
I ett inofficiellt och internt socialt forum samlas cirka fem 
tusen poliser och denna rapport belyser dominerande po-
liskulturella normer som kommer till uttryck genom kom-
mentarer skrivna i forumet. I det sociala forumet finns en 
dominerande representation av polisen: ett uniformerat po-
liskollektiv med en stark kollegialitet och maskulina kon-
notationer. Poliser som bryter mot och utmanar de poliskul-
turella normerna och som av det uniformerade kollektivet 
uppfattas som de andra visar att det finns flera parallellt ex-
isterande kulturer. Ur ett kulturellt perspektiv belyser denna 
rapport konsekvenserna av en dominerande poliskultur och 
dess normer samt uppmuntrar till vidare diskussioner i kon-
struktiv anda.
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Förord 

Att skifta mellan min polisblick och en akademisk blick, mellan 
radiobilen och tangentbordet, har inte varit friktionsfritt. Jag trodde 
dock aldrig att min vetenskapliga blick skulle komma att färga min 
polisroll, kanske vice versa. Men i min polisuniform blev det omöj-
ligt att blunda för den vetenskapligt målade bilden av poliskulturer 
och poliskulturella normer. Och ibland krockade perspektiven. 
Denna rapport är en reviderad version av mitt examensarbete vid 
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag vill tacka 
min handledare, Ingrid Lander, som sett till att min intellektuella 
blick varit skarp under skrivprocessen och som balanserat mellan 
utmaningar och uppmuntran. Och ett varmt tack till mina kollegor, 
som delat min resa och som betyder mycket. 

 

Den som står framför en glasruta utan att se den  
är inte medveten om att han inte ser den.  

Och den som ser glasrutan, från en annan plats,  
är inte medveten om att den andre inte ser den.  

(Simone Veil i Young 2000:50). 
 

  



 
 

Abstract 

Jag har kritiskt granskat polisernas informella Facebookgrupp UMF 
Sverige i syfte att studera hur polisen representeras och vilka polis-
kulturella normer som kan urskiljas i materialet.  

Den dominerande representationen i det sociala forumet är den 
uniformerade verklighetens polisblick. Det uniformerade poliskollektivet, 
som uppfattar verkligheten som en kamp mellan motpoler, ger ut-
tryck för en stark kollegialitet som har maskulina konnotationer. De 
dominerande poliskulturella normerna, som de avspeglar sig i det 
sociala forumet, resulterar i en uppfattning om den andra när det 
handlar om hur polisarbete ska bedrivas och hur poliser ska vara. 
Dessa normer utmanas av den normkritiska polisblicken i en diskursivt 
ordnande praktik. Kollegialitetsnormerna kontrollerar dock det dis-
kursiva utrymmet och begränsar kritik som riktas mot poliskollekti-
vet. Kritiken avvisas systematiskt, vilket leder till att kritik och kritisk 
granskning endast är möjlig under begränsade former. 

Den uniformerade verklighetens polisblick bygger upp en enad 
front av polisuniformer; alla är medlemmar i polisfamiljen; ”det 
finns bara en färg -blå!”. Sprickor i fasaden visar dock att poliser 
som inte tillhör normen blir osynliggjorda och tvingas anpassa sig 
för att passa in i den dominerande poliskulturen. Normer om nat-
ionalitet, etnicitet, sexuell identitet och/eller genus är inte uttalade i 
det granskade materialet, vilket resulterar i att dessa normer förblir 
oemotsagda. Detta är tecken på kulturell dominans, som begränsar 
de andras diskursiva utrymme.  
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1 Inledning 

Det är ett decennium sedan jag blev antagen till Polishögskolan i 
Sörentorp. Mina minnen av studietiden är redigerade av den tid jag 
arbetat som polis, färgade av det som för mig är poliskultur. Lander 
(2008; 2013) beskriver polisutbildningen och de kulturella normer 
som formar föreställningen om hur en bra polis ska vara. Att läsa de 
vetenskapliga artiklarna var som att kastas tillbaka i tiden till ’verk-
ligheten innanför grindarna’. 

Jag har genom mitt arbete som polis en praktisk erfarenhet av 
det flera forskare teoretiskt beskriver. Bland annat skildras den tyd-
liga skillnaden mellan den bild poliser förmedlar utåt och hur poliser 
uttrycker sig inom det egna kollektivet. Det polisiära språket; hur 
poliser uttrycker sig och vad som uttrycks, förändras beroende på 
vem som lyssnar. Det finns med andra ord en skillnad mellan de 
offentliga och informella bilderna av polisen (Finstad 2013;120f; 
Granér 2004:147f). Jag är i denna studie intresserad av att skildra 
poliskulturella normer som kommer till uttryck i vardagliga sam-
manhang. 

Det finns inom polisen en inofficiell Facebookgrupp: UMF Sve-
rige. Förkortningen står för ”underbetald, missnöjd och förbannad” 
och jag är medlem i det sociala forumet i egenskap av mitt yrke som 
polis. Diskussionerna i denna grupp är förankrade i och springer ur 
polisers vardag. Tonen och diskussionsämnena känner jag igen från 
polisyrket; från radiobilen och från fikabordet, vilket resulterar i att 
det sociala forumet kan representera delar av uniformerade polisers 
vardag.  

I oktober 2013 publicerar media enstaka inlägg och kommenta-
rer skrivna i det sociala forumet och polisernas bemötande av sina 
kritiker; journalister, politiker, kriminologer och polischefer, grans-
kas (Expressen 2013a). Enskilda kommentarer, tagna ur en grupp 
med drygt fem tusen medlemmar, är i sig inte ett uttryck för en po-
liskulturell norm. Men om det handlar om en urskiljbar grupp inom 
poliskollektivet kan de spegla en poliskultur vars kollektiva normer 
signalerar att kritisk granskning, oavsett om den är av journalistisk, 
vetenskaplig eller politisk natur, uppfattas som angrepp mot polisen 
som kollektiv. Detta torde leda till att ingen kritik är möjlig och 
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speglar även en syn på omvärlden som är färgad av bestämda upp-
fattningar.  

1.1 I ljuset av poliskultur 

Poliskultur definieras som ”kollektiva mönster ifråga om referens-
ramar, attityder och förhållningssätt, som i sin tur avspeglar sig i 
kollektiva strukturer, normer och praktiker” (Granér 2004:13). Po-
liskulturella normer som kommer till uttryck är produkter av de 
gemensamma referensramar som finns inom det dominerande po-
liskollektivet när det handlar hur kollektivet uppfattar verkligheten 
och polisarbetet ’ute i verkligheten’ (Granér 2004:28).  

Genom polisblicken tolkar poliser sin verklighet utifrån be-
stämda uppfattningar, vilket innebär att perspektivet blir färgat. 
Eftersom polisblicken är kopplad till polisarbetet är den kulturellt 
programmerad att söka av omgivningen efter det avvikande, det 
som inte passar in (Finstad 2013:93,126): ”en tränad blick för att 
uppmärksamma det som är fel” (Granér 2004:142). Polisblicken kan 
ses som erfarenhetsbaserad och praktisk kunskap, vilken premieras 
av uniformerade poliser och grundas i polisers upplevda arbetsvar-
dag. Denna kunskap ska vara konkret och handlingsinriktad och ses 
i relation till dess motpol; intellektuell kunskap, som beskrivs med 
nyckelord som vetenskapligt grundad kunskap, reflektion och en 
tydlig yrkesetik (Granér 2004:205ff). 

När polisblicken riktas mot poliser bedöms även kollegor. En 
bra polis uppfattas som normen och den polis som bryter mot nor-
men uppfattas som den andra. Polisblicken visar vem som passar in 
och vem som inte passar in och har därmed en uteslutande funktion 
när det handlar om polisrollen (Finstad 2013:216).  

1.1.1 Den andras perspektiv 

Den andra inom poliskulturer beskrivs inom polisforskningen som 
enskilda poliser eller kategorier av poliser som inte tillhör den domi-
nerande kulturen när det handlar om etnicitet, nationalitet, sexuell 
identitet, genus och/eller akademisk bakgrund (Lander 2008:267; 
Paoline 2003:208; Peterson & Uhnoo 2012:358). Dessa grupper av 
poliser har tidigare varit formellt uteslutna, men inkluderas idag som 
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ett resultat av polisorganisationens kvantitativa strävan efter mång-
fald (Lander 2008:267f). Paoline (2003:208) menar att:  

[R]epresentation of racial minorities, females, and collage-
educated personnel, all of which bring to the policing profes-
sion different outlooks and attributes based on their past ex-
periences, might affect the way in which officers collectively 
interpret the world around them [and] personnel diversity, 
which infuses police departments with previously excluded 
members of the occupation, may also affect socialization pat-
terns […]. The impact of both should result in the segmenta-
tion of a single culture, as well as possible subcultures of of-
ficers” (Paoline 2003:208). 

Mångfald kan bidra till att polisblicken förändras, men redan under 
utbildningen skolas polisstudenterna in i en poliskultur där norme-
rings- och socialiseringsprocesser formar dem i enlighet med polis-
kulturella normer: hur en polis ska agera i vissa situationer och hur 
en polis ska vara (Lander 2008:270).  

Den andra, som ska berika polisorganisationen, förhåller sig ofta 
till den dominerande poliskulturen genom att anpassa sig till den 
och genom att försöka passa in. När poliser gör motstånd mot po-
liskulturella normer tystas de av desamma, vilket i detta avseende 
blir ett hinder för en kvalitativ mångfald (Lander 2008:270, 277). 
Eftersom den dominerande poliskulturen genomsyrar polisorgani-
sationen kan normerna ses som strukturella hinder och det borde 
vara organisationens uppgift att hitta vägar för att öppna dörrarna 
för kritiska och konstruktiva röster (Peterson & Uhnoo 2012:359, 
366f).  

1.2 Problemformulering  

Jag har en teoretisk ingång som grundar sig i tidigare polisforskning 
och som inspireras av politisk filosofi. Den innebär ett perspektiv-
skifte hos de poliser som tillhör den poliskulturella normen och som 
kan förändra dess kultur till att bli inkluderande och normbrytande 
samt öppna dörrarna för de andra.  

Poliskulturella normer uttrycks i en social praktik ur vilken kol-
lektiva mönster kan utkristalliseras. Det finns bestämda uppfattning-
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ar om hur verkligheten är skapad och polisers perspektiv färgas av 
dessa normer. När polisblicken premierar erfarenhetsbaserad kun-
skap ser poliserna de som bryter normativa mönster, vilket skapar 
en bild av de andra. Motpolen till den erfarenhetsbaserade polisblick-
en torde vara en intellektuell och teoretiskt grundad blick.  

Studiens syfte är att kritiskt granska och lokalisera dominerande 
diskursiva normer som kommer till uttryck i de representationer av 
polisen som Facebookgruppen UMF Sverige utgör. Genom denna 
granskning blir det även möjligt att lokalisera de kategorier av poli-
ser som bryter mot de dominerande poliskulturella normerna och 
som görs till de andra. Detta görs genom att även studera hur de andra 
kommer till tals.  

Mina frågeställningar är:  

1. Vilka representationer av polisen framkommer i det sociala 
forumet UMF? 

2. Vilka dominerande poliskulturella normer kan urskiljas i 
dessa representationer?  

1.3 Tidigare forskning om poliskultur(er) 

Begreppet yrkeskultur definieras av Granér (2004:13) som ”kollek-
tiva mönster ifråga om referensramar, attityder och förhållningssätt, 
som i sin tur avspeglar sig i kollektiva strukturer, normer och prakti-
ker”. Yrkeskultur, eller poliskultur, är en social praktik inom vilken 
kollektivt förankrade värderingar upprätthålls och uttrycks genom 
kollektiva normer (Granér 2004:32). Definitionen av poliskultur 
som en yrkeskultur speglar dels att poliskulturella normer skapas 
och formas av polisers upplevda arbetssituation i en yrkesbunden 
kontext (Loftus 2012:126; Reiner 2010:118) och dels att poliser sko-
las in i en yrkeskultur. En normerings- och socialiseringsprocess 
inleds redan under studietiden och polisstudenterna formas i enlig-
het med dominerande poliskulturella normer, vilket Lander 
(2013:45) beskriver:  

This homosocialisation begins during the time spent on the 
training programme and is regarded as a culture which press-
es the new police officers into the same mould and impreg-
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nates them with the prevailing police-cultural perceptions of 
how they are required to be, i.e. how they are required to 
think, what they are permitted to say, and how they are re-
quired to look (Lander 2013:45). 

Denna process kan beskrivas som att polisstudenter, som inled-
ningsvis delar polisutbildningens legalistiska perspektiv, formas till 
att gradvis socialiseras i enlighet med de poliskulturella normer och 
perspektiv som är dominerande inom det uniformerade poliskollek-
tivet (Granér 2004:67f, 75).  

1.3.1 Variationer inom poliskulturer 

Poliskulturen beskrivs av sociologer i den klassiska angloameri-
kanska polisforskningen under 1960- och 1980-talen med ord som 
machoideal, social isolering, cynism, fysiska maktmedel och infor-
mella bestraffningsmetoder, vilket har resulterat i att poliskultur har 
negativa konnotationer. Kulturbegreppet inom den klassiska polis-
forskningen ger dessutom sken av att poliskollektivet är homogent 
och statiskt (Granér 2004:8f, 23, 90; se Loftus 2012;8ff; Reiner 
2010:118ff).  

Den nutida polisforskningen ser kulturbegreppet som ett hetero-
gent och dynamisk begrepp. Bilden av varierande och parallellt exi-
sterande poliskulturer delas av flera polisforskare som till exempel 
Finstad (2013:235f), Granér (2004:71), Loftus (2013:15ff) och Rei-
ner (2010:117f). Reiner (ibid) beskriver poliskultur i linje med denna 
definition:  

The culture of the police –the values, norms, perspectives, 
myths, and craft rules that inform their conduct– is neither 
monolithic, universal, nor unchanging. There are differences 
of outlook within police forces, according to such individual 
variables as personality, gender, ethnicity, sexuality, genera-
tion, or career trajectory, and structured variations according 
to rank, assignment, and specialization. (Reiner 2010:117f). 

Olika perspektiv bidrar till en variation inom poliskulturer, men de 
negativt laddade begreppen finns trots det kvar inom nutida polis-
forskning. Detta visar att poliskulturer har vissa gemensamma drag 
som är oberoende av sociala kontexter, tidsepoker och geografiska 
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platser. De gemensamma dragen är inte tecken på en enhetlig polis-
kultur, utan snarare tecken på att poliskulturella normer grundar sig i 
uniformerade polisers upplevelser av verkligheten (Loftus 2012:126; 
Reiner 2010:118). 

1.3.2 Polisorganisationen som medskapare av en 
autonom kultur 

Polisorganisationen har enligt Finstad (2013:66) en organisatorisk 
blick som speglar den strukturella och offentliga bilden av polisor-
ganisationen. Polisorganisationens perspektiv grundar sig i den lag-
stiftning och de officiella styrdokument som ramar in polisarbetet. 
Detta omfattande regelverk har sin grund i regeringsformen, vilken i 
sin tur grundas i internationella konventioner som Förenta Nation-
ernas deklaration om de mänskliga rättigheterna (Granér 2004:35; 
Knutsson & Granér 2001:18).   

Skillnaden mellan polisorganisationens blick och polisblicken är 
hur respektive blick uppfattar verkligheten. Uniformerade poliser i 
den yttre verksamheten ser ’verkligheten ute’, medan polisorganisat-
ionen har ett legalistiskt perspektiv (Granér 2004:57). Dessa polari-
serade verklighetsuppfattningar skapar en klyfta mellan polisorgani-
sationen och det uniformerade poliskollektivet. Det är ur denna 
skillnad som en autonom poliskultur kan skapas och formas. Granér 
(2004:53ff) menar att en kombination av det uniformerade poliskol-
lektivets misstro mot polisledningar och tilltro till den egna sociala 
gemenskapen resulterar i att polisorganisationens normativa infly-
tande minskar, medan poliskulturella normer ges desto mer ut-
rymme. Mellan polisorganisationen och det uniformerade poliskol-
lektivet skapas ett diskursivt utrymme där poliskulturella normer, 
som strider mot den offentliga bilden av polisen, kan komma till 
uttryck (Loftus 2012:64; Peterson & Uhnoo 2012:363). I detta avse-
ende kan polisorganisationen ses som medskapare av en autonom 
poliskultur.  

Polisorganisationens perspektiv är legalistiskt, vilket i praktiken 
innebär att allt polisarbete ska ske i enlighet med lagstiftningen och 
dess intentioner. Den autonoma poliskulturens perspektiv är det 
legalistiska perspektivets motpol (Granér 2004:93ff). Det uniforme-
rade poliskollektivets perspektiv i den yttre polisverksamheten besk-
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rivs som autonomt eftersom polisorganisationen ger poliserna en 
relativt stor handlingsfrihet när det handlar om hur polisarbetet ska 
bedrivas. Det autonoma perspektivet kan beskrivas mot bakgrund 
av den klassiska polisforskningens bild av det poliskulturella be-
greppet ’riktigt polisarbete’ (Granér 2004:38ff, 94). 

1.3.3 Polisblicken hos uniformerade poliser 

Uppfattningen om det riktiga polisarbetet tycks vara ett gemensamt 
drag mellan olika poliskulturer eftersom det oberoende av tid och 
rum och trots variationer finns en uppfattning som är dominerande 
(Reiner 2010:118). Riktigt polisarbete har ingredienser som adrenalin 
och dramatik: ”the thrills of the chase, the fight, the capture” (Rei-
ner 2010:120). Denna beskrivning summerar bilden av riktigt polis-
arbete som polisforskningen sammantaget ger (se Andersson 
2003:90f; Finstad 2013:98; Granér 2004:115f; Lander 2013:51; 
Loftus 2012:91; Reiner 2010:120).  

För att söka förståelse för polisers förhållningssätt till omvärlden 
kan Finstads (2013) begrepp polisblicken användas. Polisblicken 
beskriver hur poliser upplever verkligheten utifrån bestämda upp-
fattningar och tolkningar om hur verkligheten är skapad, vilket fär-
gar polisers perspektiv (Finstad 2013:66, 93ff, 126, 161f). Mot bak-
grund av vad poliser uppfattar som riktigt polisarbete skapas polis-
kulturella normer om vad poliser ska arbeta med och hur polisarbetet 
ska bedrivas (Granér 2004:115f; Knutsson & Granér 2001:90f).  

Det riktiga polisarbetet bedrivs ’ute i verkligheten’ där poliser 
kan utnyttja sin professionella kompetens, utbildning och utrustning 
(Granér 2004:116). Eftersom polisblicken uttrycker dominerande 
poliskulturella normer när det handlar om vad poliserna ska arbeta 
med och hur polisarbetet ska bedrivas har den en uteslutande funkt-
ion. Denna kan signaleras genom polisuniformen och dess synliga 
utrustning där poliser som arbetar uniformerat med ingripandeverk-
samhet blir den kulturella normen (Finstad 2013:102f). Annat polis-
arbete anses mindre betydelsefullt, till exempel kan poliser som ar-
betar brottsförebyggande uppfattas som att de bedriver mer social 
verksamhet än polisarbete (Granér 2004:116, 142; Loftus 2012:92; 
Peterson 2010:41f).  
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Polisblicken speglar vidare en normgivande kunskapssyn. Polis-
blicken, som är en produkt av den enskilda polisens erfarenhet och 
poliskollektivets samlade erfarenhetsbank, premierar en praktisk 
kunskap (Finstad 2013:117, 126). Dess motpol är en intellektuell 
kunskapssyn: ett professionellt ideal med vetenskapligt grundad 
kunskap, reflektion och en tydlig yrkesetik. Dessa ytterligheter kan 
konkretiseras genom skillnaden mellan kunskap grundad i det uni-
formerade poliskollektivets upplevelse av verkligheten och den teo-
retiska kunskap som upplevs dominera polisutbildningen och polis-
organisationen (Granér 2004:205f).  

