
Hur har bilden av den goda polisen sett ut och utvecklats de 
senaste decennierna? 
Kan polisrollens utveckling visa hur polisrollen i framtiden 
ser ut?  
Och kan bilden av framtidens goda polis korrigeras?

Denna rapport visar hur Polistidningen skildrat poliskul-
turen, den kvinnliga polisen och polisutbildningen sedan 
1970-talet. Polisrollen har utvecklats och genom att gran-
ska denna utveckling kan man se konturerna till framti-
dens goda polis. I rapporten identifieras poliskulturen och 
dess olika skepnader genom tiderna som en bromskloss i 
utvecklingen av polisrollen. Kan yrkesetiken som teori och 
praktik vara nyckeln till att styra utvecklingen i en kon-
struktiv och positiv anda? 
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Förord  

Jag är en del av den polisiära världen. Jag befinner mig till vardags mitt 
i den. Jag sitter vid fikabordet och i radiobilen. Och det är en unik 
värld. Många gånger tänker jag på hur andra utifrån skulle tolka, upp-
fatta och/eller döma den polisiära jargongen. Den jargong som om 
och om igen ger upphov till rubriker i medierna. I min värld kan polis-
jargong vara det som får oss poliser att stå ut, kliva ut ur radiobilen 
och bemöta människor på ett empatiskt och respektfullt sätt. Att ena 
stunden befinna sig mitt i en trafikolycka med dödlig utgång eller se en 
alldeles för ung kvinna mördad och andra stunden fotpatrullera i sta-
dens centrum och prata med ungdomar ställer krav på en fungerande 
säkerhetsventil om alla människor ska få samma professionella bemö-
tande. Ibland har polisjargongen funktionen som denna säkerhetsven-
til. Att kunna ta av sig masken och sitta tillsammans med kollegor som 
helt enkelt vet hur det känns, utan att orden uttalas. Det är känslan av 
polisjargongens positiva sida.  

Teorin om polisjargongen med dess negativa sidor fungerar som 
den tankeväckare som ibland behövs. Jag känner till riskerna med po-
lisjargongen, vet vad den kan dölja. Jag förstår att jargongen kan bli 
farlig om den får fäste i min polisroll eller i mitt inre, om jag som polis 
inte längre kan se skillnaden mellan en jargong och verklighetens för-
domar. Gränsen är enkel att passera och jag har sett den passeras. Jag 
har sett poliser som omedvetet införlivat polisjargongen som en del av 
dem själva. Och jag har sett hur poliser som inte delar en humanistisk 
människosyn använder jargongen som en ursäkt för att trycka ner 
redan utsatta människor. 

Som utomstående kan man enkelt generalisera polisen utifrån en-
staka händelser, citat uppryckta ur sitt sammanhang eller alarmerande 
rubriker på löpsedlarna. Jag har gjort det själv. Jag gör det i denna text. 



 

Även om jag mycket väl känner igen den bild av polisen som målas 
upp, så är det inte så jag upplever mitt yrke och mina kollegor. Verk-
ligheten är inte enbart målad i svart och vitt.   

Denna rapport bygger på min magisteruppsats i religionsvetenskap, 
Idén om den goda polisen: en diskursanalys av Polistidningens konstruktioner av 
polisen under perioden 1974-2008, vid Högskolan Dalarna. Tack till min 
handledare Johanna Gustafsson Lundberg! 



 

Abstract 

I have studied the issues of the Swedish periodical, Polistidningen, 
over a period from 1974 to 2008 to examine how the image of the 
police is constructed. My main ambition was to explore how the mag-
azine in question constructs the concept of the good police officer, in 
other words, what kind of police attributes were rewarded or encour-
aged. To do this I wanted to study changes over time in order to re-
veal the development of the concept of the good police officer as it 
evolved. Through a critical discourse analysis of the material, I identi-
fied three themes that together formed a comprehensive picture: the 
police culture, the woman police officer and police education.  

