. Det handlar om en mål–medel-rationalitet. Kostnadseffektivitet innebär att så långt möjligt hålla nere kostnaderna. Produktivitet avser relationen mellan resurser och mängden åtgärder. Om t.ex. vissa åtgärder kan genomföras med minskade resurser ökar produktiviteten.
Politisk demokrati innebär bl.a. krav på öppenhet och insyn, beaktande av frioch rättigheter, ömsesidighet, diskussion och ansvar, jämlikhet, frihet, rättvisa
och solidaritet (Lundquist 1998, 2005:32). Rättssäkerhet handlar bl.a. om likhet
inför lagen, opartiskhet och saklighet. Den offentliga etiken gäller relationen
mellan den offentliga makten och dess omgivning och förvaltningsetiken är en
del av denna. En viktig utgångspunkt är Regeringsformens etiska målparagraf
om ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” (1 kap. 2 §). En annan viktig paragraf i regeringsformen är
den som föreskriver likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 §). Det
betyder att inga medborgare får diskrimineras.
Ansvar och etik är två sidor av samma mynt och ett etiskt ansvar fordrar att
tjänstemannen reagerar om det sker något brott mot värdena inom vårt offentliga
etos. Detta fordrar i sin tur att det finns en medvetenhet om att man befinner sig
inom en offentlig arena, att man har internaliserat en offentlig rollidentitet och att
man förstår det offentliga ansvarets etik (Agevall 2005:54).
Men värdena inom vårt offentliga etos ligger på en hög abstraktionsnivå. Det
är därför väsentligt att de kontinuerligt diskuteras och konkretiseras i relation till
de frågor och problem som kan uppstå i praktiken. Reflektion och dialog är viktiga redskap för utvecklingen av polisarbetet.
Det är också i det ljuset som den här boken ska ses. Kan de tankar och iakttagelser, som förmedlas i boken, på något sätt bidra till det offentliga samtalet om
polisens roll i samhället har den nått sitt syfte.
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