1.3.4 Polisblicken riktad mot den andra inom po-
liskollektivet 

Uppfattningen om den andra grundar sig i det riktiga polisarbetet och 
vilka krav som polisarbetet ställer. Den variation som finns mellan 
och inom poliskulturer kan uttryckas genom olika polisstilar eller 
normativa idealtyper vars funktion är att tydliggöra poliskulturella 
normer om vem som uppfattas som en bra polis (Finstad 
2013:224ff; Granér 2004:260ff; Reiner 2010:132ff). Det uniforme-
rade poliskollektivet skapar bilden av en bra polis genom att relatera 
till motpoler: polisstilar som av kollektivet uppfattas som negativa 
och problematiska. Uppfattningen om en bra polis ger samtidigt en 
bild av hur poliser uppfattar den andra inom kollektivet. En bra polis 
eller god kollega uppfattas som normen, och den som bryter mot 
normen uppfattas som den andra (Finstad 2013: 224, 228f; Granér 
2004:260). Polisblicken riktas mot kollegor och visar vilka poliser 
som passar in och vilka som inte passar in (Finstad 2013:229). Fin-
stad (2013:216) beskriver hur en god kollega ska vara enligt normen: 

The criteria especially centre around being able to master the 
balancing acts of police work. Active, but not too active. Pa-
tient, but not too patient. Tolerant, but not naive. Decisive, 
but not violent. Confident, but not commanding without rea-
son. Comforting and able to listen, but not paralyzed and 
tearful […]. (Finstad översatt i Høigård 2012: 293). 

Uppfattningen om en bra polis styr bland annat rekrytering och 
antagning till polisutbildningen i enlighet med oskrivna kriterier om 
vem som passar in och vem som inte passar in (Finstad 2013:216, 
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220ff; Lander 2013:44). De poliser som inte kan leva upp till eller 
anpassa sig till de poliskulturella normerna, utan snarare uppfattas 
som dess raka motsatser, utesluts ur rekryteringsprocessen eller ur 
poliskollektivet. Uteslutningen ur poliskollektivet markerar att den 
enskilda polisen uppfattas som ett problem och att problemet inte är 
poliskulturens socialiserings- och normeringsprocess (Finstad 
2013:289f).  

1.4 Teoretisk tolkningsram 

För att belysa hur en dominerande poliskultur blir normgivande i 
relation till andra grupper och vilka diskursiva konsekvenser polis-
kulturella normer har för de andra har jag valt att använda Youngs 
(2000:78ff) begrepp kulturell dominans. Jag använder vidare An-
derssons (2003:41f) begrepp ordnande praktiker för att visa hur de 
dominerande diskurserna i det sociala forumet innefattar normer för 
hur polisarbete ska bedrivas och hur en polis ska vara. Tillsammans 
bildar dessa begrepp den teoretiska tolkningsramen i denna studie. 

1.4.1 Kulturell dominans som strukturellt begrepp  

Young (2000:78ff) diskuterar begreppet kulturell dominans mellan 
olika sociala grupper. Youngs teoretiska resonemang grundas i en 
politisk-filosofisk och rättviseteoretisk ansats där kulturell dominans 
i samhället är ett av förtryckets fem ansikten1. Youngs (2000:53f, 
79ff) definition av begreppet kulturell dominans används i denna 
studie som ett verktyg för att belysa poliskulturella normer och dess 
diskursiva konsekvenser inom poliskollektivet. Jag har valt att an-
vända kärnan i Youngs (2000:56) resonemang genom att se polisor-
ganisationen som en arena för flera olika sociala grupper, det vill 
säga varierande poliskulturer med egna kulturella normer och där ett 
visst poliskollektiv är normgivande i relation till andra kollektiv.  

Sociala grupper skapas genom en social praktik och i relation till 
minst en annan grupp. I interaktionen mellan olika sociala gemen-
skaper blir gruppmedlemmarna medvetna om olikheter grupper 
emellan, vilket leder till att medlemmarna kategoriserar den andra 

                                                           
1 Förtryckets fem ansikten är exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell 
dominans och våld. Dessa kategorier använder Young (2000:50ff) för att synliggöra 
olika former av förtryck eller dominans i samhället. 
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gruppen och tillskriver dess medlemmar olika egenskaper (Young 
2000:56). Sociala gemenskaper är varierande beroende på etnicitet, 
nationalitet, genus, sexuell identitet, akademisk utbildning etcetera 
och därmed ”överlappande, mångfaldiga, flytande och föränderliga” 
(Young 2000:63). Denna syn på sociala grupper är förenlig med 
definitionen av begreppet poliskultur.  

Genom att applicera Youngs (2000:56ff) syn på sociala grupper 
inom polisorganisationen kan begreppet kulturell dominans vara ett 
verktyg för att skapa förståelse för poliskulturella normers omed-
vetna krafter. Poliser tillhör en social gemenskap i egenskap av att 
de arbetar som poliser, vilket är en grupp skapad genom utbildning-
en till och yrket som polis. Inom en yrkeskultur finns flera subkul-
turer med egna normer och dessa kan skapas av till exempel yttre 
attribut som polisuniformen, vilken signalerar tillhörighet med det 
uniformerade poliskollektivet. 

Den dominerande kulturen inom en grupp uttrycks genom var-
dagliga normer som omedvetet projiceras som universellt giltiga. 
Föreställningen om hur alla poliser ska vara är i enlighet med 
Youngs (2000:79ff) resonemang en produkt av en dominerande 
kultur och dess normer. De poliser som tillhör den dominerande 
kulturen ser i regel inte att deras perspektiv endast är ett av flera 
perspektiv, vilket resulterar i att den andras upplevelser och tolkningar 
av kulturen inte ges utrymme. I denna process kan andra grupper bli 
osynliggjorda och kategoriserade som den andra. Normerna kan av 
den andra uppfattas som systematiska hinder, vilket slutligen kan leda 
till att den kulturella dominansen blir strukturell. Applicerad på po-
lisorganisationen grundar sig den strukturella dominansen i normer 
som aldrig utmanas och som skapas och återskapas i den vardagliga 
kulturen inom organisationen: 

In this extended structural sense oppression refers to the vast 
and deep injustices some groups suffer as a consequence of 
often unconscious assumptions and reactions of well-
meaning people in ordinary interactions, media and cultural 
stereotypes, and structural features of bureaucratic hierarchies 
and market mechanisms –in short, the normal processes of 
everyday life (Young 2011:41). 
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Det är poliskollektivets medvetna och avsiktliga handlingar som 
bidrar till att upprätthålla den strukturella dominansen, men de en-
skilda poliserna är varken medvetna om dominansen eller upplever 
sig själva som dominerande (Young 2000:53f). Den kulturella domi-
nansen ses med andra ord ur den andras perspektiv: 

De som lever under trycket av kulturell dominans upptäcker 
sig vara definierade av andra människor och snärjda i ett nät 
av idéer och föreställningar i andra människors huvuden. 
Människor som de själva inte identifierar sig med och som 
inte identifierar sig med dem (Young 2000:80). 

1.4.2 Ordnande praktiker som diskursivt begrepp 

Medan Young (2000:78ff) belyser kulturell dominans som ett struk-
turellt fenomen, visar Andersson (2003:41f) med sitt begrepp ord-
nande praktiker hur dominerande representationer och poliskultu-
rella normer kan synliggöras i materialet till denna studie. Begreppet 
ordnande praktiker definieras som vardagliga sociala diskurser som 
kontinuerligt upprepas, vilka skapar mönster som i sin tur kan sam-
manfogas till ordningar. Diskursivt ordnande praktiker formas som 
en aktiv del av polisorganisationens sociala processer2. Det poliserna 
kontinuerligt i denna studie skriver om kan urskiljas som gemen-
samma drag, vilka skapar mönster som i sin tur bildar dominerande 
diskursivt ordnande praktiker (Andersson 2003:17, 41f, 57f). De 
dominerande diskurserna är normgivande eftersom beskrivningar av 
polisorganisationen innefattar normer om hur polisarbetet ska bed-
rivas och hur en polis ska vara, vilket leder till att andra former av 
polisarbete och andra poliser hamnar i ’den dominerande diskursens 
skugga’3. Med andra ord finns det i den diskursiva praktiken dolda 
och osynliggjorda strukturer (Andersson 2003:51, 58, 94, 101). Jag 
använder begreppet ordnande praktiker i syfte att visa hur de domi-
nerande diskurserna i det sociala forumet innefattar normer för hur 
polisarbete ska bedrivas och hur en polis ska vara. 

                                                           
2 Ordnande praktiker kan även vara materiella praktiker, det vill säga människors 
fysiska handlingar. Genom att dela upp de ordnande praktikerna i ord och handling 
synliggör Andersson (2003:171) ett glapp mellan hur poliserna beskriver sin organi-
sation och hur poliserna faktiskt arbetar. 
3 Andersson (2003) använder begreppet ”den dominerande konstruktionens 
skugga”. 
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Andersson (2003:124ff) ser polisers skapande av en social ge-
menskap (eller ett ’vi’) som en homosocialt ordnande praktik, vilket 
belyser hur sociala grupper skapas inom polisorganisationen genom 
delade erfarenheter, intressen och perspektiv. Poliskulturella normer 
skapas och återskapas i det informella och autonoma utrymme som 
polisorganisationen skapar. I enlighet med Andersson (ibid) använ-
der jag homosocialitet som ett begrepp för att visa hur poliser skap-
ar en social gemenskap som binder det dominerande poliskollektivet 
samman. Genusordnande praktiker är en integrerad del i skapandet 
av social gemenskap och homosocial praktik. Andersson (2003:143) 
menar att maskulinitetsnormer återskapas genom subtila signaler i 
den homosociala praktiken och att andra genusnormer hamnar i den 
dominerande diskursens skugga. Detta har implikationer för den 
andra inom en dominerande poliskultur, det vill säga den kvinnliga 
polisen. Lander (2014) menar att även etnicitet, nationalitet och 
sexuell identitet är integrerade delar av ordnande praktiker som kan 
synliggöra diskursiva praktikers uteslutande tendenser.  

Genom Anderssons (2003:41f) begrepp ordnande praktiker kan 
den diskursiva praktiken i det sociala forumet belysas och förstås 
mot bakgrund av Youngs (2000:78ff) ansats om kulturell dominans. 
I linje med Youngs (2000:52ff) resonemang menar jag att strukturell 
dominans skapas genom medvetna, men ur de enskilda polisernas 
perspektiv omedvetna, handlingar. Det är genom begreppet ord-
nande praktiker som diskursiva praktikers gemensamma drag kan 
urskiljas och därmed synliggöra den strukturella dominansens kraf-
ter inom polisorganisationen. Poliserna är deltagare i de processer 
som sker inom organisationen, samtidigt som deras agerande be-
gränsas och möjliggörs av polisorganisationen (Andersson 2003:43). 
Ordnande praktiker används i denna studie som ett analytiskt verk-
tyg för att skapa förståelse för hur texter om polisorganisationen 
och polisarbetet ges en dominerande position, till exempel genom 
poliskollektivets uppfattning om riktigt polisarbete eller den andra. 
Genom att studera diskursivt ordnande praktiker framkommer do-
minerande representationer och poliskulturella normer kan belysas 
(Andersson 2003:42, 57f, 143). 
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2 Material, analys och polisyrket  

Jag har valt en kvalitativ textanalys med inslag av dolda observation-
er i syfte att lokalisera representationer av polisen och dominerande 
poliskulturella normer som kommer till uttryck i Facebookgruppen 
UMF Sverige. Jag kommer nedan att kortfattat beskriva min ana-
lysmetod och belysa min roll i denna studie. För att ge en bak-
grundsbild ger jag inledningsvis en beskrivning av det empiriska 
materialet.  

2.1 Material skapat av poliserna  

Internet har antagit en allt mer social skepnad och sociala medier, 
som till exempel Facebook, har blivit en integrerad del av det var-
dagliga livet. Facebook är ett internetbaserat socialt forum vars in-
formationsflöde är genererat av dess medlemmar (Berg 2013:118, 
120). Poliskollektivet har en informell grupp på Facebook: UMF 
Sverige4, som i skrivande stund har 5 469 medlemmar5.  

Facebookgruppen startades av ”enskilda poliser i samband med 
ett arbete inom Polisförbundet för att ta till vara medlemmars enga-
gemang i nya former” (Polisförbundet 2013). UMF har en polisfack-
lig koppling och är tänkt att fungera som ett nationellt forum där 
poliser och polisstudenter ska kunna diskutera ”allt från utrustning 
till avtalstolkningar” med ambitionen att ”utvecklas och bidra med 
kunskap till varandra” (UMF 2013). I det sociala forumet postas 
inlägg i form av text och/eller fotografier, bifogade dokument som 
till exempel rättsliga domar samt länkar till bland annat nyhetsartik-
lar, TV-inslag och sociala medier samt kommentarer till dessa.  

Jag fick tillträde till Facebookgruppen UMF under 2012, efter att 
ha blivit tillagd som medlem av en poliskollega, och sedan dess har i 
forumet postade inlägg kontinuerligt integrerats i nyhetsflödet i min 
privata Facebookprofil. Jag har tillträde till det sociala forumet och 
dess innehåll i egenskap av min yrkesroll, men jag är en inaktiv med-
lem eftersom jag varken postar egna inlägg eller kommenterar and-
ras. Tanken till denna studie uppkom efter att jag som medlem följt 

                                                           
4 UMF Sverige står för ”underbetald, missnöjd och förbannad” (UMF 2013). 
5 Medlemsantal 2015-02-15 (Medlemsantal 2014-05-28: 4 930). 
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det sociala forumets nyhetsflöde. Mina observationer och reflekt-
ioner mynnade ut i antagandet att de inlägg och kommentarer som 
publiceras i det sociala forumet speglar en poliskultur som jag upp-
lever i det vardagliga polisarbetet.  

Det empiriska materialet till denna studie är insamlat i Fa-
cebookgruppen under 2013 och kan liknas vid dolda observationer 
som vetenskaplig metod (se vidare appendix). Materialet är reduce-
rat till inlägg och kommentarer som poliserna publicerade i det soci-
ala forumet. Under den granskade perioden postades totalt 1 932 
inlägg, av vilka 238 stycken (drygt tio procent) av kvinnor. Samman-
lagt har 1 832 personer, varav 553 kvinnor (cirka trettio procent), 
varit aktiva i det sociala forumet under den aktuella perioden genom 
att antingen posta inlägg och/eller kommentera skrivna inlägg.6  

Mina observationer har underbyggts av min poliskulturella för-
förståelse, vilken bidrar till att tolka och analysera det empiriska 
materialet som en representation av det uniformerade poliskollekti-
vet. Denna kunskap om och erfarenhet av textens kulturella sam-
manhang är en viktig komponent i en kvalitativ textanalys (Berg-
ström & Boréus 2012:55; Kozinets 2011:108). 

2.2 Kvalitativ textanalys 

Genom en kvalitativ textanalys har jag lokaliserat representationer 
av polisen och dominerande poliskulturella normer som kommer till 
uttryck i Facebookgruppen UMF Sverige. Jag kommer nedan att 
kortfattat beskriva hur jag analyserat materialet. Jag kommer vidare 
att belysa min roll i denna studie. I rapportens appendix finns meto-
davsnittet i dess helhet inklusive mina forskningsetiska reflektioner. 

2.2.1 Textanalysen i denna studie  

En kulturell ansats styrde perspektivet ur vilket materialet analy-
serades och mot vilken bakgrund textens mening beskrevs och tol-
kades. Syftet var inte varit att beskriva materialets hela mening, utan 
att lyfta fram det centrala i materialet. I praktiken innebar detta att 

                                                           
6 Det är inga exakta siffror eftersom inlägg har raderats under det granskade året 
och kan även ha raderats under den tid jag arbetade med materialinsamlingen. 
Dessutom har 210 personer som varit aktiva i forumet alias som profilnamn.  
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vissa textstycken blev mer betydelsefulla än andra (Bergström & 
Boréus 2012:51; Esaiasson et al 2012:210; Schreier 2012:15ff, 81). 
Genom att inledningsvis studera materialet som helhet lokaliserade 
jag dels de textstycken som passade det kulturella perspektivet och 
dels de stycken som inte var relevanta i relation till studiens syfte 
(Rennstam & Wästerfors 2013:197; Schreier 2012:15ff).  

Det empiriska materialet sorterades sedan i teman (se Esaiasson 
et al 2012:217; Hsieh & Shannon 2005:1279f; Schreier 2012:49f). 
Dessa teman skapades i huvudsak genom en empiridriven ansats där 
materialet sorterades i sammanfattande rubriker och resulterade i ett 
strukturerat register av ord, begrepp och meningar att arbeta vidare 
med. Rubrikerna slogs sedan samman och skapade teman som IT-
system, polisuniform och polisarbete. Sorteringen var grovkornig 
och syftade till att skapa en helhetsbild av det insamlade materialet, 
vilket bidrog till att informationen i texten lyftes fram utan att texten 
tvingades in i redan fixerade teoretiska perspektiv (Hsieh & Shan-
non (2005:1279f). Ur den empiridrivna sorteringen utkristalliserade 
sig ett tydligt mönster av att den uniformerade polisen representerar 
normen i det sociala forumet. Rubriker och skapade teman repre-
senterade sammantaget en uniformerad polis i den yttre polisverk-
samheten. Detta kom att bli ett av mina huvudteman i denna studie: 
den uniformerade verklighetens polisblick, som beskriver den dominerande 
representationen av polisen i det sociala forumet.  

För att lokalisera och lyfta fram texter som skulle kunna bryta 
mönstret valde jag en teoridriven sortering av det empiriska materi-
alet där tidigare forskning och teoretiska perspektiv var styrande i 
skapandet av teman. Forskning om poliskultur och det faktum att de 
andra inom poliskollektivet beskrivs som poliser som inte tillhör den 
dominerande kulturen när det handlar om etnicitet, nationalitet, 
sexuell identitet, genus och/eller akademisk bakgrund var inspire-
rande (Lander 2008:267; Paoline 2003:208; Peterson & Uhnoo 
2012:359). Rubriker som rasism, sexuella trakasserier och kvotering 
skapade det tema som utvecklades till studiens andra huvudtema: en 
normkritisk polisblick, som belyser att det finns inlägg och kommenta-
rer som bryter mot den normgivande representationen av polisen 
och mot diskursiva poliskulturella normer i det sociala forumet. I 
relation till varandra var den uniformerade verklighetens polisblick lika 
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tydligt den dominerande representationen som den normkritiska polis-
blicken var underrepresenterad.  

Ur det sorterade materialet valde jag ut analytiska teman i syfte att 
granska dessa mer detaljerat och urvalet riktades mot studiens problem-
formulering. Teman som lockade till diskussioner bland det sociala 
forumets medlemmar var framträdande i det omfattande materialet 
eftersom det mesta som publicerades gav uttryck för homogenitet inom 
poliskollektivet. För att studera vilka representationer av polisen som 
framkommer i det sociala forumet och vilka dominerande poliskultu-
rella normer som kan urskiljas valde jag att söka svaret i material som 
gav ett heterogent intryck. Jag valde ut fyra analytiska teman, vilka 
samtliga har resulterat i debatter i det sociala forumet: polisens skjutning-
ar7, upploppen i Husby8, polisens ingripande med hund och batong9, Facebook-
gruppen UMF i medierna10 samt kritiska röster 11. Urvalet av analytiska 
teman kan ses som ett kritiskt urval eftersom dessa teman i detta avse-
ende inte representerar det typiska materialet, utan snarare är teman 
som kan illustrera dominerande representationer och normer genom att 
diskussioner dras till sin spets (Esaiasson et al 2012:220).  