During the 1970’s, the police officer was a man with a neat appear-
ance. The view of education was mechanical and the police officer was 
fed with theoretical knowledge. He was a police cadet in Stockholm 
and in a climate of contemporary hatred towards the police, the job 
was tough. The police culture provided him a sense of safety and con-
fidence, but his female colleagues were not welcome. 

In the 1980’s, the police officer was a man and the job was seen as 
labourer work. The neat uniforms were replaced by leather jackets, 
which were a physical protection against knife stabbings and a mental 
shield against the hatred towards the police from the outside world. 
The police officer was described as a superman: a tough policeman 
with a heart of stone. If the police officer worked at Norrmalm, a dis-
trict in central Stockholm, he worked in a culture where violence was a 
part of everyday life and where rumours of military marches beating 
time when the baton swung in the air were spread in the media. The 
spirit of the police body was the police officer’s shield against criminal 
charges and he protected his colleagues under the same premise. His 
female colleagues existed, but were not to be seen.  



 

In the 1990’s, the police officer was a heterosexual man or woman, 
Swedish or of a different ethnic background. Behind the uniform, he 
or she was a person with feelings that were allowed to be expressed 
only in extreme situations. The police education system had replaced 
the mechanical view of knowledge with an intellectual view. In the 
encounter with reality the police trainee was bullied by older col-
leagues. The female police officers opened up about their negative 
experiences of the police culture a decade earlier and stories of severe 
harassments saw the light of day. 

During the 2000’s, the police officer was a heterosexual man or 
woman, Swedish or of different ethnic background. Police education 
became more academic and features other than physical strength were 
emphasized. The police officer was a person who was affected by 
what he or she experienced on a daily basis. However, the construc-
tion of the police officer had come to halt and the debates in the mag-
azine had silenced. 

From my examination of these constructions of the police officer, I 
was able to define the idea of the good police officer during each dec-
ade. The changes over time provided a hint of the direction in which 
the idea of the good police officer would develop. I identified the po-
lice culture existing in any given period as the common denominator 
for every construction of the police officer. The police culture, and 
foremost its prejudiced and disparaging way of expressing itself, is a 
given subject for ethical discussions. Discussions that could shape the 
future concept of what constitutes a good police officer. 
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1 Inledning 

Polisen är en myndighet och en yrkesgrupp som syns och bevakas, 
som skapar rubriker i tidningar och skildras i dagliga nyhetsinslag. 
Granskande journalistik presenterar upplevelser av polisen genom 
dokumentärer, reportage och debattartiklar samt skapar en offentlig 
debatt om polisers arbete, attityder, uniform med mera. I dessa diskur-
ser skildras polisen ofta negativt. Samtidigt skapar kriminalromaner, 
TV-serier och filmer schabloner av poliser och polisarbete. I filmer ses 
till exempel de fiktiva poliserna Kurt Wallander, Johan Falk, Martin 
Beck och Gunvald Larsson arbetandes med actionfyllda mordutred-
ningar. Konstruktionerna av polisen, polisarbete och polisrollen är 
varierande beroende på vem som håller i penseln när bilden målas och 
vilka färger som används, med andra ord beroende på om bilden av 
polisen konstrueras i svart och vitt eller om hela färgpaletten med alla 
dess nyanser används.  

Jag är intresserad av att veta hur polisen konstruerar och historiskt 
har konstruerat bilden av polisen. Det historiska perspektivet bidrar 
till en tanke om framtidens polis i en positivt skapande anda: genom 
att se utvecklingstendenser pekas den framtida riktningen ut och möj-
ligheten att korrigera riktningen finns. 