De analytiska teman som skapades ur den initiala sorteringen av det 
empiriska materialet analyserades detaljerat. Varje textpassage inom 
respektive tema sorterades efter deras manifesta betydelse, vilket gav 
upphov till ett antal underliggande och varierande teman, som analyse-
rades i relation till varandra (Esaiasson et al 2012:221; Hsieh & Shan-
non 2005:1278). Av mönster som utkristalliserade sig skapades över-
lappande teman som till exempel polisers kollektiva upplevelse av ut-
satthet, poliskollektivets starka reaktioner gentemot media, maskulini-
tetsnormer och misstroende mot polisorganisationen. Den fortsatta 

                                                           
7 I det granskade materialet resulterade polisens skjutningar i tre dödsfall som skapade 
debatt på UMF Sverige: skjutningen vid ett rån i Södertälje, skjutningen av en knivbe-
väpnad gärningsman i Varberg och skjutningen vid ett ingripande i en lägenhet i Husby, 
vilken ingick i kategorin Husby. 
8 Under sommaren 2013 utsattes Husby och andra Stockholmsförorter av omfattande 
skadegörelse genom bilbränder och stenkastning. 
9 En hundförare misstänktes för misshandel efter ett ingripande som filmats och upp-
märksammats medialt.  
10 Expressen (2013a) publicerade kommentarer skrivna i det sociala forumet och temat 
byggs upp av reaktioner i det sociala forumet.  
11 Temat kritiska röster skapades av den teoridrivna sorteringen och inkluderades som 
ett analytiskt tema i syfte att lyfta fram det som bryter mönstret i det sociala forumet 
genom att diskursivt utmana den dominerande representationen och de poliskulturella 
normerna.   
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analysen handlade om att systematiskt underbygga dessa mönster ge-
nom att skifta fokus från det manifesta innehållet till det implicita (se 
Bergström & Boréus 2012:294; Esaiasson et al 2012:210; Schreier 
2012:2; Winther Jørgensen & Phillips 2000:75, 87). 

Analysresultatet tolkades slutligen genom att se materialet ur 
studiens teoretiska perspektiv (Bergström & Boréus 2012:30). 
Anderssons (2003) begrepp ordnande praktiker och Youngs (2000) 
begrepp kulturell dominans har inte varit drivande i analysen av 
materialet, utan i tolkningen av analysresultatet (Hshei & Shannon 
2005:1280). De teoretiska perspektiven spelade en betydande roll för 
tolkningen av materialet och färgade perspektivet genom att de synlig-
gjorde vissa aspekter av texten, medan andra medvetet hamnade i bak-
grunden (Svensson 2013:182).  

I tolkningsarbetet kan mina vardagliga upplevelser, min utbildning 
och mitt yrke inte raderas, utan är snarare en styrka i en studie med en 
kulturell ansats. Textens underliggande mening blir enklare att förstå 
om den kulturella distansen mellan text och tolkning minskas, vilket i 
denna studie gjorts genom inslag av dolda observationer och min polis-
kulturella förförståelse (Esaiasson et al 2012:222). Det finns dock risker 
med denna förförståelse som kan äventyra tolkningen av texten (se 
Aspers 2011: 38; Winther Jørgensen & Phillips 2000:28). 

2.3 Polisyrket och forskarrollen  

Oavsett tidigare erfarenheter av den studerade kulturen har forska-
ren teoretiskt och praktiskt grundade uppfattningar om den (Becker 
2008:23f). Aspers (2011:38, 44ff) menar att den vetenskapliga förståel-
sen uttrycks i teori, men bygger på en praktisk förståelse. Förförståelsen 
kan med andra ord vara både teoretisk och praktisk. Min förförståelse 
är teoretisk genom att jag tidigare intresserat mig för och studerat polis-
kulturer ur ett teoretiskt perspektiv, men framför allt är den kulturell 
och skapad av dels praktisk erfarenhet av polisyrket och dels vardagliga 
upplevelser av poliskulturella normer. 

Jag arbetar som uniformerad polis i den yttre polisverksamheten 
och som jag inledningsvis skrev upplevde jag Landers artiklar (2008; 
2013) som att jag kastades tillbaka i tiden till ’verkligheten innanför 
grindarna’. Denna känsla kan förstås i ljuset av poliskulturella normer 
och beskriva hur färgad jag blivit under min tid inom polisorganisation-
en. Jag har en teoretisk förståelse för poliskulturella normer och för hur 
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jag i min roll som polis ”impregnerats” med poliskulturella uppfatt-
ningar (Lander 2008:270). Trots denna förståelse har känslan jag bar 
med mig under min inledande studietid innanför Sörentorps grindar 
gått förlorad i det vardagliga arbetets upplevelser och erfarenheter. 
Detta exemplifierar socialiseringsprocessen in i polisyrket och belyser 
vikten av en medvetenhet om att jag de facto är en del av den kultur jag 
valt att studera.  

I deltagande observationer sjunker de första intrycken av den stude-
rade kulturen gradvis undan och normaliseras. I denna process finns en 
risk att forskaren, i sitt engagemang att skildra den vardagliga praktik 
som studeras, färgas eller till och med absorberas av kulturen och där-
med förlorar den vetenskapliga distansen och kritiska blicken (Aspers 
2011:109f, 121; Lalander 2013:97). Detta kan liknas vid en sorts sociali-
seringsprocess och genom mitt val att begränsa användningen av dolda 
observationer till inslag i en textanalytisk ram minskar jag denna risk. 
Att jag tolkade den generella tonen i polisernas sociala forum som ett 
uttryck för en poliskultur jag till vardags upplever anser jag vara ett 
tecken på att jag inte förlorat min kritiska blick. Trots att blicken genom 
åren har förlorat sin skärpa i vardagliga situationer där poliskulturella 
normer kommer till uttryck.  

Textanalysens syfte är att studera just dessa vardagliga kulturella ut-
tryck som lämnar avtryck i texten. Fokus för analysen är texten i sig, det 
faktiskt skrivna, och inte vad människor verkligen menar eller hur verk-
ligheten egentligen ser ut bakom diskursen. En risk med förförståelse är 
att den delvis skymmer den vetenskapliga sikten. I mitt fall skulle risken 
innebära att jag analyserat mitt material med samma blick som de poli-
ser som konstruerat det, vilket innebär att jag heller inte sett det som i 
diskursen tas för givet (Aspers 2011: 38; Winther Jørgensen & Phillips 
2000:28).  

Flera forskare har skildrat hur deras vardagliga beteenden tillfälligt 
förändrats som resultat av deltagande observationer. Finstad 
(2013:122), som gjort deltagande observationer av ordningspolisers 
bilpatrullering, beskriver hur hon i privata sammanhang betraktade 
delar av omvärlden ur polisers perspektiv (se Lalander 2013:97). I mitt 
fall har arbetet med denna studie gett mer effekt på mitt arbete än vice 
versa. Jag har tagit med mig det vetenskapliga perspektivet i mitt arbete 
som polis och sett mitt eget och mina kollegors vardagliga polisarbete 
och interaktion med en kritisk blick riktad mot poliskulturella normer.  
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3 Den uniformerade verklighetens 
polisblick  

Jag redovisar nedan resultatet av min textanalys av polisernas infor-
mella Facebookgrupp UMF Sverige och placerar den i relation till 
tidigare polisforskning och min teoretiska ram. Resultatet presente-
ras genom att jag dels visar hur den dominerande poliskulturen 
kommer till uttryck och dels lyfter fram de kritiska rösterna som 
utmanar de poliskulturella normerna. Dessa blir rubrikerna den uni-
formerade verklighetens polisblick och en normkritisk polisblick. De teman 
som denna presentation grundar sig i är upploppen i Husby, poli-
sens skjutningar och polisens ingripande med hund och batong, 
Facebookgruppen UMF i medierna och kritiska röster. Samtliga 
teman har inslag av diskursiv kamp mellan de olika polisblickarna, 
vilket synliggör båda perspektiven. 

Ur helhetsbilden av materialet utkristalliseras en normgivande 
representation av polisen: den uniformerade verklighetens polis-
blick. Denna genomsyrar skapandet och återskapandet av poliskul-
turella normer i det sociala forumet UMF Sverige. Diskussioner om 
polisuniformen, utrustning12 samt utryckningsfordon är ett axplock 
ur materialet som styrker bilden av att ingripandeverksamheten som 
bedrivs av uniformerade poliser bildar den dominerande poliskultu-
rella ramen.  

Begreppet ’den uniformerade verklighetens polisblick’ är inspire-
rad av Finstads (2013) begrepp polisblicken, som syftar till att belysa 
hur polisers uppfattningar om verkligheten färgas av poliskulturella 
normer. Den kollektiva uppfattningen om verkligheten konstrueras i 
diskursivt ordnande praktiker i vilka poliskulturella normer skapas 
och återskapas (Andersson 2003:41f). Sett ur den uniformerade 
verklighetens polisblick finns till exempel normer om vad som upp-
fattas som riktigt polisarbete och hur detta arbete i praktiken ska 
bedrivas. Hur en uniformerad verklighet upplevs är den springande 
punkten i den uniformerade verklighetens polisblick: som verklig-
heten tolkas slipas blicken.  

                                                           
12 Till exempel vapen, ny batong, kommunikationsradio, ficklampa, kängor och 
skyddsväst.  



20 
 

3.1 Polisorganisationen som medskapare 
av en autonom diskursiv arena 

Den uniformerade verklighetens polisblick och dess poliskulturella 
normer skapas och återskapas inom polisorganisationen, vilket in-
nebär att den diskursivt ordnande praktiken i det sociala forumet 
sker inom och i samspel med organisationens sociala praktik. Polis-
organisationen representeras i det sociala forumet av polischefer och 
Rikspolisstyrelsen (RPS) samt Polisförbundet, polisernas fackliga 
organisation. Enligt Granér (2004:53) kan polisorganisationen med 
olika medel uppmuntra poliskollektivet att tänka i enlighet med 
polisledningens intentioner, vilket förutsätter att polisledningen har 
polisernas förtroende. Ett exempel på att polisorganisationens nor-
mativa inflytande över det uniformerade poliskollektivet är begrän-
sad är implementeringen av polisens värdegrund: 

Jag är helt för etikprat […], men då krävs det också att det finns etik 
uppifrån organisationen och inte bara i botten. Det krävs också att che-
ferna som sitter högst upp i maktens korridorer minns det som de predi-
kar när de laborerar med arbetstagarna. När RPC [rikspolischefen] 
inte kan redogöra för ”effektiv, engagerad och tillgänglig” [polisens vär-
degrund] som skulle pressas ut; hur ska då vi kunna det? AG [arbets-
givaren] har flera gånger över landet visat prov på att man inte lever upp 
till detta, men golvet förväntas ofta efterleva det blint. Men, men… Jag 
kan gärna diskutera etikfrågor igen, nästa gång hoppas jag på ”hjälpa, 
skydda, ställa till rätta”.13 (UMF 2013: kritisk röst [mina tillägg]). 

I kommentaren skildras det uniformerade poliskollektivets upp-
fattade underordnade position i polisorganisationen. Cheferna i den 
hierarkiskt byggda organisationen finns ”högst upp i maktens korri-
dorer”, medan de uniformerade poliserna finns på ”botten” eller 
”golvet” (UMF 2013: kritisk röst). 

Mönstret är entydigt när det handlar om det uniformerade po-
liskollektivets misstro till den nationella polisledningen. Misstroen-
det kommer till uttryck i materialet som helhet genom diskussioner 
om arbetstidsavtal, skiftarbetets underordnade position, avrapporte-
ringssystem, kvantitativa resultatkrav, underbemanning etcetera. 

                                                           
13 Polisens ledord under 1970-talet. 
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Dessa faktorer har en direkt inverkan på det uniformerade poliskol-
lektivets vardagliga arbetssituation och det uniformerade poliskol-
lektivet upplever att polisorganisationen varken ger dem uppback-
ning i medierna eller personella resurser i form av fler uniformerade 
poliser: ”femhundra poliser går in i polishuset och sju stycken rullar 
ut i radiobil” (UMF 2013: Husby).  

Hur det uniformerade poliskollektivet upplever polisorganisat-
ionen och sin vardagliga arbetssituation ramar in och till viss del 
skapar den uniformerande verklighetens polisblick. Den kritik som 
det uniformerade poliskollektivet uttrycker gentemot sin organisat-
ion grundar sig i hur verkligheten uppfattas ur den uniformerade 
verklighetens perspektiv. Dock upplevs risker med att ur detta per-
spektiv kritisera polisorganisationen:  

Även om takhöjden är låg och repressalier förekommer för att man varit 
obehagligt kritisk och lyft frågor, så kan de inte tysta mig om de så 
stoppar halsen full med geléhallon och hoppar på mig… Jag kan se mig 
i spegeln varje dag och stå rak i ryggen. (UMF 2013: UMF).   

[…] Så högt i tak är det liksom inte inom polisen och jag skulle i alla 
fall vara rädd för att hamna i cykelförrådet då… (Ibid). 

[…] Vi är en straffande organisation […] Hur många vågar till ex-
empel framföra kritik mot ledningen öppet? Väldigt få! (UMF 2013: 
kritisk röst).   

Det uniformerade poliskollektivet beskriver en arbetssituation där 
polisorganisationen begränsar den diskursiva praktiken bland annat 
genom att bestämma den diskursiva takhöjden inom organisationen. 
I kommentarerna ovan skildras en begränsning i polisers möjligheter 
att rikta intern och/eller extern kritik mot den egna organisationen, 
vilket illustreras med att det är ’lågt i tak’. Med takhöjden som meta-
for kan dels den uniformerade polisens underordnade position inom 
organisationen beskrivas och dels konsekvenserna för den diskur-
siva praktiken belysas. Polisorganisationens begränsning av den 
diskursiva praktiken blir ett strukturellt hinder som flyttar diskuss-
ioner som den organisatoriska takhöjden inte tillåter till andra arenor 
som till exempel fikaborden och radiobilarna:  

[…] Jag får inte ha en åsikt eller framföra fel eller brister på arbetstid 
för då blir kontentan att jag blir straffad genom att jag plockas bort som 
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”problem” vid tillsättande av tjänster och utbildningar! Tro mig, jag 
VET!! Men nu [efter att journalister har tillgång till UMF] får jag 
inte ha en åsikt och lyfta problem med mina kollegor på ledig tid i ett fo-
rum som är riktad till min yrkesgrupp! […]. (UMF 2013: UMF).   

Att ha ett, av fackförbund, media och arbetsgivare, tillrättalagt forum är 
ju i egentlig mening meningslöst… Då får vi tyvärr hålla oss till våra re-
spektive fikabord och avrapporteringsrum […]. (Ibid).   

Jag tolkar Facebookgruppen UMF som ett diskursivt utrymme, eller 
en frizon, som skapas mellan polisorganisationens legalistiska per-
spektiv och den uniformerade verklighetens polisblick och i vilket 
poliskulturella normer kommer till uttryck (Loftus 2012:64; Peterson 
& Uhnoo 2012:363). Polisorganisationen är med andra ord med-
skapare av en autonom diskursiv arena där kulturella normer fritt 
kan skapas och återskapas.  

Motsatsen till den låga takhöjden som polisorganisationen upp-
levs upprätthålla är den höga takhöjden som ska karaktärisera den 
dominerande poliskulturens informella diskursiva utrymmen, inklu-
sive det sociala forumet UMF. Uttrycket ’högt i tak’ innebär att det 
mesta är möjligt att uttryckas. Gränserna för takhöjden är flytande 
och diskussionen om dessa är i sig exempel på att diskursiva kamper 
sker i diskursiva utrymmen:  

[…] Det är faktiskt ganska tragiskt att man/vi inte ska få diskutera 
saker och ting UTAN tak […]. (UMF 2013: UMF). 

[…] Inget brott har begåtts, bara människor som är frustrerade och 
som ventilerat sina tankar. (Ibid).  

[…] Tokiga åsikter bemöts bäst genom att de får synas i sin egen elän-
dighet och bemötas med motargument. Att censurera och sitta och be-
döma vad som är etiskt rätt är en oerhört vansklig väg att gå. Där be-
gränsningar kan vara allvarligare ur en demokratisk synvinkel än att 
olämpliga och plumpa kommentarer får komma ut. (Ibid). 

[…] Kåranda, kollegialitet och högt i tak, absolut. Men inte när man 
gång efter annan beter sig som den största storlekens rövhatt och bara 
fortsätter att skita ner. Yttrandefriheten är en rättighet precis som alla 
andra. Den kommer med skyldigheter. (Ibid). 
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I det sociala forumet finns flera röster som talar för olika takhöjder 
och denna diskussion är ett resultat av att enskilda kommentarer 
publiceras och kritiseras i medierna (Expressen 2013a). Den polis-
kulturella normen tillåter alla kommentarer (med brottsliga uttalan-
den som enda undantag) med motivering i det demokratiska sam-
hället, men utmanas i den diskursiva kampen av kritiska röster.  

Skapandet av autonoma diskursiva utrymmen som till exempel 
Facebookgruppen UMF kan ses som en (mot)reaktion på polisorga-
nisationens låga takhöjd och på de strukturella hinder som utgör 
ramarna för det uniformerade poliskollektivets upplevda arbetssitu-
ation: 

[…] Jag menar att det finns en stark koppling mellan arbetsvillkor, or-
ganisationskultur och etikfrågor. Vi verkar i en sjuk, felkalibrerad or-
ganisation med en högsta ledning som knappt vet vad de pysslar med. 
De flesta i yttre tjänst som jag känner har aldrig yrkeshandledning. 
Alla sover för lite och har för lite ledighet. Så har det varit i fem år nu. 
Självklart är det inte så man skapar en kår av balanserade, välmå-
ende individer. Detta har mer med etikfrågorna att göra, menar jag, än 
etikutbildningar och värdegrundsarbete som trycks ner i halsen på oss. 
Låt oss vila och äta och sova och jobba och umgås med våra familjer. 
Låt oss få prata av oss om jobbvardagen, på arbetstid, varje vecka. 
Enkla saker för begåvade chefer som vet vart de vill komma imorgon 
och nästa dag. Men för en helt vilsen organisation, som vår, så är det 
ju inte självklart alls. Det vet vi alla. (UMF 2013: UMF). 

Mot denna bakgrund blir polisorganisationen medskapare av en 
autonom poliskultur. Dominerande poliskulturella normer ges ut-
rymme att skapas och återskapas inom och i samspel med polisor-
ganisationen, vilket kan ses i ljuset av Youngs (2000:53f) begrepp 
kulturell dominans. Eftersom denna normeringsprocess dessutom är 
en levande och vardaglig del av polisorganisationen blir dominansen 
strukturell och de poliskulturella normerna blir systematiska hinder 
för de poliser som inte tillhör den dominerande kulturen (Young 
2000:41). Polisorganisationen blir med andra ord en arena för en 
strukturell dominans där de poliskulturella normerna tystar den andra 
och stänger dörren för kritiska röster (Lander 2008:270, 277; Peter-
son & Uhnoo 2012:359, 366f).  
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3.2 Den uniformerade verkligheten 

Det är inom det sociala forumets virtuella väggar som representat-
ioner av verkligheten kommer till uttryck. Sett ur den uniformerade 
verklighetens polisblick är den kollektivt skapade verkligheten sam-
tidigt en produkt av hur verkligheten upplevs. Ett mönster i materi-
alet är en dominerande poliskulturell syn på verkligheten som en 
kamp mellan olika motpoler. Det uniformerade poliskollektivet 
uttrycker sig inte explicit i termer av motpoler, men föreställningen 
om verkligheten som en kamp är ett underliggande mönster. Bland 
annat ses polisen som ”demokratins beskyddare” och ”medborgar-
nas skydd”, vilket är positioner som ofta refereras till. I samband 
med till exempel upploppen i Husby upplever det uniformerade 
poliskollektivet att demokratin (och polisen som dess beskyddare) 
hotas av ”stenkastande ungdomar”, en uppfattning om verkligheten 
som legitimerar polisens arbetsmetoder. Den uniformerade verklig-
hetens polisblick har i detta exempel tydliga likheter med synen på 
polisen som ”the thin blue line” (Reiner 2010:120) mellan kaos och 
social ordning (se Granér 2004:107; Loftus 2012:91). 

Ett exempel som belyser en polariserad verklighetsuppfattning är 
att den uniformerade verklighetens polisblick upplever upploppen i 
Husby i termer av krigsmetaforer. Situationen beskrivs som att ”ste-
narna haglar och bilarna brinner” (UMF 2013: UMF). Poliser som 
upplever sig arbeta i en ”krigszon” tycker att ”ockuperad mark” ska 
tas tillbaka genom att ”samla ihop lite styrkor” eller ”kraftsamla” 
(ibid). Det praktiska polisarbetet ska ur den uniformerade verklig-
hetens polisblick bedrivas i enlighet med ledord som ”offensiv stra-
tegi” och ”nolltolerans” (ibid). Polisens arbetsmetoder kan därmed 
ses mot bakgrund av den kollektivt skapade bilden av verkligheten. 
Denna verklighetsuppfattning representerar det dominerande per-
spektivet inom poliskollektivet eftersom den uttrycks oemotsagd i 
den diskursiva praktiken om Husby.  

Föreställningar om verkligheten som en kamp manifesteras även 
i andra sammanhang, vilket visar att uppfattningen inte är kontext-
bunden till den situation som det uniformerade poliskollektivet 
upplevde i och med upploppen i Husby. Verkligheten uppfattas som 
polisers krig mot brottsligheten, en kamp som ska vinnas av poliser-
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na. De engelska begreppen ’crime fighters” (Reiner 2010:119) och 
’combating crime’ (Lander 2013:59) är i sammanhanget användbara 
för att illustrera den uniformerade polisens roll: 

Äntligen skickas ett bra budskap till buset… (UMF 2013: polisens 
skjutningar). 

Om man kommer till en guldaffär med rånarluva, skyddsväst, AK47 
och tråkig attityd är man knappast ute efter att sprida kärlek. Då får 
man vara beredd på att polisen kommer att göra allt för att stoppa en. 
(Ibid). 

[…] Rånare som förstör liv genom att skrämma, hota och vålda [bruka 
våld] mot oskyldiga människor har förbrukat sin rätt till frihet. Skjut-
ningen bevisar att polisen fortfarande är ordningsmakten och samhälls-
beskyddaren att räkna med när man känner sig som mest låg i all 
statistikjakt och ”vandrande avrapporteringsmaskin”-känsla […]. 
(Ibid [mitt tillägg]).   

Exemplen är kommentarer efter en av polisens skjutningar 2013 och 
belyser uppfattningen om verkligheten som en arena för fysisk strid, 
vilket färgar uppfattningen om den andra. Hur verkligheten uppfattas 
ger avtryck i hur polisarbete ska bedrivas och den dominerande 
representationen manifesteras genom att den positioneras i relation 
till en motpol. Ett exempel som bryter mönstret i det sociala foru-
met är ett inlägg som informerar om projektet ’människan bakom 
uniformen’14, vilket skapar diskussion mellan polariserade perspek-
tiv:  

Alternativet är väl nolltolerans till brott när de sker. Att stävja upplop-
pen när de inträffar och plocka bort HELA den procent som förstör för 
vanligt folk. Kalla mig pessimist eller obildad, men jag sätter min båt-
mössa på att det här inte förändrar någonting. Det är dags för handling, 
inte fler projekt. (UMF 2013: Husby).  

[…] Jag tror att vi ska försöka tänka så brett som möjligt i det poli-
siära arbetet. Allt som kan bidra till att vi får en bättre acceptans och 
arbetsklimat är i min värld av godo. Sedan kan även vi behöva träffa 

                                                           
14 Inlägget publiceras dels under upploppen och dels efter upploppen i Husby. 
Första gången gillas inlägget av tolv personer och kommenteras av tre (samtliga 
positivt inställda) personer, andra gången gillar elva personer inlägget, som kom-
menteras av femton personer. 
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’ungdomen under kepsen’ för att motverka våra egna fördomar och even-
tuella sämre attityder gentemot vissa ungdomar […]. (Ibid).  

Inlägget och dess kommentarer bidrar till att synliggöra den domine-
rande poliskulturen, men även till att visa hur kulturella normer 
utmanas i en diskursiv kamp där andra perspektiv lyfts fram i kom-
mentarerna. Det finns en skarp skiljelinje mellan den uniformerande 
verklighetens polisblick och polisorganisationens perspektiv, vilket 
jag tolkar som ett autonomt respektive legalistiskt perspektiv 
(Granér 2004:93). 

I enlighet med kommentaren ska polisarbetet bedrivas genom 
”nolltolerans” och ”handling” (UMF 2013: Husby), vilket ligger i 
linje med det uniformerade poliskollektivets uppfattning av verklig-
heten som en kamp. I det granskade materialet som helhet finns ett 
tydligt mönster av hur polisarbetet ramas in bland annat av polisuni-
formen med dess utrustning samt beskrivningar av riktigt polisar-
bete. Det autonoma perspektivet har gemensamma drag med den 
klassiska polisforskningens beskrivning av hur polisarbetet ska bed-
rivas (Granér 2004:94). 

Den senare kommentaren i exemplet är uttryck för ett legalistiskt 
perspektiv som är förenlig med den offentliga bilden av polisorgani-
sationen (Granér 2004:94ff). Den dominerande poliskulturens upp-
fattning om polisarbete blir tydligare eftersom den kontrasteras mot 
hur polisarbetet inte ska bedrivas. Motpolen är brottsförebyggande 
polisarbete som betonar kommunikation: att genom dialog vara 
”kontaktskapande” och ”bygga broar” med de ”befintliga goda kraf-
terna” i samhället (UMF 2013: Husby). Detta kan i sin tur ge en bild 
av vilken sorts polis som premieras av den dominerande poliskul-
turen (Granér 2004:260ff; Finstad 2013:224ff).  

Sammanfattningsvis uppfattar den dominerande poliskulturen 
verkligheten som en kamp, vilket leder till att den kollektiva verklig-
heten skapas genom krigsmetaforer samt uttrycks genom motpoler 
och kategoriseringar. Den uniformerade verklighetens polisblick 
färgar synen på polisarbete och polisrollen: ’riktigt polisarbete’ bed-
rivs av ’crime fighters’. Detta färgar i sin tur uppfattningen om de 
andra inom polisorganisationen eftersom perspektivet utesluter 
andra former av polisarbete och andra poliser. I enlighet med Fin-
stads (2013) beskrivning av polisblicken resulterar den uniformerade 
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verklighetens polisblick i kulturella normer om vad poliser ska ar-
beta med och hur polisarbetet ska bedrivas. Därmed inte sagt att 
dessa poliskulturella normer som uttrycks i det sociala forumet 
kommer till uttryck i den faktiska verkligheten.  

3.3 En upplevd utsatt verklighet  

Hur det uniformerade poliskollektivet upplever verkligheten kom-
mer till uttryck i det sociala forumet genom att poliskollektivet sluter 
sig samman i vissa situationer: när en polis i sin tjänsteutövning 
misstänks för brott eller när en polis i tjänst eller på grund av sin 
tjänst blir fysiskt skadad och/eller utsatt för brott. Polisyrkets yt-
tersta konsekvens är att förolyckas i tjänsten15 och denna risk är en 
del av den gemensamt skapade verklighetsuppfattningen. I samband 
med upploppen i Husby publiceras ett brev, skrivet av en polis och 
adresserat till Sveriges statsminister, där polisers verklighet skildras 
genom ett fiktivt scenario. En polispatrull blir skickade till ett falskt 
larm, med syfte att locka dit utryckande poliser, och blir angripna16:  

[…] Med ett halvt andetag lyckas jag säga "[…] kniv… polisman 
skadad, polisman skadad…" innan luften tar slut […]. Jag skrev ju 
tidigare att jag jobbade som utryckningspolis?… När jag gick till jobbet 
denna eftermiddag räknade jag inte med att detta skulle bli min sista 
dag på jobbet… Jag räknade inte med att jobbet jag och min kollega 
blev skickade på var det sista jobbet vi kom att bli skickade på… Jag 
visste inte att det var sista gången jag skulle få se mina barn när jag 
lämnade dem på dagis… Jag visste inte det var sista gången jag skulle 
få pussa min fru hejdå innan jag åkte till jobbet… […] Jag visste inte 
att det var sista gången jag tog på mig uniformen […].17 (UMF 
[2013]: Husby).  

                                                           
15 En händelse under 2013 som tydligt visar poliskollektivets enade kraft är när en 
polis förolyckas i tjänsten (Dagens Nyheter 2013a) och kollektivet sluter sig sam-
man i en delad sorg som kommer till uttryck i det sociala forumet.  
16 Kallas för ’police fishing’. 
17 Texten, ur vilket jag endast valt ett kortare citat, är skriven till statsministern med 
anledning av upploppen i Husby, med en vädjan om att det skildrade inte ska bli 
verklighet. Inlägget gillas av 614 personer och kommenteras av 58 personer, samt-
liga berörda och enade i att det är ett verklighetstroget, om än skrämmande, scena-
rio.  
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Ett exempel på polisers konkreta fysiska utsatthet i yrkesrollen är ett 
filmklipp, publicerad i medierna och länkad till i det sociala forumet 
UMF, som visar hur en ensam polis blir misshandlad av flera perso-
ner i samband med upploppen i Husby (Expressen 2013b). Kom-
mentarerna uttrycker starka reaktioner i det sociala forumet:  

Men vidriga fega jävlar!!!!! (UMF 2013: Husby). 

[…] Kokar i hela kroppen av att se klippet!! (Ibid). 

[…] Kanske dags att samla ihop lite styrkor och åka dit innan någon 
dör? […]. (Ibid.) 

[…] De ska vara glada att kollegan inte använde sin nödvärnsrätt!! 
(Ibid). 

Vilka vidriga kräk!!! Åh, vad jag önskar att jag och min kompis 
Sigge18 var där… (Ibid). 

Dessa kommentarer står i den aktuella tråden oemotsagda och ger 
en bild av poliskollektivet som en enad front mot en gemensam 
fiende. Exemplet visar även en tydlig koppling mellan poliskulturella 
normer om kollegialitet och om hur polisarbete ska bedrivas. I det 
granskade materialet är detta det enda konkreta exemplet på att en 
polis fysiskt skadats i tjänsten19. De upplevda riskerna med polisyr-
ket är dock ständigt närvarande i det sociala forumet och de legiti-
merar polisarbetet, vilket nedan uttalanden i samband med en av 
polisens skjutningar visar:  

Huvudskottet var den yttersta utvägen i den situationen som rådde, allt 
annat var uteslutet. Om kollegan endast skadat busen och [om] vapnet 
varit äkta, skulle det kunna ha slutat i en RIKTIG katastrof. (UMF 
2013: polisens skjutningar [mitt tillägg]). 

[…] Det är inte mycket som skiljer framgång från misslyckande i såd-
ana här fall, en felaktig kula, så… […] (Ibid). 

En utsatt verklighet springer ur de upplevda riskerna med polisyrket, 
vilka beskrivs av Reiner (2010:119): ”[…] the police officer faces, 
round every corner she turns or behind every door whose bell she 

                                                           
18 Poliskulturellt uttryck för polisens tjänstevapen av märket Sig Sauer.  
19 Det finns dock enstaka kommentarer om att poliser skadas lindrigt under upp-
loppen i Husby.  
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rings, some danger, if not of firearms at least of fists”. Polisyrkets 
fysiska risker är ett återkommande tema inom forskning om polis-
kulturer (se Lander 2013; Loftus 2012; Granér 2004). I den unifor-
merade verklighetens polisblick skapas och återskapas yrkets utsatt-
het genom diskursivt ordnande praktiker i det sociala forumet (An-
dersson 2003:17). Föreställningen om den fysiska utsattheten bildar 
ett tydligt mönster, men begreppet utsatthet kan vidgas till att inne-
fatta en annan dimension av yrket:   

Vi ser dagligen misär misär misär. Någonstans samlas detta och blir en 
börda. Det är min bestämda åsikt. Vi är inga robotar, utan människor 
med känslor. Vi måste kunna få lyfta och ventilera och prata med pro-
fessionella, som jobbar med dessa frågor […] Vem hjälper mig när jag 
om tio år går in i väggen på grund av allt jag sett i arbetet? (UMF 
2013: kritisk röst). 

[…] Men jag tror att det är viktigt att få kunna prata av sig. Vi ser 
jävligt mycket skit i yrket. Det måste ju slå tillbaka någon dag, eller? 
(Ibid). 

Detta perspektiv på utsatthet är inte ett uttryck för det uniformerade 
poliskollektivet, utan fungerar som en motpol och illustrerar det 
som det inte pratas om. När det handlar om känslor som explicit 
uttrycks i det sociala forumet är ilska, frustration och bitterhet do-
minerande känslouttryck. Dessa kan tolkas i relation till hur det 
uniformerade poliskollektivet uppfattar verkligheten och avsakna-
den av polisorganisationens uppbackning (Loftus 2012:105; Reiner 
2010:120). Andra känslouttryck som till exempel rädsla och osäker-
het kopplade till polisrollen uttrycks inte inom den dominerande 
poliskulturen i det sociala forumet. 

3.4 Kollegialitet som en enad front  

Upplevelsen av en utsatt verklighet kopplas inom polisforskningen 
till den egna sociala gruppens betydelse och den interna gemenskap-
en eller ’esprit de corps’ (se Granér 2004:68; Lander 2013:49; Loftus 
2012:118f). Det jag nedan kallar kollegialitet är i det granskade 
materialet poliskulturella normer som kommer till uttryck genom att 
det uniformerade poliskollektivet sluter sig samman och bildar en 
enad front mot ett upplevt hot eller en upplevd fiende. I materialet 
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finns dominerande typer av situationer som resulterar i olika kollegi-
ala uttrycksformer: den upplevda utsattheten i form av fysiska risker 
eller i form av kritik i medierna.  

När uniformerade poliser blir utsatta för konkreta hot och/eller 
risker vid ingripanden reagerar det uniformerade poliskollektivet 
genom att sluta upp bakom de ingripande kollegorna i uttryck av 
kollektiva hyllningar. Mönstret kan exemplifieras med hur uniforme-
rade polisers respektive skjutningar hyllas med utrop som ”impone-
rande”, ”grattis!”, ”klockrent”, ”by the book”, ”kramar och rygg-
dunk” och ”riktiga hjältar” samt att medaljer borde tilldelas kolle-
gorna efter respektive skjutning. Nedan inlägg exemplifierar hur 
kollegialiteten kommer till uttryck i samband med polisens skjut-
ningar:  

Känns som att en tapperhetsmedalj vore på sin plats för inblandande 
kollegor… Springa ut mot ett pågående rån där gärningsmännen är be-
väpnade upp till tänderna med AK47:or… Att agera på detta sätt med 
risk för sitt egna liv och skydda medborgarna… Men det är klart… 
Vi ska ju tåla en del som poliser, så att hedra några poliser är det väl 
inte tal om? Oavsett, jag är oerhört imponerad av kollegornas agerande! 
Tack för att ni gjorde vad ni gjorde!! (UMF 2013: polisens skjutning-
ar)20 

Till kollegorna […] vill jag bara säga att det var ett utomordentligt väl 
genomfört ingripande! Ett skolexempel, vill jag påstå! Låt nu Afton-
bladet och de andra ”samhällsexperternas” kritik inte påverka er! Var 
stolta över vad ni gjorde och hur ni gjorde det! Bra jobbat! Jag blir stolt 
över att ha sådana kollegor! (Ibid).  

I samband med upploppen i Husby uttrycks kollegialiteten ge-
nom det dominerande poliskollektivets vilja att tillsammans visa upp 
en enad front i den situation som upplevs som ett krig: 

Jag sitter med hjälmen på (UMF 2013: Husby) 

Det sitter poliser runt om i landet och bara väntar på att få ordern, så 
kommer vi och hjälper till. (Ibid). 

Tredje dagen och det eskalerar. Resurserna måste ökas för att klara av 
det som händer, inte bara i Husby utan runt om i [Stockholm]. Förr el-

                                                           
20 Inlägget gillas av 586 personer och kommenteras av 65 personer. 
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ler senare kommer Sthlm att bli utbrända om detta fortgår. Jag tycker 
att övriga [polismyndigheter] är välkomna till Sthlm. (Ibid [mina till-
lägg]).  

I exemplen springer uttrycken av kollegialitet ur konkreta ingripan-
den som vittnar om polisyrkets fysiska utsatthet och det uniforme-
rade poliskollektivets upplevelser av dessa: det riktiga polisarbetet 
innebär riktiga risker.  

Kollegialiteten hos det uniformerade poliskollektivet kommer till 
uttryck även i situationer när det upplevda hotet inte är grundat i 
den uniformerade verkligheten. Det uniformerade poliskollektivet 
upplever sig utsatta av medias granskning, vilket bildar det mest 
framträdande mönstret i det granskade materialet. Utsattheten resul-
terar i att poliskollektivet sluter sig samman och skyddar sig mot 
media, som i enlighet med den dominerande poliskulturen uppfattas 
som en gemensam fiende.  

I ljuset av detta tolkas nyhetsartiklar och TV-inslag som angrepp 
mot polisen som kollektiv. Ett exempel är det filmklipp som Dagens 
Nyheter (2013b) publicerar där en polis med hund och batong in-
griper mot en berusad man. Det uniformerade poliskollektivet i det 
sociala forumet uppfattar medias publicering som en del av ”drevet 
mot polisen” eller ”kriget mot polisen” (UMF 2013: ingripande). Ur 
den uniformerade verklighetens polisblick visar filmklippet endast 
ett utsnitt av verkligheten, endast en del av helhetsbilden och po-
liskollektivet upplever att media medvetet valt att vinkla sitt budskap 
ses som en ”hetsjakt” mot poliser (ibid).  

Synen på media speglar en verklighetsuppfattning där medier är 
den starkare motparten i kriget och poliskollektivet upplever sig vara 
i en utsatt position, vilken tycks trigga det uniformerade poliskollek-
tivet och skapa starka reaktioner:  

[…] Sitter man i bästa sändningstid och anklagar poliser för att vara 
fega och allt annat korkat hon sa vid tillfället, så får man nog vara be-
redd på att det inte mottas bra. Sedan att enskilda kommentarer kan 
ifrågasättas tar inte bort det logiska gensvaret […]. (UMF 2013: 
UMF).   
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[…] Kommentarerna är en spegling av vad som händer när det samlade 
media-Sverige gång efter gång efter gång sparkar på oss och gör det helt 
utan skäl […]. (Ibid). 

[…] Jag hoppas att alla proffstyckare nu förstår att poliser också är 
människor med känslor som tar illa vid sig av alla angrepp och generali-
seringar. Ni [journalister] angriper ofta polisen mycket oreflekterat och 
empatilöst och jag kan någonstans tycka att det är bra att ni får reda på 
att ni också kränker den enskilde polisen. Sedan är det också lågt från 
vår sida att bjuda igen med samma mynt, kan jag tycka. (UMF 2013: 
UMF [mitt tillägg]). 

[…] Man kan koppla de värsta kommentarerna till just skjutningarna 
i Varberg och Husby samt [en journalists] minst sagt onyanserade arti-
kel. Inte när solen skiner en onsdagseftermiddag när oxfilén precis 
avnjutits och livet är på topp […]. (Ibid). 

Hur ska jag kunna sova när jag ständigt blir våldtagen av media? 
(Ibid). 

Dessa kommentarer uttrycks i samband med att medierna granskat 
och publicerat kommentarer ur det sociala forumet (Expressen 
2013a), vilket det uniformerade poliskollektivet uppfattar som obe-
fogad kritik. Att poliskollektivet tar kritik som uttalas via medierna 
personligt lyser igenom i kommentarerna och de starka reaktionerna 
kan ses mot denna bakgrund. Detta tolkar jag som ett uttryck för 
den kollektivt skapade identiteten: att arbeta som polis blir det-
samma som att vara polis (Granér 2004:28). Kommentarerna ger 
vidare en bild av att kritik riktad mot polisorganisationen eller mot 
vissa av polisens ingripanden/insatser uppfattas som angrepp mot 
poliskollektivet som helhet och mot alla poliser.  

Som respons sluter det uniformerade poliskollektivet sig samman 
och visar upp en enad front som kommer till uttryck genom grov 
jargong och personangrepp som riktas mot polisens kritiker; journa-
lister, kriminologer, politiker och polisorganisationens chefer. Ne-
dan kommentarer publiceras i medierna och riktar sig till en advokat 
som kritiserar polisens skjutning i Husby: 

För att dra det till sin spets skulle man nästan önska att hon blev ut-
satt för en liknande situation (förstå mig rätt nu), hon i gisslan med en 
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knivbeväpnad man. Detta för att få hennes trögflytande pollett att trilla 
ner! (UMF 2013: Husby). 