Min utgångspunkt när det handlar om polisidentiteten är att varje 
polis är en människa bakom sin uniform, ett synsätt som resulterar i 
att alla poliser är olika. Det finns inte en polisidentitet, utan i princip 
lika många som det finns poliser. Men det finns gemensamma och 
generella drag hos poliser och det finns starka krafter som formar den 
polisiära yrkesrollen i en enhetlig(are) riktning. Min erfarenhet av poli-
syrket ger mig en anledning att tro att det finns poliskulturer vars jar-
gonger och normer inte alltid är överensstämmande med de allmänna 
normerna i samhället. Ofta är det när dessa mer eller mindre dolda 
normerna och värderingarna kommer upp till ytan som media och 
allmänhet reagerar och den offentliga debatten startar.  
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Polisprofessorn Leif GW Persson skrev fiktion av verklighet i kri-
minalromanen Samhällsbärarna1 när han skildrade hur en grupp poliser 
vid Norrmalmspolisen (Basebollsligan) under 1980-talet slog den al-
koholiserade farbror Nisse med batongen till tonerna av marschmusik. 
Boken är fylld av skildringar av poliskulturens negativa sida. Har po-
liskulturen och polisjargongen samma drag idag som under 1980-talet 
eller har utvecklingen raderat dessa tendenser?  

Polisforskaren Granér menar att:  

Det finns en rad skäl till att förhålla sig kritisk till icke systematise-
rade jämförelser mellan förr och nu. Det är till exempel lättare att gene-
ralisera och framhäva, karikera eller idealisera drag i det förgångna, 
medan nuets mångfald framstår som tydligare. Anekdoter från förr, som 
överlevt därför att de beskriver sensationella händelser, kan ge bilden av 
att detta var representativa beskrivningar av den dåtida verkligheten.2   

Historierna om poliserna som slog sina batonger i takt till marschmu-
siken kanske inte ger en realistisk och sann bild av 1980-talets polis-
kultur. Granér menar dock att beskrivningar av skillnaden mellan 
1980-talet och idag kan ha en normativ funktion genom att man di-
stanserar sig från liknande polispraktiker.3 Jag trodde tidigare att dessa 
historier var ett kollektivt minne av en beryktad och svunnen tid i 
svensk polishistoria. Men i kungliga Norrmalmspolisens nyrenoverade 
lokaler spelades marschmusik under 2000-talet.  

Bilderna av polisen är varierande, vinklade, ibland uppbyggande, 
men ofta negativa. Jag är intresserad av att, ur ett konstruktivt per-
spektiv, se vilken bild av polisen som byggs upp av medier som repre-
senterar poliskollektivet.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Jag ska i denna text undersöka hur bilden av polisen konstrueras och 
hur idén om den goda polisen har sett ut under den granskade tidspe-
rioden. Jag har valt att granska hur Polistidningen konstruerar och har 
konstruerat bilden av polisen under de fyra senaste decennierna i syfte 
att lokalisera eventuella utvecklingstendenser. Ur Polistidningens kon-
struktioner ska jag sedan försöka lokalisera idén om den goda polisen 
under respektive decennium. Denna utveckling kan bidra med en 
fingervisning om i vilken riktning idén om den goda polisen utvecklas 
och om yrkesetik kan vara ett redskap för framtidens polis. Med be-
greppet den goda polisen menar jag inte godhet som en etisk dygd, 
utan de egenskaper som premieras hos polisen. Begreppet syftar till att 
spegla en utveckling i en positiv anda. 

1 Persson, Leif GW (1982): Samhällsbärarna. 
2 Granér, R (2004): Patrullerande polisers yrkeskultur, sid 90. 
3 Ibid.  
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1.1.1 Problemformulering 

 Hur konstruerar Polistidningen bilden av polisen?  

 Hur konstrueras idén om den goda polisen i Polistidningen?  

 I ljuset av detta, hur skulle idén om den goda polisen kunna se ut i 
framtiden och hur skulle yrkesetik kunna bidra till en utveckling i 
positiv anda? 

1.1.2 Begränsningar 

Jag har valt att begränsa min analys till att handla om uniformerade 
poliser i yttre tjänst, eller traditionellt uttryckt: ordningspoliser.4 Dessa 
poliser arbetar uniformerat och patrullvis i radiobil. Arbetet som ord-
ningspolis är till stor del händelsestyrt och arbetsuppgifter tilldelas 
patrullerna via länskommunikationscentralen (LKC). Mellan dessa 
uppdrag ska uniformerade poliser bland annat initiera egna ingripan-
den samt vara synliga för allmänheten och arbeta brottsförebyggande 
genom till exempel fotpatrullering eller nykterhetskontroller i trafiken.   