[…] Hon måste ha rökt på lite för mycket! Trött man blir på alla för-
ståsigpåare och på alla som vet hur vårt arbete ska utföras bättre än vi 
själva! Vem ger dem rätten att yttra sig i någon annans expertisområde! 
Har ett förslag! Kan man inte sätta henne, GW, Sarnecki med flera i 
polisuniform och se hur de löser alla situationer, så bedömer vi dem istäl-
let… (Expressen 2013a). 

Jag vet inte, men antingen så har [advokaten] inhalerat propan eller sla-
git skallen i en järnbalk… (UMF 2013: Husby). 

Verkar som att Lasermannen fick in en bra smäll på [advokaten]. Ar-
ton år senare verkar hon inte ha hämtat sig… (Ibid). 

Dessa kommentarer, som media väljer att publicera, är ytterligheter i 
det mönster som utkristalliserar sig i min analys av det granskade 
materialet. Uttalandena kan inte anses representativa för det unifor-
merade poliskollektivet som helhet. Men det faktum att kommenta-
rerna, och flertalet liknande, finns representerade ger en bild av den 
yttersta poliskulturella ramen för den diskursiva praktiken. Inom 
ramen finns utrymme för grov jargong och personangrepp: det 
mesta är legitimt att uttala när det handlar om att försvara poliskol-
lektivet21. Att dessa kommentarer är oemotsagda i det sociala foru-
met är ytterligare ett tecken på att de accepteras som inslag inom 
den poliskulturella ramen.  

Sammanfattningsvis sluter det uniformerade poliskollektivet sig 
samman som ett resultat av polisyrkets utsatthet i konkreta situat-
ioner. De ingripanden som resulterar i antingen kollektiva hyllningar 
eller en kollektiv uppslutning i en enad front av polisuniformer är de 
ingripanden som uppfattas som riktigt polisarbete. Ofta är dessa 
ingripanden desamma som skapar rubriker i media. Den dubbla 
utsattheten resulterar i att det uniformerade poliskollektivet sluter 
sig samman, vilket uttrycks i positiva ordalag gentemot poliskollek-
tivet och i negativa ordalag gentemot externa kritiker. Kollegialitets-
normer begränsar det diskursiva utrymmet för annat än antingen 

                                                           
21 I mina val av citat har jag inte valt ut de kommentarer jag anser vara grova, utan 
de som kan illustrera min analys. I detta fall har jag medvetet valt att använda de 
kommenterar som finns publicerade i media.   



34 
 

positiva kommentarer om kollegors ingripanden eller negativa 
kommentarer om media och journalister.  

3.5 Sprickor i fasaden 

Poliskulturella normer om kollegialitet svetsar det uniformerade 
poliskollektivet samman och normerna är i princip absoluta ur den 
uniformerade verklighetens perspektiv. Det finns dock brytpunkter i 
det granskade materialet som visar det diskursiva utrymmets gränser. 
Att poliser bryter mot kollegialitetsnormer genom att kritisera det 
uniformerade poliskollektivet blir sprickor i den annars enade fasa-
den. Nedan kommentarer skrivs i ett inlägg där polisens skjutning 
hyllas av det uniformerade poliskollektivet:  

Det talas om träffbild, vilket jag bara kan spekulera kring. Men det 
troliga är väl knappast att kollegan siktade på huvudet? Det vore väl 
nästan fel?! På det avståndet och den stressen finns nog inte särskilt 
mycket korn/sikte varför skotten troligen riktats mot kroppen. Var 
skotten sedan träffar är en (i juridisk mening) bisak. (UMF 2013: po-
lisens skjutningar). 

Hur kan man anse att det vore fel om kollegan siktade mot huvudet? 
(Ibid). 

… För att det är fel av polisen att skjuta för att döda. (Ibid.)  

Kommentarerna illustrerar delar av en diskursiv kamp mellan den 
uniformerade verklighetens polisblick och kritiska röster, som bryter 
mönstret i det dominerade poliskollektivets hyllningar. Exemplet 
visar diskursens brytpunkt och därmed det diskursiva utrymmets 
gränser för när kommentarerna inte längre står oemotsagda. De 
kritiska rösterna bemöts dock av den uniformerade verklighetens 
polisblick: 

Den som tycker att skjuta mot huvudet på en rånare utrustad med 
skyddsväst och AK47 med 7,62 millimeters ammunition som går ge-
nom betongväggar är fel, lever nog i en farlig värld. Jag är för schysst spel 
på innebandyplanen, men ute i verkligheten ger jag inte motståndaren 
chansen att vinna över mig. Medvetet eller inte, huvudskottet var helt be-
fogat och kollegan har min fulla stöttning! (UMF 2013: polisens skjut-
ningar). 
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I enlighet med kommentaren bemöter det uniformerade poliskollek-
tivet sina kritiker med argument som grundar sig i den uniformerade 
polisens verklighet och dess yttersta konsekvens i kampen mot 
brottsligheten.  

När poliser i det granskade materialet bryter mot kollegialitets-
normer genom att kritisera polisers ingripanden i det sociala forumet 
eller genom att kritisera polisorganisationen externt utkristalliserar 
sig andra mönster för hur den uniformerade verklighetens polisblick 
bemöter dessa röster. En återkommande strategi är att uttrycka tvi-
vel om huruvida den kritiska rösten har positionen som polis: 

[…] Ibland undrar man om det verkligen är poliser som skriver? […]. 
(UMF 2013: UMF). 

Svagt av dig att kritisera en kollega utan att veta vad som faktiskt 
hänt! Är du ens polis? (UMF 2013: ingripande). 

Vad snackar du om, du fick ju sparken innan aspiranten var över... 
(UMF 2013: kritisk röst). 

Är du polis? […] Eller är du "socionom" som jobbar med mängdbrott 
och ska bli specialist inom polisen och springa runt med ett vapen? 
(Ibid). 

Har UMF fått sitt första troll?! (Ibid). 

Detta mönster tydliggörs även genom att kritiska röster markerar sin 
position som polis i samband med uttalanden som av det uniforme-
rade poliskollektivet kan uppfattas som kritiska:  

Ja, jag gick PHS [Polishögskolan]. Ja, jag jobbar som polis. Om det nu 
skulle uppstå frågor på det… (UMF 2013: kritisk röst [mitt tillägg]). 

Dessa kritiska röster blir till sprickor i den enade fasaden och hante-
ras av den dominerande kulturen genom att betona det egna per-
spektivet, vilket jag tolkar genom Youngs (2000:52ff) begrepp kultu-
rell dominans. Dominansen sker i och med att det uniformerade 
poliskollektivet inte är medveten om att det finns andra perspektiv 
än den uniformerade verklighetens polisblick. Att den kritiska rösten 
i kommentaren upplever att positionen polis kan bli avgörande för 
om och hur kommentaren ska bemötas förstärker min tolkning. 
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Positionen som polis används inte enbart för att legitimera den 
uniformerade verklighetens polisblick, utan även för att tysta den 
andra. Den kulturella dominansen tycks i dessa fall mer medveten än 
omedveten eftersom den har en uteslutningsfunktion. Nedan inlägg 
riktar sig mot en polis som offentligt riktar kritik mot polisinsatsen i 
Husby: 

[…] Denna kollega är tydligen någon form av verbal supersnut och jag 
antar fritt att han inte kommer att behöva stöttning från ett trubbigt in-
strument som jag om han befinner sig i underläge någon gång (UMF 
2013: Husby) 

Inlägget är en ytterlighet i materialet som blir motsagd, men den 
exemplifierar att de poliskulturella normerna är knutna till föreställ-
ningar om sanktioner (Granér 2004:65). I detta fall är sanktionen ett 
underliggande hot om att inte få biträde av kollegor vid en fysiskt 
utsatt situation. Sanktionen grundar sig i den uniformerade verklig-
hetens polisblick och syftar till att tysta den kritiska rösten. Före-
ställningen om att de poliskulturella normerna är sammanbundna 
med sanktioner är ofta ett effektivt sätt att tysta kritiska röster. Den 
allvarligaste formen av sanktioner är enligt Granér (2004:65f) ute-
slutning ur det dominerande poliskollektivet, vilket kan yttra sig 
genom att inlägg i diskussioner nonchaleras. Detta sker även i de 
virtuella diskussionerna i det sociala forumet och nonchalans kan i 
enlighet med Young (2000:41) ses som en form av kulturell domi-
nans genom att den andra blir osynliggjord. 

Nedan kommentar, skriven med vad jag uppfattar som en sar-
kastisk ton och i samband med att en polis uttalar extern kritik mot 
polisinsatsen i Husby, speglar sammanfattningsvis de dominerande 
poliskulturella normerna om kollegialitet och hur sprickor i fasaden 
kan hanteras genom föreställningar om sanktioner:  

Nej, varför uttala sig, varför ha en åsikt, varför vara annorlunda, varför 
gå mot strömmen överhuvudtaget? Det bästa är att alltid hålla käften, 
ställa in radiobilen i garaget och gå hem och kvarta. Håll din åsikt för 
dig själv, tänk inte utanför boxen. Ställ dig i ledet, stick inte ut. Allt 
avvikande som kommer ur din mun kan annars mottagas som kritik, 
att du är illojal, du vill höras, synas, ett fett ego […]. (UMF 2013: 
Husby). 
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3.6 Poliskulturella normer och de andra 

När de kritiska rösterna blottar sprickor i den enade fasaden avvisar 
och/eller distanserar sig det uniformerade poliskollektivet från kriti-
ken enligt ett mönster. Detta blir tydligt i kampen om det diskursiva 
utrymmet där den uniformerade verklighetens polisblick utmanas av 
kritiska röster. Jag belyser detta mönster genom att visa hur kritik 
mot polisers rasistiska uttalanden i samband med upploppen i 
Husby hanteras av den dominerande poliskulturen. Nedan inlägg 
skrivs av en kritisk röst:  

Jag har läst en massa olika artiklar och en av många saker som gör 
mig förbannad är att så många vittnar om rasistiska skällsord från 
poliser. Vet att jag kommer få svar på tal nu, men jag står för vad jag 
tycker och blir uppriktigt förbannad! Fan, vi får inte bjuda på detta. 
Tyck och tänk vad du vill, det är en rättighet som människa. Men vi 
ska aldrig sänka oss på detta sätt. Även om det bara är så att det en 
polis som sagt detta så straffas många. Mycket av det andra poliser 
byggt upp raseras av kollegor som besannar myten om den rasistiska 
svenska polisen. Ingen rök utan eld!!! (UMF 2013: Husby) 

Inledningsvis avvisas kritiken, i detta fall en kritisk röst om rasism, 
som påståenden eller tagna ur sitt sammanhang. Det krävs att den 
kritiska rösten kan underbygga påståendet och att det finns bevis i 
form av att en kollega bevittnat uttalandet eller hela ingripandet: 

Ibland blir det rök utan eld! I de flesta artiklar där detta publiceras 
kommer dessa påståenden från Megafonens representanter och dess be-
kanta/supportrar. (UMF 2013: Husby).   

Men du verkar ju ha hört det med egna öron!!! ELLER? (Ibid). 

[…] Har du hört någon skrika rasistiska inslag eller spekulerar du 
enbart? Var du på plats? (Ibid). 

De rasistiska uttalandena ska vidare ha sagts till en människa ute i 
den faktiska verkligheten, inte om människor i radiobilen: 

Jag har jobbat sedan 2003 och har aldrig hört att någon kollega sagt 
rasistiska kommentarer rakt ut till någon, inte ens i stridens hetta. 
(UMF 2013: Husby). 
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Har aldrig hört en kollega säga någonting nedsättande rasistiskt till nå-
gon. Fula ord i bilen efter ingripande eller för att avreagera sig […], 
men aldrig någonting annat. (Ibid). 

Dessa kommentarer visar hur rasistiska uttalanden legitimeras av 
den dominerande verkligheten med att kommentarerna sagts i ”stri-
dens hetta” (UMF 2013: Husby). I dessa fall kan kritiken vidare 
förklaras med att det är mänskligt att reagera i affekt:  

Om inte kollegan som blev misshandlad på bron sa någonting ”dumt”, 
så är han ju övermänsklig! Själv hade jag nog förmodligen gjort mig 
skyldig till både olaga hot, förolämpning och en skvätt hets mot folk-
grupp. (UMF 2013: Husby).   

Eftersom poliser är vanliga människor, så är jag övertygad om att det 
ibland, i ren frustration och i stridens hetta, kan slinka ur vissa mindre 
väl valda ord. Inte acceptabelt, tycker då många och efterlyser nolltole-
rans. Bygg robotar, säger jag då. Ingen människa klarar av att vara 
hundra procent prickfri. (Ibid).  

Kritiken ska i enlighet med mönstret bottna i den uniformerade 
verkligheten, vilket utesluter att den kritiska rösten tillhör en journa-
list, kriminolog eller en chef inom polisorganisationen: 

Jag skulle hellre vilja se henne [journalisten] ute i Husby, så kanske 
hon skulle förstå bättre… Och förstå att polisen inte är hysterisk, utan 
bara försöker upprätthålla lag och ordning… Skulle vilja att denna 
[journalist] stod en meter från de polismän som tog beslutet att avlossa 
sina vapen, i de sjutton fall hon refererar till. Undrar hur hon upplevt 
situationerna själv??!! […]. (UMF 2013: Husby). 

Det vanskliga i detta mönster är att rasistiska uttalanden, som det 
handlar om i exemplet ovan, legitimeras av hur verkligheten uppfatt-
tas ur den uniformerade polisens perspektiv och att kritiken enbart 
anses giltig om den kritiska rösten delar samma verklighetsuppfatt-
ning. I kombination med de poliskulturella normerna om kollegiali-
tet leder resonemanget till en diskursiv återvändsgränd som innebär 
begränsningar för de kritiska rösterna. Det sociala forumets funkt-
ion som ett diskursivt utrymme där normer kan utmanas och där 
förändringspotentialen finns kontrolleras av det dominerande po-
liskollektivets normer. Det mönster enligt vilken kritik avfärdas eller 
förklaras av det uniformerade poliskollektivet innebär draget till sin 
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spets att det inte finns några problem som kan lyftas fram i ljuset 
och kritiskt granskas för att i förlängningen verka för en förändring. 
Enligt det mönster som finns i det sociala forumet är möjligheten att 
framföra kritik begränsad. 

Om kritiken inte kan avvisas eller förklaras kan det dominerande 
poliskollektivet slutligen distansera sig från kritiken genom att styra 
den i riktning mot de andra inom poliskollektivet. Ett exempel är de 
kommentarer i det sociala forumet som blivit offentliga genom att 
de publicerats i media (Expressen 2013a). Poliserna, som skrivit 
kommentarerna kan inte längre försvaras, utan utesluts ur det domi-
nerande poliskollektivet: 

Femtusen poliser i ett forum. Nästa fråga bör bli hur många som har 
uttryckt sig olämpligt? Tio-femton? Kanske femtio stycken?! I så fall är 
det en procent av oss som inte riktigt begriper att man måste föra sig nå-
gorlunda civiliserat även på Facebook. En procent alltså, i så fall visar 
det att nittionio procent av oss uppträder okej och vettigt. Det är som det 
gamla ordspråket säger: ”man kan inte ha en hink äpplen utan att 
några är ruttna”. (UMF 2013: UMF). 

Kollegialitetsnormer har som villkor att inte skada förtroendet för 
poliskollektivet. De poliser som utesluts ur det dominerande po-
liskollektivet beskrivs i enlighet med kommentaren som olämpliga 
och betraktas som ’ruttna äpplen’. Det finns ett paradoxalt mönster i 
det sociala forumet: polisers kommentarer, varav vissa citeras i tidi-
gare avsnitt, är uttryck för den dominerande poliskulturen och står 
oemotsagda i det sociala forumet. Men när kommentarerna hamnar 
i medieljuset och inte lägre kan försvaras tar det uniformerade po-
liskollektivet avstånd från kommentarerna och poliserna genom att 
kategorisera dem som olämpliga. Enligt Finstad (2013:290) undviker 
eller distanserar sig poliskollektivet kritiken genom att definiera en 
enskild polis som ett problem, vilket innebär att det inte är ett polis-
kulturellt problem som det uniformerade kollektivet behöver ta 
ansvar för. 
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4 En normkritisk (polis)blick 

En normkritisk polisblick kan beskrivas i relation till den uniforme-
rade verklighetens polisblick. Den normkritiska blicken är inte bun-
den till den verklighetsuppfattning som färgar perspektivet, utan kan 
se verkligheten ur andra perspektiv. De poliskulturella normerna kan 
kritiseras eftersom uppfattningen om hur polisarbete ska bedrivas 
eller hur poliser ska vara inte delas med det dominerande poliskol-
lektivet. Den normkritiska blicken är en polisblick eftersom den 
grundar sig i den uniformerade verkligheten, men uppfattas inte 
som en del av den dominerande kulturen. De kritiska röster som i 
det granskade materialets diskursiva kamper utmanar de poliskultu-
rella normerna konstituerar den normkritiska polisblicken. 

Jag inleder detta avsnitt med att tolka den uniformerade verklig-
hetens polisblick ur ett genusinspirerat perspektiv i syfte att visa hur 
den dominerande poliskulturens maskulina konnotationer kommer 
till uttryck, vilket vidare skapar en grund till min fortsatta tolkning 
av den normkritiska polisblicken.  

4.1 I maskulinitetnormens skugga 

Polisens fyra ingripanden som finns representerade i det granskade 
materialet, tre skjutningar och ett ingripande med hund och batong, 
har tydliga likheter. Samtliga ingripanden ger upphov till massmedial 
kritik, poliserna utsätts under ingripandena för överhängande fysiska 
risker i varierande grad, ingripandena blir juridiskt granskade och 
poliserna i respektive ingripande delges misstanke om brott. Förut-
sättningarna för att den ingripande polisens utsatta position ska 
trigga kollegialitetens uttryck är uppfyllda enligt de mönster som 
finns i det granskade materialet. Polisens ingripande med hund och 
batong mot en berusad man (Dagens Nyheter 2013b) bryter dock 
mönstret. Den tidigare beskrivna homosociala hyllningen i form av 
uppmuntrande kommentarer som till exempel ”bra jobbat” uteblir 
(UMF 2013: polisens skjutningar). Istället finns ett diskursivt ut-
rymme för poliser att kritiskt kommentera ingripandet:  

Måste slagit slint i huvudet på henne. Helt obegripligt. (UMF 2013: 
ingripande). 
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 […] En kvinnlig hundförare går bananas på en urståndsfylla […]. 
(Ibid). 

Den kritik som dessa kommentarer ger uttryck för är varken maske-
rad eller konstruktiv, snarare tolkar jag den som onyanserad och 
fientlig till sin karaktär. Hur den kvinnliga polisens ingripande med 
hund och batong kommenteras bryter mönstret i det granskade 
materialet. 

Epitetet kvinnlig polis i relation till enbart polis markerar en tyd-
lig skillnad, vilket enligt Andersson (2003:143) är ett tecken på en 
maskulinitetsnorm. I det granskade materialet uttrycks ingen explicit 
kritik om kvinnliga poliser, men att det finns ett diskursivt utrymme 
för en distinktion mellan kvinnliga poliser respektive poliser speglar 
att bilden av den abstrakta polisen skapas och återskapas av en mas-
kulinitetsnorm (ibid). Nedan inlägg i det sociala forumet belyser att 
epitetet uppfattas som ett problem:  

Ibland kan jag inte hålla käften! Enligt lag är jag en polisman. Enligt 
Expressen, så måste det poängteras när det är en kvinnlig polis som ut-
talat sig. Seriöst, jag känner mig kränkt! Jag är en polis och polisman 
precis som alla män! Nu får de sluta könsdiskriminera! Kön har ingen 
betydelse i polisyrket eller något annat yrke. En piss i havet i det stora 
hela, men ändå så jag stör mig! (UMF 2013: kritisk röst). 

En kollega är en kollega. Punkt! (Ibid). 

 Att i enlighet med kommentaren inte se poliser i termer av kvinn-
liga poliser och poliser, utan som kollegor kan belysas av diskursiva 
positioner. I den dominerande poliskulturen är positionerna ”polis” 
eller ”kollega” överordnade andra positioner (UMF 2013). Polis är 
därmed överordnad kvinnlig polis. Denna tolkning ligger i linje med 
att det är viktigare att vara poliskvinna än att vara poliskvinna för att 
accepteras som en kollega i den uniformerade verkligheten (Finstad 
2013:250).  

Att det dominerande poliskollektivet representerar den unifor-
merade polisen kan vara av betydelse i tolkningen av positioner. 
Finstad (2013:232ff) menar att polisuniformen som symbol för ge-
menskap kan stryka ut skillnader mellan kvinnliga poliser och man-
liga kollegor, vilket delvis kan förklara att polis är den överordnade 
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positionen i den uniformerade verklighetens polisblick. En kom-
mentar i det sociala forumet speglar denna syn:  

Poliser har bara en färg: blå! Vi är ett lag! (UMF 2013: kritisk röst). 

I det granskade materialet finns den sammansatta positionen kvinn-
lig polis inte representerad som ett mönster, utan förekommer un-
dantagsvis. Mönstret blir snarare att positionen kvinna i kombinat-
ion med polis saknas.  

Den kvinnliga polisens ingripande kan vidare tolkas i ljuset av 
den uniformerade verklighetens polisblick ur vilken verkligheten 
upplevs i termer av ett krig mot brottsligheten, en uppfattning som 
enligt både klassisk som nutida polisforskning associeras till en mas-
kulinitetsnorm (Lander 2013:43; Loftus 2012:96, 190). Det riktiga 
polisarbetet som bedrivs av ingripandeverksamhetens uniformerade 
poliser premieras av det uniformerade poliskollektivet. Ingripandet 
kan ses som ett uttryck för riktigt polisarbete eftersom det handlar 
om att fysiskt gripa en brottsling:  

Snubben hotar med våld och har sannolikt begått våldsbrott innan och 
ska gripas. Kollegan är ensam med sin hund mot en större gm [gär-
ningsman]. Gm vägrar att bli gripen. Kollegan genomför gripet. Strå-
lande!!! Var det PL822? Jag tycker det! (UMF 2013: ingripande [mitt 
tillägg]). 

Det riktiga polisarbetet ger en bild av hur en bra polis ska vara (Fin-
stad 2013:224ff; Granér 2004:260ff). Polisens ingripande med hund 
och batong kommenteras genom att den berusade mannens fysiska 
storlek och att polisens batongslag inte ger någon effekt23 bakas in i 
kontexten. Min tolkning är att fysisk styrka är en egenskap en bra 
polis ska besitta vid ett ingripande mot en fysiskt ”stor”, ”galen” 
och ”hotfull” man (UMF 2013: ingripande). Även denna tolkning 
kan ses i ljuset av en maskulinitetsnorm: manliga kollegor associeras 
traditionellt sett med fysisk styrka, medan kvinnliga poliser associe-
ras med kommunikativa egenskaper (Lander 2013:54). Trots att 
fysisk styrka inte är ett vardagligt inslag i polisarbetet kräver den 
uniformerade verklighetens polisblick en beredskap att med fysisk 

                                                           
22 Behovs- och proportionalitetsprincipen enligt polislagens (PL) 8:e paragraf.  
23 Oklart huruvida det beror på utrustningen (den expanderbara batongen), gär-
ningsmannen eller polisen. 



44 
 

styrka hantera situationer och människor (Finstad 2013: 229, 249; 
Granér 2004:85). Styrka handlar dock inte alltid om fysisk styrka, 
utan kan även appliceras på känslor (Lander 2008:274). Att inte visa 
känslor som osäkerhet och rädsla är en styrka i den uniformerade 
verklighetens polisblick:  

[…] Dessutom ser man ganska tydligt att polisen är rädd i situationen! 
Och varför ska inte poliser få reagera med rädsla? (UMF 2013: ingri-
pande). 

Genom att den uniformerade verklighetens polisblick är färgad av 
en kulturell betydelse av fysisk styrka, synliggörs även uppfattningen 
om den andra, i detta fall kvinnan (Lander 2014). De dominerande 
känslouttrycken i det sociala forumet är ilska, frustration och bitter-
het. Att i enlighet med kommentaren tolka in rädsla i polisens ingri-
pande talar för att genusföreställningar finns integrerade i perspekti-
vet. Polisens beteende beskrivs vidare som att ”det slagit slint” och 
”bananas” (UMF 2013: ingripande), vilket är motsatser till en men-
talt stark polis. Jag har inte noterat att en manlig polis beskrivs i 
liknande termer och att beskriva en polis enligt kommentaren bryter 
mönstret i materialet samtidigt som det blottar det som är implicit.  

Finstad (2013:248f) menar att polisblicken har samma perspektiv 
oberoende av om det är en kvinnlig eller manlig kollega som obser-
verar och tolkar verkligheten och att skillnader snarare kommer i 
uttryck genom handling. Det sociala forumet är ett utrymme för 
diskursiva handlingar, men polisen som ingriper mot en berusad 
man med hund och batong visas i forumet som ett filmklipp (Da-
gens Nyheter 2013b). Den kvinnliga polisen befinner sig på en ho-
mosocialt skapad arena och agerar i det riktiga polisarbetet, som det 
definieras av den uniformerade verklighetens polisblick, och be-
döms av samma blick: 

[…] Om hon inte klarar det bättre än så här, så ska hon fan inte vara 
polis! Om han har en kniv eller annat tillhygge i handen eller på sig som 
inte syns på filmen, så är jag den förste att be henne om ursäkt! (UMF 
2013: ingripande). 

Att kvinnliga poliser bedöms mer kritiskt än manliga kollegor tolkar 
Andersson (2003:143) som en subtil signal om att kvinnliga poliser 
inte anses lika bra som sina manliga kollegor. Maskulinitetsnormen 
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uttrycks dock genom dessa och liknande subtila signaler i det sociala 
forumet, vilket i enlighet med Andersson (ibid) kan tolkas som att 
det inte anses korrekt att uttrycka sig öppet kritiskt mot kvinnliga 
poliser. 

Min genusinspirerade tolkning av det granskade materialet har 
polisens ingripande med hund och batong som startpunkt och jag 
har visat att en maskulinitetsnorm genomsyrar den dominerande 
kulturen, men att den finns dold i texten. Maskulinitetsnormen utta-
las inte explicit, vilket innebär att den heller inte utmanas i det dis-
kursiva utrymmet.  

4.2 Den normkritiska (polis)blicken ser 
den andra 

Maskulinitetsnormen innebär att kvinnliga poliser hamnar i skuggan 
av den dominerande poliskulturen och uppfattas som de andra, en 
position som inte utmanas i det sociala forumet. Poliser som upp-
fattas som de andra i den uniformerade verklighetens polisblick är de 
poliser som inte tillhör den poliskulturella normen när det handlar 
om vilket polisarbete som ska bedrivas och hur en polis ska vara 
(Finstad 2013:216; Knutsson & Granér 2001:90ff).  

Att kvinnliga poliser uppfattas som de andra kan ses i ljuset av 
kulturell dominans. Medan den uniformerade verklighetens polis-
blick representerar den dominerande kulturen, representerar den 
normkritiska polisblicken den kultur som är kulturellt dominerad. 
Den uniformerade verklighetens polisblick ser inte de andra, medan 
den normkritiska blicken lyfter fram de andras perspektiv. Young 
(2000:81) menar att kulturell dominans innefattar paradoxala posit-
ioner: upplevelsen av att vara osynlig och samtidigt kategoriserad 
som den andra. Eftersom den dominerande kulturen inte ser att deras 
perspektiv endast är ett av flera perspektiv finns heller inget diskur-
sivt utrymme för andra polisers perspektiv (ibid). Den uniformerade 
verklighetens polisblick leder med andra ord till att den andra blir 
osynliggjord enligt Youngs definition.  

Ett inlägg i det sociala forumet länkar till ett TV-inslag (TV4 
2013) där en tidigare polis berättar om sina upplevelser av sexuella 
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trakasserier inom polisorganisationen. Inlägget är i sig ett exempel 
på en kritisk röst och kommentarerna exemplifierar hur den andra 
inom poliskollektivet blir osynliggjord genom att den uniformerade 
verklighetens perspektiv betonas: 

[…] Ska man inte kunna ge varandra komplimanger utan att bli an-
klagad för sexuella trakasserier? (UMF 2013: kritisk röst). 

Och... hur många gånger har man inte fått höra VÄRRE saker 
/kommentarer/handlingar från våra ”kunder"?! Det tycker jag ngar 
imanger utan aakersngerdligt svårare att kommunicera med på ett vettigt 
och rakt sätt. (Ibid). 

”Du är vacker som en sommardag". Är det en kommentar som ska få 
en blivande polis att inte vilja jobba? Man häpnar... (Ibid). 

[...] Jag har blivit så respekterad som kvinna inom polisen. Jag vill 
verkligen säga att jag inte har utsatts för sexuella trakasserier mer än 
två gånger på fyrtiotvå år, och de klarade jag av att hantera. (Ibid). 

Kommentarerna är uttryck för den uniformerade verklighetens po-
lisblick och visar att TV-inslaget tolkas ur det egna perspektivet. 
Den normkritiska polisblicken bidrar med att istället synliggöra den 
andra:  

Ingen av oss var där. Hon har upplevt det hon har och har sina egna 
känslor. Nu beter VI oss som nämndemän i en sittande rätt som i ef-
terhand gör millimeterbedömningar mot återberättade historier. 
Självrannsakan var det, va? OBS! Jag är ingen rödstrumpa och kan de-
finitivt bita ifrån oavsett "beroendesituation". (UMF 2013: kritisk 
röst). 

Känns som många i tråden poppat popcornen och behandlar detta som 
en lek i att bedöma kapitel sex-brott24. Vad skickar det för signaler 
till alla de kolleger som känner igen sig? Som har drabbats, eller i fram-
tiden kommer att drabbas av, trakasserier och övergrepp? Tycker det 
var bra av [trådskaparen] att ta upp diskussionen. Det behövs uppen-
barligen. (Ibid [mitt tillägg]). 

[…] Hur ser du på exempelvis underförstådda hot, där textinnehållet 
inte når upp till olaga hot eller hot mot tjänsteman men där avsikten 

                                                           
24 Sexualbrott enligt Brottsbalkens [BrB] 6:e kapitel. 
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att hota ändå tydligt framgår av en enprocentsväst25, diverse kroppsut-
tryck, och en historik av tidigare hot? Tänker du att om den utsatte 
skulle uppleva något sådant som ett hot, så vore det ”naturligtvis be-
klagligt och tråkigt för honom/henne, men kom igen för fan”? (Ibid). 

Den normkritiska polisblicken lyfter i kommentarerna fram den 
konkreta andras perspektiv; polisen som blivit utsatt i det aktuella 
fallet, och den abstrakta andras perspektiv; poliskollegor som i fram-
tiden kan komma att utsättas för sexuella trakasserier. Den sista 
kommentaren är även ett exempel på hur den normkritiska polis-
blicken använder den uniformerade verkligheten för att legitimera 
sina argument. Nedan kommentarer drar den diskursiva kampen 
mellan den uniformerade verklighetens polisblick och den normkri-
tiska polisblicken till sin spets:  

Intressant diskussion. Vad sägs om att bjuda in [den före detta polisen] 
i debatten! Hade förmånen att jobba med henne innan hon slutade. En 
tidigare kollega som jag litar på i alla lägen. (UMF 2013: kritisk 
röst). 

De som slutat som poliser bör inte vara kvar här av väldigt många 
skäl. (Ibid). 

Bort med alla som slutat och blivit sparkade. (Ibid). 

Den paradoxala positionen av att vara osynlig och samtidigt katego-
riserad blir i enlighet med Youngs (2000: 81) resonemang ett hinder 
för poliser som inte representerar den dominerande normen ef-
tersom de hindras att uttrycka sina tolkningar av verkligheten. De 
poliser som av det dominerande poliskollektivet uppfattas som de 
andra anpassar sig efter den dominerande kulturen i det sociala fo-
rumets diskursiva praktik. Uppfattningen att poliser anpassar sig 
snarare än utmanar den dominerande kulturen finns även hos Lan-
der (2008:270, 277).  

Ett mönster i det granskade materialet som jag tolkar som en 
diskursiv anpassning till den dominerande kulturen är att den norm-
kritiska polisblicken ofta är kamouflerad i kommentarer: delar av 
texten uttrycker enighet med den dominerande poliskulturen, medan 
andra delar uttrycker kritik. Ett konkret exempel på hur de kritiska 

                                                           
25 Signalerar medlemskap i kriminellt mc-gäng (grov organiserad brottslighet). 
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rösterna anpassar sig och maskeras i texten är användandet av vari-
ationer av konjunktionen ’men’: 

Jag är givetvis medveten om att vi är mänskliga, som flera är inne på, 
och att saker sägs. Men ibland kan jag faktiskt vittna om att vi har (en 
minoritet dock) som nästan söker konfrontation genom provokationer. 
(UMF 2013: Husby). 

Har inte hört kollega säga det [rasistiska kommentarer] till allmänhet 
direkt […]. Dock är det inte första gången ämnet kommer på tal, det 
var inte så länge sedan en hel domstol fick höra olämpliga ord från en 
film […]. Jag vet mycket väl vad frustration, ilska, rädsla med mera 
gör med en, men fan använd andra ord då hudfärg eller bakgrund är 
inget som gör en till en ligist!! Och nej, de flesta som känner mig vet att 
jag absolut inte är PK [politiskt korrekt] själv. (Ibid [mina tillägg]). 

Att uttrycka enighet med den uniformerade verklighetens polisblick 
och samtidigt kritisera dess poliskulturella normer speglar en an-
passning till kulturen.  När de kritiska rösterna talar ur ett annat 
perspektiv än den uniformerade verklighetens polisblick snirklar de 
sig mellan den poliskulturella normen om kollegialitet för att göra 
sina röster hörda. Detta begränsar det diskursiva utrymmet för den 
normkritiska polisblicken. Mot denna bakgrund kan den normkri-
tiska polisblickens diskursiva utrymme i det sociala forumet förstås. 

Den normkritiska polisblicken har dock förutsättningar för att 
utmana poliskulturella normer i det diskursiva utrymmet. Ett kon-
kret exempel är en artikel i tidningen Metro (2013) om att poliser 
använt rasistiska ord och begrepp i samband med signalementsbe-
skrivningar, vilken skapar debatt i det sociala forumet. Den domine-
rande poliskulturen legitimerar användandet av ord och begrepp 
som ”neger”, ”zigenare” och ”ser ut som Usama bin Laden” med 
att ett signalement utropat i radiokommunikationen syftar till att 
gripa en misstänkt gärningsman under ”en aktiv jakt” (UMF 2013: 
kritisk röst). Det riktiga polisarbetet legitimerar med andra ord med-
let: 

Nästa gång jag ska ut med ett snabbt signalement, så säger jag som jag 
gör och skiter ett stort stycke i vad folk tycker och tänker. För mig är 
huvudsaken att gärningsmannen grips och inte om någon fjantig kollega 
mår dåligt över hur jag uttrycker mig. (UMF 2013: kritisk röst). 
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Är signalementet neger, så är signalementet neger… Ser gärningsman-
nen ut som Bin Laden, så gör han väl det… Vad är problemet? (Ibid). 

Rasistiska, kvinnonedsättande eller andra ’grovt fula’ ord och kommen-
tarer är väl knappast okej i radiobilen eller avrapporteringsrummet hel-
ler? Vart är vi då på väg? Om en idiot är en idiot, så kalla vederbö-
rande för idiot. Koppla det inte till härkomst eller hudfärg… Sunt för-
nuft? Klart det finns en jargong, men det gäller att hålla sig på rätt sida 
linjen. Har aldrig hört något rasistiskt och skulle bli jävligt besviken om 
mina kollegor […] skulle börja med sådant, speciellt eftersom jag själv 
har en permanent solbränna26. (Ibid). 

Den sista kommentaren representerar en i mängden av kritiska rös-
ter som i det sociala forumet utmanar den dominerande kulturens 
legitimering av rasistiska uttryck. I dessa diskurser är allt möjligt att 
uttrycka, men inte utan att mötas av den normkritiska polisblickens 
perspektiv. 

  

                                                           
26 Det sista citatet är ett exempel på att poliser som inte tillhör normen inom det 
dominerande poliskollektivet anpassar sig till den poliskulturella normen om kol-
legialitet (Peterson & Uhnoo 2012:359). 
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5 Sammanfattande diskussion 

Den uniformerade verklighetens polisblick och den normkritiska 
polisblicken är representationer av poliser som finns i det sociala 
forumet. Dessa grundar sig i den uniformerade verkligheten, men 
ser den ur olika perspektiv. Eftersom uppfattningen om verklighet-
en färgar perspektivet blir normerna om vad poliser ska arbeta med, 
hur polisarbete ska bedrivas och hur en polis ska vara varierande. 
Detta speglar den nutida polisforskningens bild av poliskulturer som 
parallellt existerande (Granér 2004:71). 

Den uniformerade verklighetens polisblick uppfattar verklighet-
en som en kamp motpoler emellan, vilket ger avtryck i hur polisar-
bete ska bedrivas och av vilka sorters poliser: det riktiga polisarbetet 
bedrivs av vad som kan definieras som ’crime fighters’. Upplevelsen 
av verkligheten som utsatt resulterar i att den interna gemenskapen 
eller ’esprit de corps’ betonas, vilket kommer till uttryck genom 
poliskulturella normer om kollegialitet. Denna beskrivning har ge-
mensamma drag med den klassiska polisforskningens beskrivning av 
poliskulturen (Granér 2004:8f, 23, 90; Loftus 2012;8ff; Reiner 
2010:118ff). I enlighet med Youngs (2000:56) resonemang skapas 
den uniformerade verklighetens polisblick genom att se de andra i 
termer av olikhet och skillnader, vilket blir grogrunden för kulturell 
dominans. När den uniformerade verklighetens polisblick blir 
normgivande blir de andra perspektiven osynliggjorda och kategori-
serade som de andra, vilket är definitionen på kulturell dominans 
(Young 2000:79).  

Den dominerande poliskulturen betonar poliskulturella normer 
om kollegialitet, som möjliggör den uniformerade verklighetens 
polisblick som kulturellt dominerande samtidigt som den begränsar 
det diskursiva utrymmet för de andra i det sociala forumet. Ett tydligt 
exempel som visar hur kollegialitetsnormer kommer till uttryck är 
att det uniformerade poliskollektivet i samband med upploppen i 
Husby vill ’samla ihop sina styrkor’ och ’visa färgerna’. Det unifor-
merade poliskollektivet uttrycker kollegialiteten diskursivt genom en 
vilja att sluta upp i en enad front av polisuniformer i kampen mot 
brottsligheten. Detta exempel speglar det jag tolkar som kollegiali-
tetens kärna:  
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Det finns bara en färg: blå!  

Att det uniformerade poliskollektivet samlas kring den uni-
formsblåa färgen, speglar Finstads (2013:268f) beskrivning att alla 
poliser uppfattas som medlemmar i samma polisfamilj. Men den 
uniformerade verklighetens polisblick är inkluderande endast när 
poliser befinner sig ’innanför grindarna’ och uttrycker konformitet 
med kollegialitetsnormerna.  

Den uniformerade verklighetens polisblick manifesteras i relation 
till en annan representation av polisen; den normkritiska polisblick-
en, som har ett bredare perspektiv på polisarbete. Polisarbete kan till 
exempel ske genom dialog och i syfte att motverka fördomar mellan 
poliser och ungdomar i Husby genom att ’människan bakom uni-
formen’ möter ’ungdomen under kepsen’. Den normkritiska polis-
blicken utkristalliserar sig i materialet som en motpol, vilket kan 
tolkas som ett resultat av att den uniformerade verklighetens polis-
blick är kulturellt programmerad att söka av omgivningen efter det 
som inte passar in (Finstads 2013:93,126).  

Den uniformerade verklighetens polisblick ser verkligheten ge-
nom den kollektiva positionen polis, vilket utesluter andra position-
er och perspektiv. Poliser som i det sociala forumet bryter mot kol-
legialitetsnormer genom att kritisera poliskollektivet uppfattas inte 
dela den kollektiva positionen, utan kategoriseras som till exempel 
’troll’ eller ’socionomer’, vilket utesluter och begränsar det diskursiva 
utrymmet för andra positioner än polis.  