1.2 Metod och material  

Jag har valt att granska Polistidningen under perioden mellan 1970-
talet och 2000-talet i syfte att se om och hur diskursen förändras över 
tid. Eftersom jag ur det empiriska materialet vill lokalisera mönster 
och se förändring över tid har jag valt att göra vissa nedslag under den 
aktuella tidsperioden. Nedslagen jag valt är åren 1974 och 1978, 1984 
och 1988, 1994 och 1998 samt 2004 och 2008. Jag har även valt att ta 
del av Polistidningen år 2010 i syfte att belysa en eventuell framtida 
utveckling inom varje tema.  

Jag har vidare valt att presentera min analys i tematisk form med 
poliskulturen, den kvinnliga polisen och polisutbildningen som grund. 
Dessa teman springer ur den kritiska diskursanalysen och var med 
andra ord inga teman som fanns initialt och därigenom färgade mitt 
angreppssätt.  

Nedan ska jag presentera mitt val av metod, diskursanalys, och ge 
en kortfattad teoretisk presentation av diskursanalys samt min egen 
roll i det metodiska arbetet. Jag kommer vidare att visa hur jag använt 
mig av diskursanalysen som verktyg för att analysera hur Polistidning-
en konstruerar idén om den goda polisen. Slutligen presenterar jag 
mitt empiriska material. 

4 Poliser i yttre tjänst arbetar på ”ordningen” eller ”IG” (ingripandeverksamhet). 
Närpoliser kan i vissa myndigheter falla under begreppet ordningspoliser om deras 
arbetsuppgifter är reaktiva/händelsestyrda.   
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1.2.1 Disposition 

Inledningsvis ger jag en kortfattad historisk bakgrund som syftar till 
att ge en bild av polisorganisationen och polisutbildningen i Sverige 
under den granskade tidsperioden.  

Den teoretiska bakgrunden syftar till att ge bilden av polisen ett 
sammanhang och jag presenterar teorier och tankar om poliskulturen 
och dess olika skepnader. Jag beskriver vilka officiella och inofficiella 
normer som styr polisarbetet, med betoning på de inofficiella normer-
na som formas inom en poliskultur. Jag beskriver vidare kunskapssy-
nen inom polisen och yrkesetik ur ett polisperspektiv.  

Min analys presenteras genom olika teman, som syftar till att visa 
förändring över tid. Mina teman är olika konstruktioner av Polistid-
ningens bild av polisen. Dessa tillsammans bidrar till en bild av vilken 
typ av polis som premieras under respektive decennium och ur dessa 
teman kan textens problemformulering om hur Polistidningen kon-
struerar idén om den goda polisen besvaras och diskuteras. Diskuss-
ionen mynnar ut i en idé om, eller konturerna till, framtidens polis och 
huruvida yrkesetiska verktyg kan bidra till att korrigera bilden av fram-
tidens polis.  

1.2.2 Diskursanalys som teori och metod 

Diskursanalysen är en vetenskaplig metod, vars grundare är Foucault. 
Han utvecklade teori och begrepp som idag används inom diskursana-
lysen. Jag kommer nedan att ge en mycket kortfattad beskrivning av 
metoden, avsnittet “diskursanalys som teori och metod” finns i sin 
helhet som appendix i denna rapport.  

Diskursanalysen är ett paraplybegrepp, som innefattar flera teore-
tiska riktningar och ansatser. En diskurs definieras av Winther Jørgen-
sen & Phillips som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)”. Utgångspunkten för diskursanalysen är 
att människans sätt att tala på inte är en neutral och objektiv spegling 
av omvärlden, identiteter och sociala relationer. Sättet att tala och an-
vända språket på spelar istället en aktiv roll i skapandet och föränd-
randet av omvärlden, identiteter och sociala relationer.5  

Det finns fyra premisser som Winther Jørgensen & Phillips använ-
der sig av för att visa gemensamma nämnare som diskursanalysens 
olika riktningar delar. 6  

Den första premissen är en kritisk inställning till kunskap, vilket i 
praktiken innebär att kunskapen om världen inte kan betraktas som en 
objektiv sanning. Världsbilder är en produkt av kategoriseringar och 

5 Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000): Diskursanalys som teori och metod, sid 7 ff.  
6 Ibid., sid 11 f. 
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inte avspeglingar av verkligheten. Människan får med andra ord till-
gång till verkligheten genom kategoriseringar.  