Att det bara finns en färg, att alla poliser är medlemmar i samma 
polisfamilj och att den uniformerade verklighetens polisblick är 
inkluderande mot alla ’innanför grindarna’ uttrycks genom kollegiali-
tetsnormer, men uppfattningen speglar endast den dominerande 
poliskulturens fasad och min analys synliggör att det finns ytterligare 
sprickor i denna. Finstad (2013:268) menar att om en polis inom det 
uniformerade poliskollektivet uppfattas som en bra kollega har var-
ken nationalitet, etnicitet, sexuell identitet eller genus betydelse. 
Detta skulle innebära att positionen polis stryker ut skillnader inom 
det uniformerade poliskollektivet, vilket materialets underliggande 
budskap talar emot. Den uniformerade verkligheten har maskulina 
konnotationer, vilka framkommer genom att lyfta fram det i materi-
alet dolda och osynliggjorda. Eftersom maskulinitetsnormer inte 
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explicit uttalas i det sociala forumet kan de heller inte utmanas av den 
normkritiska polisblicken, men det betyder inte att de är helt dolda 
bakom den uniformsblå färgen. Poliser anpassar sig till och uttrycker en 
vilja att passa in i den dominerande poliskulturen och dess poliskultu-
rella normer:  

Jag är en polis och polisman precis som alla män!  

Jag har själv en permanent solbränna. 

När polisyrket och polisuniformen är det som binder det domine-
rande poliskollektivet samman, anpassas den enskilda polisens person-
liga identitet till en poliskultur. Detta kan ses i ljuset av normerings- och 
socialiseringsprocesser där poliser formas i enlighet med de domine-
rande poliskulturella normerna om hur en polis ska vara för att passa in 
i mallen (Lander 2008:270). Men försöket att pressa in alla poliser i en 
och samma uniform slutar i enlighet med Youngs (2000:111) resone-
mang med att de som inte passar i uniformen uppfattas som de andra 
och blir kulturellt dominerade. 

Sammantaget är det diskursiva utrymmet i det sociala forumet bero-
ende av hur de poliskulturella normerna kommer till uttryck och hur 
representationen av den andra skapas. Poliskulturella normer om hur 
polisarbetet ska bedrivas och hur en polis ska vara i polisrollen är expli-
cit uttryckta i det granskade materialet och kan diskursivt utmanas av 
den normkritiska polisblicken. Ordnande praktiker i form av hur poli-
ser skapar homosocialitet kring normer om nationalitet, etnicitet, sexu-
ell identitet och genus (Lander 2013:44) uttrycks inte i det granskade 
materialet och förblir osynliga i diskursens skugga. Hur poliser ska vara 
bakom sina uniformer ges med andra ord inget diskursivt utrymme och 
konsekvensen blir att dessa outtalade normer inte kan utmanas, vilket i 
Youngs (2000:53) termer är orsaken till att den kulturella dominansen 
blir strukturell.   

5.1 Avslutande reflektion 

Den dominerande poliskulturens ’esprit de corps’ byggs upp av en 
homosocial front av uniformer som speglar att det bara finns en färg, 
att alla poliser är medlemmar i polisfamiljen och att alla är lika ’innanför 
grindarna’. Kravet att alla ska passa in i samma uniform resulterar i att 
det uniformerade poliskollektivet blundar för olikheter, vilket enligt 
Young (2000:116) leder till att den mångfald som finns inom varje 
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social gemenskap inte kommer till uttryck i det sociala forumet. I enlig-
het med Youngs (2000:53, 79, 116) resonemang bidrar polisers diskur-
siva handlingar omedvetet till den kulturella dominansen genom att 
poliser inte lyfter blicken och ser att det finns andra perspektiv. Detta 
resulterar i att mångfalden, som skulle kunna berika det uniformerade 
poliskollektivet med olika perspektiv, blir osynliggjord av den unifor-
merade verklighetens polisblick och leder istället till kulturell dominans. 

Min teoretiska ingång till denna studie innebär att den uniformerade 
verklighetens polisblick vidgar sina vyer och skiftar perspektiv. Den 
uniformerade verklighetens polisblick premierar kunskap som grundar 
sig i praktisk erfarenhet, är konkret och handlingsinriktad (Finstad 
2013:117, 126; Granér 2004:205ff). Motpolen beskrivs inom polis-
forskningen som intellektuell kunskap eller intellektuell norm (Granér 
2004:205ff; Lander 2013:59). Jag tolkar den normkritiska polisblicken 
som en intellektuell polisblick eftersom den ser verkligheten ur andra 
perspektiv än det egna och kan uttrycka sig kritiskt mot de domine-
rande poliskulturella normerna. Men att den normkritiska polisblicken 
är bunden av poliskulturella normer om kollegialitet, tvingas anpassa sig 
till och blir osynliggjord av den dominerande poliskulturen, begränsar 
dess diskursiva utrymme och därmed möjligheterna till förändring. 

Eftersom den kulturella dominansen enligt Young (2000) ses ur den 
andras perspektiv, borde de poliskulturella normerna kunna förändras 
genom att den uniformerade verklighetens polisblick skiftar perspektiv 
och försöker se bortom den homosociala ordningen. I den uniforme-
rade verklighetens perspektiv är det dominerande poliskollektivet utsatt 
för stereotypa bilder i medierna, vilket påverkar samhället till att upp-
fatta alla poliser som till exempel rasister ”precis som att alla vet att 
jorden snurrar runt solen” (Young 2000:80). Denna schablonbild som 
det dominerande poliskollektivet upplever målas upp i medierna kan 
ses som kulturell dominans eftersom poliserna upplever sig definierade 
av journalister, kriminologer och politiker. Det uniformerade poliskol-
lektivet blir kulturellt dominerade genom att de upplever sig ”snärjda i 
ett nät av idéer och föreställningar i dessas huvuden” (Young 2000:80) 
och ständigt måste bemöta dessa upplevda anklagelser. Men istället för 
att se verkligheten ur sitt eget uniformerade perspektiv, skulle det do-
minerande poliskollektivet kunna applicera de känslor av ilska, frustrat-
ion och bitterhet som rubrikerna i medierna framkallar på den andras 
perspektiv: hur känns det att vara en utsatt grupp i samhället och hur 
känns det att vara en utsatt polis i ett poliskollektiv?     
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Appendix 

Material och metod  

Jag har valt en kvalitativ textanalys med inslag av dolda observation-
er i syfte att lokalisera representationer av polisen och dominerande 
poliskulturella normer som kommer till uttryck i Facebookgruppen 
UMF Sverige. Jag kommer nedan att beskriva och diskutera min 
metodologiska ansats samt redovisa hur jag analyserat materialet. Jag 
kommer vidare att belysa mina forskningsetiska reflektioner och min 
roll i denna studie.  

Inslaget av dolda observationer 

Att materialet är insamlat i ett internetbaserat socialt forum innebär 
metodologiska utmaningar. En skillnad gentemot en textanalys av 
till exempel tidningsartiklar är att det i en analys av de textuella ut-
tryck som finns i det sociala forumet är mer problematiskt att defi-
niera om texterna är att anse som offentliga eller privata (Berg 
2013:129). Nyckeln till detta är deltagande och/eller observation i 
det sociala forumet: huruvida deltagandet har medlemskap som 
villkor eller inte. Detta har vidare implikationer för de forskningse-
tiska riktlinjerna som studien ska formas efter (Langer & Beckman 
2005:194).  

I denna studie analyseras material ur ett slutet socialt forum och i 
syfte att belysa metodologiska utmaningar och forskningsetiska 
perspektiv i relation till materialets ursprung har jag valt att se min 
materialinsamling som inslag av dolda observationer. Redan inled-
ningsvis kan nämnas att inslagen av dolda observationer kan ses 
som en materialinsamling inom den textanalytiska ramen (Kozinets 
2011:136ff). Det praktiska hantverket är detsamma, men de metodo-
logiska ansatserna har skiftande perspektiv eftersom deltagande 
observationer i internetbaserade forum har en etnografisk grund27. 

                                                           
27 Netnografi har etablerats som ett begrepp för olika former av etnografiska ansat-
ser i syfte att söka förståelse för det sociala livet i virtuella miljöer (Berg 2013:118f). 
En etnografisk ansats innebär i grova drag att försöka närma sig en social värld och 
dess representationer genom att studera andra människors perspektiv på världen. 
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Deltagande observationer handlar om att studera sociala prakti-
ker och kulturella uttryck. Det som observeras i internetbaserade 
sociala forum är text och/eller bilder (Berg 2013:118f; Garcia et al 
2009:57f; Kozinets 2011:89). Min metodologiska ansats ger ingen 
kunskap om vem som sitter bakom tangentbordet och skriver texten 
som analyseras och syftet med studien är heller inte att analysera vem 
som skriver vad, utan vad som skrivs. Det är dock viktigt att reflek-
tera kring vad texterna i det sociala forumet egentligen representerar 
(Sveningsson et al 2003:60, 113f). Kan texterna anses vara skrivna 
av poliser och kan dessa poliser anses representera ett poliskollektiv? 

Internet är integrerad med det vardagliga livet (Berg 2013:122; 
Sveningsson et al 2003:113). Eller som Baym (citerad i Berg 
2013:123) uttrycker det: ”offline context always permeate and influ-
ence online situations, and online situations and experiences always 
feed back into offline experience”. Genom mina observationer av 
kommunikationen i det sociala forumet kan jag konstatera att poliser 
kontinuerligt skriver om vardagliga situationer ur ett polisperspektiv 
där detaljerad yrkeskunskap och yrkesjargong lyser igenom, vilket 
leder till slutsatsen att texterna kan anses vara skrivna av poliser och 
att dessa kan representera det uniformerade poliskollektivet och en 
dominerande poliskultur.28  

Dock är en majoritet av medlemmarna i det sociala forumet pas-
siva medlemmar, medan det material som samlas in är text skriven 
av de aktiva medlemmarna. Detta betyder konkret att de passiva 
medlemmarnas perspektiv utesluts ur analysen. Representationer av 
polisen och den dominerande poliskulturen i det sociala forumet 
grundar sig i det som poliserna skriver, vilket innebär att beskriv-
ningen och tolkningen av materialet riskerar att bli missvisande 
(Sveningsson et al 2003:113f). Studiens metodologiska ansats är 
begränsad i och med att de passiva deltagarna inte kan observeras i 
ett sammanhang, vilket leder till att analysen av materialet heller inte 

                                                                                                                     
För att skapa förståelse för det som Lalander (2013:83) kallar ”den andres utkiks-
punkt” är deltagande observationer en viktig teknik för att samla empiriskt material 
(Berg 2013:119). Istället för att fysiskt observera människors interaktion i fysiska 
miljöer observeras text (och/eller bilder) i en virtuell miljö (Berg 2013: 118; Garcia 
et al 2009:54, 57f).  
28 Det sociala forumet har även motiverats (och försvarats) i medierna efter att det 
kritiserats i desamma (se till exempel Polistidningen 2013). 
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kan se bakomliggande anledningar till passiviteten och det som inte 
skrivs (Bergström & Boréus 2012:81; Sveningsson et al 2003:114). 
Det sociala forumet har trots allt ett stort antal i varierande grad 
aktiva medlemmar, vilka kan anses representativa för ett poliskollek-
tiv där representationer av polisen och dominerande poliskulturella 
normer kommer till uttryck. 

Graden av deltagande i en etnografisk observation varierar från 
ytterligheterna att vara ’a fly on the wall’ till att ’go native’: att absor-
beras av den kultur som studeras och därmed förlora den kritiska 
blicken. Observationer i internetbaserade sociala forum ger samma 
möjligheter, men graden av dolt deltagande vidgas en aning (Aspers 
2011:109; Emerson et al 2011:4; Garcia et al 2009:57f). I denna 
studie har jag varit en dold, och oupptäckt, deltagare i och med att 
jag observerat textuella uttryck i det sociala forumet i syfte att samla 
empiriskt material och ta till vara textens kulturella sammanhang 
(Sveningsson et al 2003:110). 

Eftersom det finns en tydlig skillnad mellan den bild poliser 
förmedlar i offentliga sammanhang och hur poliser uttrycker sig 
inom det egna kollektivet (Finstad 2000:120f; Granér 2004:147f) 
erbjuder dolda observationer en inblick i hur poliskulturer uttrycks i 
ett upplevt slutet forum. Dolda internetbaserade observationer, om 
de kan motiveras ur ett etiskt perspektiv, är således en fruktbar me-
tod eftersom den bidrar till att forskarens medverkan och inverkan, 
eller forskareffekten, i materialinsamlingen blir obetydlig (Lalander 
2013:90; Sveningsson et al 2003:106). I enlighet med tidigare polis-
forskning finns risken att poliser som observeras visar upp en fasad, 
bakom vilken vissa uttalanden eller handlingar kan döljas (Petters-
son 2012:158). Det deltagande momentet kan med andra ord riskera 
en forskareffekt och att inblick i naturliga beteenden går förlorad, 
vilket undviks genom att observationerna är dolda (Garcia et al 
2009:59; Kozinets 2011:83; Lalander 2013:90; Sveningsson et al 
2003:175).  

Graden av deltagande är i internetbaserade observationer kopp-
lad till vilken typ av data som samlas in. Som dold och inaktiv delta-
gare i forumet kopierade jag manuellt redan existerande interaktion-
er medlemmarna emellan. Eftersom jag varken kopierade materialet 
i realtid eller var medskapare till det definieras mitt material som 
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arkivdata. Arkivdata har funktionen av ett kulturellt arkiv (Kozinets 
2011:136, 138, 147) 29.  

I enlighet med Kozinets (2011:136ff) kan inslag av dolda observat-
ioner ses som ett moment i den kvalitativa textanalysen i vilken 
forskare enbart skannar av det sociala forumets arkiv, utan att stu-
dera det grundligare. En textanalys som insamlingsmetod driver 
observerandet till en ytterlighet med osynliga nedladdningar utan 
sociala interaktioner, vilket riskerar kunskapen om och erfarenheten 
av textens kulturella sammanhang (Kozinets 2011:108). Bergström 
och Boréus (2012:55) menar dock att en textanalys kräver ”kunskap 
om den diskurs texterna manifesterar och det sociala sammanhang 
de är producerade inom”. Inslag av dolda observationer i denna 
studie kan ses i ljuset av kvalitativ textanalys där min kulturella för-
förståelse bidrar till att tolka och analysera den insamlade texten.  

Sammanfattningsvis är inslag av dolda observationer ett kom-
pletterande perspektiv till den kvalitativa textanalysen, vars metodo-
logiska utmaningar kan belysas i relation till materialets ursprung. 
Studien kan vidare grundas i de forskningsetiska riktlinjer som an-
passats till internetbaserade observationer och som inte aktualiseras 
inom den kvalitativa textanalysen. 

Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys definieras av Hsieh och Shannon (2005:1278) 
som ”a research method for the subjective interpretation of the 
content of text data through the systematic classification process of 
coding and identifying themes or patterns”. Texten tolkas med 
andra ord genom att systematiskt sortera materialet och skapa teman 
ur materialet.  

Ett kvalitativt empiriskt material är till sin natur detaljrikt och 
textanalysens styrka är att den är lämplig för att söka efter mönster i 
ett omfattande material (Bergström & Boréus 2012:51). Metoden 
syftar inte till att beskriva materialets hela mening, utan analysen 
begränsas till den text som anses relevant i relation till studiens syfte 

                                                           
29 Andra former av netnografiskt insamlade data är eliciterade data, som medskapas 
genom interaktion med ett socialt forums medlemmar, och data från fältanteck-
ningar (Kozinets 2010:138f). 
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(Schreier 2012:15ff). Denna studie har en kulturell ansats som styr 
det perspektiv ur vilket materialet analyseras och mot vilken bak-
grund textens mening beskrivs och tolkas. För att kunna begränsa 
materialet krävs dock att texten som helhet granskas i syfte att loka-
lisera de textstycken som inte passar det kulturella perspektivet som 
denna studies teoretiska grund bidrar till att se materialet ur (ibid). 
Textanalys handlar således om att lyfta fram och beskriva det cen-
trala i det empiriska materialet genom att se till textens delar, helhet 
och sammanhang. Materialets helhet anses vara någonting annat än 
summan av delarna, vilket i praktiken innebär att vissa passager i 
texten anses mer betydelsefulla än andra (Esaiasson et al 2012:210; 
Schreier 2012:81). 

I den kvalitativa textanalysen sorteras texten i teman som repre-
senterar textens underliggande mening. Teman skapas antingen 
genom en teoridriven eller empiridriven ansats (Esaiasson et al 
2012:217; Hsieh & Shannon 2005:1279f; Schreier 2012:49f). I en 
teoridriven sortering skapas teman genom tidigare forskning och 
teoretiska perspektiv, medan teman skapas direkt ur materialet i den 
empiridrivna sorteringen (Hsieh & Shannon 2005: 1279, 1281; Sch-
reier 2012:84f). Kvalitativa studier är ofta utforskande eller beskri-
vande, vilket är egenskaper som den empiridrivna sorteringen kan ta 
till vara och därigenom bidra till en detaljerad beskrivning av materi-
alet (Schreier 2012:86ff). Styrkan med en empiridriven ansats är att 
informationen i texten lyfts fram utan att texten tvingas in i teore-
tiska perspektiv och teoridrivna teman. Risken är dock att analysen 
misslyckas med att se textens sammanhang och därmed även miss-
lyckas med att identifiera betydelsefulla teman, vilket slutligen kan 
leda till att analysresultatet blir missvisande (Hsieh & Shannon 
(2005:1279f).  

Helt empiridrivna studier är ovanliga eftersom studiens problem-
formulering styr perspektivet ur vilket materialet analyseras. Det är 
snarare en styrka att skifta mellan ansatserna genom att till exempel 
skapa ett par teoridrivna teman, medan resterande teman är skapade 
ur materialet. Ansatserna kan vidare kombineras efter studiens syfte 
till exempel genom att den tidigare forskningen inspirerar till skap-
andet av huvudteman, som sedan sorteras i underliggande och ur 
materialet skapade teman. Textanalysen har inga strikta riktlinjer, 
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utan det viktiga är att sorteringen lyfter fram det centrala i materialet 
(Schreier 2012:88f).  

I den kvalitativa textanalysen kan textens manifesta och/eller 
implicita betydelse sorteras (Hsieh & Shannon 2005:1278). Skillna-
den är inte knivskarp; men manifesta budskap är synliga i texten vid 
första anblick, medan implicita budskap finns dolda under ytan 
(Esaiasson et al 2012:221). Det som vanligtvis sorteras är textens 
manifesta inslag, vilket inte utesluter granskningen av det implicita. 
Det krävs dock att det som är dolt under ytan tydligt antyds i texten 
om det ska kunna sorteras i teman. Det outtalade kan vara mycket 
viktigt. Det som inte explicit uttrycks i texten kan antingen signalera 
att det saknar betydelse eller att det tas för givet. Den kvalitativa 
textanalysens begränsning ligger i att inte kunna skilja mellan dessa 
bakomliggande anledningar till det som implicit uttrycks i texten 
(Bergström & Boréus 2012:51f, 81). Detta utesluter inte en analys av 
textens implicita betydelse, men tolkningen av det outsagda blir mer 
omfattande (Esaiasson et al 2012:221).  

Texterna tilldelas mening och betydelse genom tolkning, vilket 
sker efter textanalysen. Det är med andra ord analysresultatet som 
analyseras och tolkas (Bergström & Boréus 2012:30). Schreier 
(2012:16) beskriver tolkning i vardagliga situationer: ”what we do on 
an everyday basis is largely intuitive: we do not always listen careful-
ly, we may jump to conclusions, and sometimes we hear what we 
want to hear, and not what the other person is actually saying”. Kva-
litativ textanalys kan liknas vid det vardagliga meningsskapandet, 
men som vetenskaplig metod syftar den till att hantera dessa brister 
genom att tolka detaljer i texten med teoretiska begrepp och besvara 
studiens problemformuleringar ur ett teoretiskt perspektiv (Renn-
stam & Wästerfors 2013:198; Schreier 2012:16f; Svensson 2013:184, 
187).  

Schreier (2012:13) menar att ”[d]ata never ’speaks for itself’, it 
does not ’have’ a specific meaning. Meaning is something that we, 
the recipients, attribute to the words that we hear or read, to the 
images we see”. Teoretiska perspektiv spelar en betydande roll för 
meningsskapandet och tolkningen av materialet och färgar perspek-
tivet genom att synliggöra vissa aspekter av texten, medan andra 
medvetet hamnar i bakgrunden (Svensson 2013:182).  
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Denna studie har en kulturell ansats och bland annat vardagliga 
upplevelser, utbildning och yrke samt kunskap om textens kulturella 
sammanhang har inverkan på hur texten tolkas (Bergström & 
Boréus 2012:31). Textens underliggande mening blir enklare att 
förstå om den kulturella distansen mellan text och tolkning minskas, 
vilket i denna studie gjorts genom inslag av dolda observationer och 
min poliskulturella förförståelse (Esaiasson et al 2012:222). Det 
finns dock risker med denna förförståelse som kan äventyra tolk-
ningen av texten (se Aspers 2011: 38; Winther Jørgensen & Phillips 
2000:28; se polisyrket och forskarrollen). 

Analysen i denna studie 

Jag bearbetade mitt material genom att omvandla materialet till text, 
vilket innebar en reducering av materialet eftersom bland annat 
fotografier inte inkluderades i min textanalys. Därefter redigerade 
jag materialet genom att personnamn eller alias samt profilbilder 
raderades och det textmaterial jag analyserade var avidentifierat. 
Syftet med studien är inte att analysera vem som skriver vad, utan vad 
som skrivs. 

Inledningsvis läste jag materialet som helhet som om jag inte 
kände till det, och läsningen avslutades med att jag umgicks med, 
och blev grundligt insatt i, materialet (Rennstam & Wästerfors 
2013:197). Jag sorterade samtliga inlägg skrivna i det sociala forumet 
under den granskade perioden. Jag sammanfattade varje inlägg med 
en rubrik, vilket resulterade i ett strukturerat register av ord, begrepp 
och meningar att arbeta vidare med. Dessa rubriker slogs samman 
och skapade teman som IT-system, polisuniform och polisarbete. 
Sorteringen var grovkornig och syftade till att skapa en helhetsbild 
av det insamlade materialet.  

Denna initiala sortering var empiridriven till den grad att jag 
skapade teman ur materialet istället för att söka efter redan fixerade 
teoretiska kategorier teman i materialet (se Aspers 2011:123, 168ff; 
Emerson et al 2011:172; Hsieh & Shannon 2005:1279f). Ur sorte-
ringen utkristalliserade sig ett tydligt mönster: att den uniformerade 
polisen representerar normen i det sociala forumet. Rubriker och 
skapade teman representerade sammantaget en uniformerad polis i 
den yttre polisverksamheten. Detta kom att bli ett av mina huvud-
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teman i denna studie: den uniformerade verklighetens polisblick, som be-
skriver den dominerande representationen av polisen i det sociala 
forumet.  

I samband med att den initiala sorteringen pekade i riktning mot 
den uniformerade polisen som en normgivande representation valde 
jag en teoridriven sortering för att lokalisera inlägg som skulle kunna 
bryta mönstret. Tidigare forskning om poliskultur och det faktum 
att de andra inom poliskollektivet beskrivs som poliser som inte till-
hör den dominerande kulturen när det handlar om etnicitet, nat-
ionalitet, sexuell identitet, genus och/eller akademisk bakgrund var 
inspirerande i sorteringen (Lander 2008:267; Paoline 2003:208; Pe-
terson & Uhnoo 2012:359). Rubriker som rasism, sexuella trakasse-
rier och kvotering skapade det tema som utvecklades till studiens 
andra huvudtema: en normkritisk polisblick, som belyser att det finns 
inlägg och kommentarer som bryter mot den normgivande repre-
sentationen av polisen och mot diskursiva poliskulturella normer i 
det sociala forumet. I relation till varandra var den uniformerade 
verklighetens polisblick lika tydligt den dominerande representation-
en som den normkritiska polisblicken var underrepresenterad.  

Jag skapade analytiska teman i syfte att granska dessa mer detalje-
rat och denna sortering var riktad mot studiens problemformulering. 
Teman som omfattade diskussioner bland det sociala forumets med-
lemmar var tydliga i materialet eftersom de flesta teman gav uttryck 
för homogenitet inom poliskollektivet. Jag valde ut polisens skjutning-
ar30, upploppen i Husby31, polisens ingripande med hund och batong32 och 
Facebookgruppen UMF, som skapade rubriker efter medias gransk-
ning, samt kritiska röster33. Urvalet av analytiska teman kan ses som 

                                                           
30 I det granskade materialet resulterade polisens skjutningar i tre dödsfall som 
skapade debatt på UMF Sverige: skjutningen vid ett rån i Södertälje, skjutningen av 
en knivbeväpnad gärningsman i Varberg och skjutningen vid ett ingripande i en 
lägenhet i Husby, vilken ingick i kategorin Husby. 
31 Under sommaren 2013 utsattes Husby och andra Stockholmsförorter av omfat-
tande skadegörelse genom bilbränder och stenkastning. 
32 En hundförare misstänktes för misshandel efter ett ingripande som filmats och 
uppmärksammats medialt.  
33 Temat kritiska röster skapades av den teoridrivna sorteringen och inkluderades 
som ett analytiskt tema i syfte att lyfta fram det som bryter mönstret i det sociaa 
forumet genom att diskursivt utmana den dominerande representationen och de 
poliskulturella normerna.  
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ett kritiskt urval eftersom dessa teman i detta avseende inte repre-
senterar det typiska materialet, utan snarare är teman som kan ställa 
saker på sin spets (Esaiasson et al 2012:220).  

I den detaljerade analysen sorterades varje textpassage inom re-
spektive analytiskt tema efter det manifesta innehållet. Denna em-
piridrivna sortering gav upphov till ett omfattande antal underlig-
gande och varierande teman, som analyserades i relation till varandra 
för att söka efter textens underliggande budskap. Av mönster som 
utkristalliserade sig skapades överlappande teman som bland annat 
polisers kollektiva upplevelse av utsatthet, poliskollektivets starka 
reaktioner gentemot media, maskulinitetsnormer och misstroende 
mot polisorganisationen. Den fortsatta analysen handlade om att 
systematiskt underbygga dessa mönster genom att skifta fokus från 
det manifesta innehållet till det implicita (se Bergström & Boréus 
2012:294; Esaiasson et al 2012:210; Schreier 2012:2; Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:75, 87). 

Slutligen har jag placerat analysresultatet i relation till min 
teoretiska tolkningsram och tidigare polisforskning. Anderssons 
(2003) begrepp ordnande praktiker och Youngs (2000) begrepp 
kulturell dominans har inte varit drivande i analysen av materialet, 
utan i tolkningen av analysresultatet (Hshei & Shannon 2005:1280). 
Inte heller tidigare polisforskning har varit styrande i analysen. Dock 
finns anledning att problematisera teorins inverkan i analys-
processen, vilket sker i metoddiskussionen. 

Metoddiskussion  

I syfte att studera representationer av polisen och dominerande 
poliskulturella normer i relation till den andra har jag valt att samla in 
mitt material från polisernas informella Facebookgrupp: UMF Sve-
rige. Inslag av dolda observationer motiveras dels med tidigare 
forskning och min inblick i polisyrket och dels genom forskningse-
tiska reflektioner. Jag har haft ambitionen att studera ett forum som 
representerar uniformerade polisers vardag och andra metoder, grad 
av deltagande observationer och/eller material hade troligtvis gett 
en mer regisserad bild av poliskulturella normer. I mina observat-
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ioner blir det till exempel tydligt att tonen i det sociala forumet blir 
en annan efter att media publicerat kommentarer skriva i forumet.  

Min materialinsamling gav upphov till ett omfattande material 
som, trots reduceringar till enbart text och analytiska teman, resulte-
rade i vad Kozinets (2011:147) kallar ”momentan informationsin-
farkt”: en risk vid internetbaserade observationer. Ett alternativ hade 
varit att avgränsa materialet mer stringent redan inledningsvis, men 
eftersom jag hade ambitionen att grunda min analys i ett material 
som representerade mer än ett utsnitt av ett socialt forum valde jag 
att ta risken. Det omfattande materialet resulterade i att den unifor-
merade verklighetens polisblick och den normkritiska polisblicken 
blev tydliga som teman, vilket kanske inte varit fallet om materialet 
varit mindre omfattande.  

Materialet har varit fokus i studien och min hantering av det är 
relevant för studiens transparens, speciellt eftersom materialet inte 
finns allmänt tillgängligt. För att kompensera detta har jag valt att 
använda ett relativt stort antal citat, vilket generellt gynnar genom-
skinligheten i en studie (Bergström & Boréus 2012:406ff). Citaten 
har valts ut i syfte att illustrera min tolkning av materialet och är i de 
flesta fall målande. Det finns dock anledning till att vara kritisk till 
materialets ursprung i relation till tillförlitlighet eftersom jag inte har 
reell vetskap om de fysiska personer som skriver i det sociala foru-
met verkligen kan representera poliskollektivet (Bergström & 
Boréus 2012:43f). Ett alternativ hade varit att använda flera olika 
sorters material eller triangulering av metoder, till exempel kvalita-
tiva intervjuer med poliser som är aktiva i det sociala forumet. Jag 
har istället valt att låta tidigare forskning i kombination med min 
egen förförståelse bekräfta min analys.  

Textanalysens initiala sortering var i grunden empiridriven och 
min analys mynnade ut i teman; den uniformerade verklighetens 
polisblick och den normkritiska polisblicken, som är skapade ur det 
empiriska materialet. Rubrikerna inspirerades dock av Finstads 
(2013) begrepp polisblicken, som syftar till att belysa hur polisers 
uppfattningar om verkligheten färgas av poliskulturella normer. Den 
empiridrivna infallsvinkeln kan vara delvis illusorisk eftersom de 
teman som skapas till viss del är teoristyrda i och med min teoretiska 
förförståelse om poliskulturer (Rennstam & Wästerfors 2013:198). 
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De underliggande temana är bekanta från tidigare forskning om 
poliskulturer och analysresultatet kan relateras till polisforskning, 
vilket kan styrka analysresultatet.  

I kvalitativa textanalyser handlar tillförlitlighet inte om att leve-
rera observerbara sanningar som i efterhand kan kontrolleras, utan 
snarare om studiens genomskinlighet. Genom att dels stegvis besk-
riva hur jag genomfört min analys och dels underbygga mina tolk-
ningar med citat har varit sätt att bidra till studiens genomskinlighet 
(Bergström & Boréus 2012:42f). Bergström och Boréus (2012:42) 
menar att ”[d]et empiriska idealet säger att ett material ska kunna 
bearbetas med samma typ av analysverktyg av olika forskare och 
deras resultat bli desamma”. När det som i denna studie handlar om 
tolkning av material är denna intersubjektivitet ingenting annat än 
ett ideal. Jag har analyserat materialet utifrån min samlade förförstå-
else, som inte kan ’trollas bort’ i tolkningsprocessen (Bergström & 
Boréus 2012:42). Om samma material skulle analyseras av en person 
med annan förförståelse eller ur ett annat teoretiskt perspektiv, 
skulle resultatet sannolikt inte bli detsamma som i denna studie 
(Bergström & Boréus 2012:31, 43; Emerson et al 2011:181).  

Begreppet intrasubjektivitet innebär att jag vid samma sorts ana-
lys av materialet får samma resultat vid olika tidpunkter, vilket skulle 
tala för konsekventa tolkningar (Bergström & Boréus 2012:43). Ett 
tecken på god intrasubjektivitet i denna studie är att de inlägg och 
kommentarer som i realtid skrivs i det sociala forumet tycks följa 
samma mönster som det kritiskt granskade materialet. Min bearbet-
ning av materialet, att omvandla det sociala forumets levande form 
till text, i kombination med möjligheten att återvända till det sociala 
forumet under analysprocessen bidrar till studiens tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten kan vidare ökas genom att återkoppla till de poliser 
som är medlemmar i det sociala forumet i syfte att få en indikation 
på om mina tolkningar är överensstämmande med deras (Svensson 
& Ahrne 2013:28). I de samtal jag har haft med poliskollegor och 
min handledare är de teman jag skapat överensstämmande med 
deras tolkningar av forumet och med relevant polisforskning.  

I presentationen har de citat jag valt för att illustrera min analys 
och tolkning har inneburit en reducering. Jag har valt bort det mesta 
av materialet samtidigt som jag valt ut vissa citat i syfte att represen-
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tera materialet som helhet (Rennstam & Wästerfors 2013:202). Vissa 
citat har valts ut för att belysa det diskursiva utrymmets brytpunkter, 
vilket resulterat i att jag medvetet valt att ibland inkludera citat som 
är positionerade i materialets gränszon för vad som är accepterat att 
uttala i det sociala forumet. I de citat som används i presentationen 
har stavfel och grammatiska fel korrigerats.  

Studiens överförbarhet, det vill säga möjligheterna att generali-
sera denna studies resultat och tolkningar på andra diskursiva arenor 
än det sociala forumet, ser jag som genomförbart (Svensson & 
Ahrne 2013:28f). Att materialet har skapats av ett stort antal poliser, 
att jag känner igen tonen från mina erfarenheter av polisyrkets var-
dag och att resultaten finns förankrade i tidigare forskning om po-
liskulturer talar för att resultatet skulle kunna överföras till ett annat 
diskursivt utrymme inom polisorganisationen.   

Forskningsetiska reflektioner 

Inslag av dolda observationer i ett slutet socialt forum ställer krav på 
en etisk medvetenhet. Jag kommer nedan att diskutera mitt material- 
och metodval utifrån ett etiskt perspektiv och med grund i forsk-
ningsetiska principer och riktlinjer. Forskningsetiska dilemman aktu-
aliseras av metoder och material, vilket resulterar i att forskningseti-
ken är föränderlig i takt med att nya metoder och nya material intro-
duceras i den vetenskapliga forskningen (Hermerén 2011:45f). 
Etiska riktlinjer som är utformade i enlighet med internetbaserade 
observationer finns i skrivande stund inte i Sverige. 

De forskningsetiska principerna som traditionellt sett reglerar ve-
tenskapliga studier sammanfattas som informationskravet, samtyck-
ekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 
grundar sig på den etiska principen att människor som deltagare i 
forskningen ska skyddas gentemot psykiskt lidande eller fysisk skada 
(Vetenskapsrådet 2002). Dessa principer har, med undantag för 
kravet om informerat samtycke, beaktats i studien.  

Mina forskningsetiska reflektioner har sin startpunkt i huruvida 
Facebookgruppen UMF Sverige är att anse som ett offentligt eller 
privat socialt forum och om det som skrivs är av offentlig eller pri-
vat natur, vilket inte är helt enkelt att definiera. Ur medlemmarnas 
perspektiv är UMF en sluten grupp där endast poliser och polisstu-
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denter ska vara medlemmar. Samtidigt finns en uttalad medvetenhet 
hos medlemmarna om att det som skrivs kan komma andra till 
handa.34 Ibland uppfattar jag dock diskussionerna i det sociala fo-
rumet som tagna ur ett virtuellt fikarum, det vill säga som privata i 
betydelsen att det sagda inte är avsett för andra än poliser.  

Det finns en generell risk att människor i sociala forum upplever 
att en grupp är sluten och skyddad från insyn. Sett ur polisernas 
perspektiv kan enskilda poliser uppfatta det sociala forumet som 
slutet och frivilligt dela med sig av information som är av mycket 
privat natur, utan en tanke på att texterna kan spridas utanför foru-
mets virtuella väggar (National Committee for Research Ethics in 
the Social sciences and the Humanities [NESH] 2003). I ett socialt 
forum med cirka femtusen medlemmar, och som granskats av medi-
erna, torde en reell medvetenhet om spridningsrisken finnas.  

Jag anser sammantaget att Facebookgruppen UMF kan betraktas 
som ett relativt offentligt forum. Det sociala forumet är skapat av 
personer i sina yrkesroller och inte av privatpersoner. Poliserna 
kommunicerar i egenskap av poliser, dock inte i den formella polis-
rollen. I forumet diskuteras yrkesrelaterade ämnen och det finns en 
medvetenhet om informationens spridningsrisk. Det sociala forumet 
har heller inte ett begränsat antal deltagare, trots sin slutna form, 
vilket talar för att den är att betrakta som ett relativt offentligt fo-
rum.  

Dessa inledande etiska reflektioner leder vidare till det forsk-
ningsetiska kravet på informerat samtycke. Dolda observationer 
som materialinsamlingsmetod är ovanliga eftersom de forskningse-
tiska reglerna ställer krav på att deltagarna i en studie ska informeras 
om studien samt ge sitt samtycke om medverkan. Dock behöver 
dolda observationer generellt sett inte vara uteslutna av de forsk-
ningsetiska principerna. Om det sociala forumet betraktas som rela-
tivt offentlig och att det som studeras inte kan knytas till konkreta 
personer kan en dold observation ur ett forskningsetiskt perspektiv 
motiveras och vara undantagen kravet om informerat samtycke (Kozi-

                                                           
34 I gruppens beskrivning inkluderas texten; ”[v]i vet att andra, utomstående, har 
tillgång till forumet” (UMF 2014), inlägg och kommentarer från UMF blev rubriker 
i media och i det granskade materialet finns flertal inlägg där utomståendes närvaro 
i det sociala forumet diskuteras.  
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nets 2011:206; Lalander 2013:89; NESH 2003). En viktig aspekt i detta 
är att jag behandlat materialet som arkivdata och varken samlat in det i 
realtid eller deltagit i skapandet av det. Dessutom ska det betonas att 
min studie inte handlar om konkreta personer. Jag ser materialet som 
kollektivt skapat av ett stort antal poliser och mitt syfte är att finna 
representationer och dominerande poliskulturella normer i ett anony-
miserat material där ingen polis citeras med namn. Fokus i denna studie 
är det som skrivs och inte skrivs, inte vem som skriver vad.  

Som ett resultat av dessa inledande etiska reflektioner har jag valt att 
varken inhämta samtycke eller informera gruppens medlemmar. I prak-
tiken hade ett informerat samtycke kommit att bli ett problem dels 
eftersom samma poliser som figurerar i mitt material kanske inte är 
medlemmar i UMF idag och dels är ett informerat samtycke av tusen-
tals personer inte ett rimligt alternativ. Ur polisernas perspektiv och i 
enlighet med de dominerande poliskulturella normerna som kommer 
till uttryck i materialet är forumet att betrakta som slutet och av respekt 
har jag informerat gruppens administratörer om min studie. 

Jag vill slutligen lyfta fram det som ur mitt perspektiv som polis va-
rit det etiska dilemma jag brottats mest med, vilket även ger en bild av 
poliskulturella normers kraft. Inslagen av dolda observationer har inne-
burit att jag tagit del av material som varit tillgängligt för mig genom 
min yrkesroll. När jag skiftat till ett vetenskapligt perspektiv har jag 
intagit rollen av en dold deltagare som kan liknas vid att vara ’spion’ 
med dubbla lojaliteter; lojalitet dels gentemot min studie och dels 
gentemot mina virtuella och fysiska kollegor (Aspers 2011:66). Trots att 
jag kan motivera mitt material- och metodval utifrån forskningsetiska 
principer finns en poliskulturell norm som periodvis varit ett etiskt 
dilemma under analys- och skrivprocessen. Begreppen ’tystnadskod’ 
eller ’radiobilssekretess35’ är poliskulturella normer som kortfattat inne-
bär att ’det som sägs i rummet, stannar i rummet’ eller i radiobilen (Pe-
terson & Uhnoo 2012:363). Det etiska dilemmat med denna studie har 
handlat om huruvida jag kan anses bryta mot denna norm i och med 
mitt materialval och i syfte att ur ett etiskt perspektiv motivera min 
studie har de forskningsetiska reflektionerna tagit ett stort utrymme. 
Detta etiska dilemma konkretiserar att det är i mötet mellan teori och 
praktik som de forskningsetiska reflektionerna uppstår (Collste 
2002:14).  

                                                           
35 Radiobilssekretess är en poliskulturell norm och en variant av ’tystnadskoden’, 
som normen vanligtvis kallas inom polisforskningen.  
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