Den andra premissen är att synen på, och kunskapen om, att värl-
den är kulturellt och historiskt formad. Världsbilder och identiteter 
förändras över tid och diskursivt handlande konstruerar den sociala 
världen och dess kunskap, identiteter och sociala relationer. Sociala 
mönster skapas och bevaras med andra ord av diskursivt handlande.  

Den tredje premissen är sambandet mellan kunskap och sociala 
processer, vilket innebär att människans sätt att uppfatta världen skap-
as och bevaras i sociala processer där dels gemensamma sanningar 
byggs upp och dels en kamp mellan vad som är sant och falskt äger 
rum. 

Den fjärde och sista premissen är sambandet mellan kunskap och 
social handling. Olika sociala världsbilder resulterar i olika sociala 
handlingar, den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 
därmed tydliga sociala konsekvenser.  

Människans uppfattning om verkligheten är med andra ord en sub-
jektiv tolkning och inte en objektivt sann bild av verkligheten. Hur 
verkligheten tolkas beror på kulturella och historiska aspekter och 
bilden av verkligheten är föränderlig över tid. Med detta som start-
punkt är syftet med denna rapport inte att leverera en sann bild av 
polisen, utan att presentera olika uppfattningar och konstruktioner av 
den goda polisen som Polistidningen bygger upp genom tiderna. Att 
tematiskt granska och analysera olika byggstenar som tillsammans 
konstruerar idén om den goda polisen kräver ett kritiskt perspektiv för 
att hitta mönster och strukturer i texterna samt för att se en förändring 
över tid. Detta sammantaget har gjort att jag inspirerats av den kritiska 
diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella modell som veten-
skaplig metod.  

Fairclough har utarbetat denna tredimensionella modell för att ge-
nomföra en kritisk diskursanalys av en kommunikativ händelse. I mo-
dellen studeras den kommunikativa händelsens tre dimensioner eller 
egenskaper: texten, den diskursiva praktiken och dess konsekvenser 
för den sociala praktiken. Dessa utgör tillsammans en analytisk ram. 
För att analysera en diskurs krävs att man fokuserar dels på den kom-
munikativa händelsen och dels på diskursordningen, det vill säga 
summan av de diskurstyper som används inom en social praktik.7  

En tidningsartikel definieras som en kommunikativ händelse och 
har således tre dimensioner: tidningsartikeln är en text, en diskursiv 
praktik i vilken texten produceras och konsumeras samt en del av en 
bredare social praktik (konkreta, individuella och kontextbundna 
handlingar). Dessa delar samspelar med varandra. En textanalys enligt 

7 Fairclough, N (2003): Analysing Discourse: textual analysis for social research, sid 124.  



 6

Faircloughs modell kan bli mycket detaljerad och texten kan analyseras 
ur flera olika perspektiv med flertalet olika verktyg, till exempel meta-
forer och ordval.8 Mitt material är omfattande och syftar till att se för-
ändring över tid, varför jag har valt en mindre detaljerad analys av 
texterna: ”ju bredare tidsperspektiv, desto grovkorigare analys”.9 

1.2.3 Forskarrollen i diskursanalysen  

Winther Jørgensen & Phillips beskriver forskarens roll i diskurana-
lysen och menar att det inte handlar om att komma bakom diskursen. 
Forskaren ska med andra ord inte fokusera på vad människor verklig-
en menar eller hur verkligheten egentligen ser ut bakom diskursen. 
Fokus ska istället ligga på diskursen i sig och det som faktiskt har skri-
vits i syfte att undersöka vilka mönster som finns i utsagorna.10 

Neumann menar att en kulturell kompetens är en förutsättning för 
en diskursanalys. Med en kulturell kompetens menas att forskaren har 
tillräcklig generell kunskap om det område han eller hon ska analysera 
och som bidrar till en förståelse för till exempel diskursens bakomlig-
gande processer.11 Att vara bekant med och/eller ha praktisk erfaren-
het om det område som ska studeras är med andra ord en fördel. Sam-
tidigt kräver denna kulturella kompetens att forskaren kan distansera 
sig från sin förförståelse eftersom diskursanalysen fokuserar på diskur-
sen i sig och inte de bakomliggande processerna.12 

Jag anser mig besitta den kulturella kompetensen om polisyrket och 
poliskulturen, vilket i min analys och bearbetning av materialet haft 
olika grader av inverkan. En positiv effekt har varit att jag kunnat se 
diskursen ur ett nyanserat helhetsperspektiv samt att jag kunnat rela-
tera till verkliga situationer. Det som jag ibland upplevt som proble-
matiskt har varit att lägga mina egna kunskaper och värderingar åt 
sidan för att i min analys inte låta mig styras av dem. Men ”forskaren 
gör alltid något med sitt material –och det finns i varje studie vägval 
att göra”.13  Kanske hade till exempel andra teman utkristalliserat sig i 
min analys utan min kulturella kompetens och förförståelse.  

1.2.4 Analys och bearbetning  

Med diskursanalysen som teori och metod i grunden och med Fair-
cloughs modell som inspiration tog jag mig an det empiriska materi-
alet, Polistidningen mellan åren 1974 och 2008.  

8 Winther Jørgensen & Phillips (2000), sid 87 (se vidare Fairclough (2003), sid 191 ff.  
9 Neumann, I (2003): Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanlys, sid 54. 
10 Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000), sid 28.  
11 Neumann, I (2003), sid 47 f. 
12 Ibid., sid 131 f. 
13 Börjesson, M (2003): Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, sid 172 f.
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Genom att jag inledningsvis skapade en helhetsbild av materialet 
utkristalliserades olika teman av vilka jag slutligen valde att i grova 
drag analysera poliskulturen, den kvinnliga polisen och polisutbild-
ningen. Mitt kriterium var att varje tema skulle kunna visa en föränd-
ring över tid, vilket förutsatte att respektive tema fanns representerat 
under flera decennier. Kvinnliga poliser och polisutbildningen är te-
man som mer eller mindre förekom under samtliga granskade tidspe-
rioder, medan till exempel uniformsdiskursen har varit mer sporadisk. 
Utifrån dessa teman har jag sökt kartlägga utvecklingen i respektive 
diskurs över tid, men i vissa fall visade diskursen istället på gemen-
samma nämnare, till exempel när det gällde kvinnliga poliser och deras 
arbetssituation.  

Vid en noggrann och mer detaljerad granskning av materialet vi-
sade det sig att olika teman till viss del överlappade varandra. Jag 
skulle kunna likna materialets nätverk av diskurser med en kartbok, 
där de olika kartorna överlappade varandra i varierande grad och till-
sammans bildade en helhetsbild. Jag tänkte mig diskursanalysen som 
ett verktyg för att skilja dessa kartor från varandra och identifiera de 
texter och uttryck som bidrog till att konstruera bilden av polisen. 
Genom att ha kartboken uppslagen på sidan om kvinnliga poliser hit-
tade jag den konstruktion av den kvinnliga polisen som var tydligast, 
till exempel en artikel som redan i sin rubrik eller ingress meddelade 
att artikeln skulle handla om just kvinnliga poliser. Men genom att 
bläddra vidare i kartboken kunde jag lokalisera andra texter och ut-
tryck som bidrog till att konstruera en mer detaljerad och skarpare bild 
av den kvinnliga polisen under de olika decennierna. Detta i sin tur 
gav ett omfattande material ur vilket jag sedan kunde finna mönster i 
hur bilden av den kvinnliga polisen konstruerats i Polistidningen. 
Olika teman överlappade med andra ord varandra och fungerade i 
samspel med varandra.  

Jag valde mer konkret att bygga upp helhetsbilden av polisen ge-
nom att se poliskulturen som ett övergripande tema som kom till ut-
tryck genom bland annat polisjargong och andra kollektiva normer 
och värderingar. Andra byggstenar som tillsammans konstruerade 
bilden av polisen, och som jag valde att betona, var rekrytering, ut-
bildning och introduktion till polisyrket i syfte att belysa hur man blir 
en del av poliskulturen, hur man ”blir polis” helt enkelt. Polisunifor-
men visade sig vara det som tydligast signalerade ”polis” och genom 
att se uniformens flera funktioner för polisrollen kunde konstruktion-
en av polisen ges ytterligare en dimension. Diskursen om kvinnliga 
poliser bidrog till ett annat perspektiv i konstruktionen av polisen och 
gestaltade bland annat poliskulturens baksidor.  

1.2.5 Underlag 

Mitt empiriska underlag består av Polistidningens samtliga nummer 
under åren 1974, 1978, 1984, 1988, 1994, 1998, 2004 och 2008 samt 
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de första numren år 2010. Nedslagen är slumpmässigt utvalda och 
varje decennium representeras av två nedslag. Varje årgång under den 
granskade tidsperioden består av mellan åtta och tio nummer av tid-
ningen.  

Polistidningen grundades år 190314 och är en tidning för främst Po-
lisförbundets medlemmar, vilka uteslutande är poliser. Tidningen ges 
ut åtta gånger per år. Den distribueras, förutom till medlemmarna, till 
politiker, media och andra prenumeranter. Polistidningens upplaga år 
2010 är 23 400 tidningar. Polistidningen publicerar, förutom det mesta 
av papperstidningens innehåll, nyheter och aktuella artiklar på sin 
hemsida.15 

1.3 Tidigare forskning 

Internationell forskning om polisers yrkeskultur har gett en mer eller 
mindre enhetlig bild av polisarbetet. Den klassiska polisforskningen, 
som Granér kallar perioden mellan 1960- och 1980-talen, har repre-
senterats av polisforskare som till exempel Skolnik, Manning och Van 
Maanen och fokus har varit på den patrullerande polisens yrkeskultur. 
Poliskulturen som forskningsresultaten beskriver kan vid en snabb 
anblick uppfattas som enhetlig och negativ. En anledning till det kan 
vara att olika typer av polisskandaler agerat som drivkrafter för forsk-
ningen, vilket påverkat forskningsresultaten. I skandinavisk polis-
forskning har kulturbegreppet tidigare inte varit i fokus, eftersom be-
greppet i sig gett en illusion om att poliskulturen är mer homogen än 
vad den egentligen är. Idag har kulturbegreppet lyfts fram och aktuali-
serats bland annat genom Granérs forskning.16  

Den svenska polisforskningen, eller den eftersatta forskningen, ut-
går från den omfattande internationella forskningen och samtliga fors-
kare (av vilka jag nedan ska presentera ett par) refererar till och disku-
terar den internationella forskningen. Jag har medvetet valt att bygga 
min teoretiska bakgrund på den svenska polisforskningen, med Fin-
stads Politiblikket17 som enda undantag. Jag vill begränsa texten till att 
handla om svenska poliser i yttre tjänst och till forskning som speglar 
de faktiska förhållandena för svenska polisers kulturer och uttryck för 
dessa.  

När det handlar om poliskulturer i Sverige har Granérs avhandling, 
Patrullerande polisers yrkeskultur, utgjort grunden till min teoretiska bak-
grund. Granér är psykolog och har undervisat på Polishögskolan i 
Solna. Idag arbetar han som universitetslektor i polisvetenskap vid 
Linnéuniversitet i Växjö. Granér ger i sin avhandling en bred bild av 

14 http://sverigestidskrifter.se (om Polistidningen). 
15 http://www.polistidningen.se (om tidningen).  
16 Granér, R (2004), sid 8 f.  
17 Finstad, L (2000): Politiblikket,  
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polisers yrkeskultur och hur olika (och motstridiga) perspektiv bidrar 
till att skapa variation och heterogenitet i kulturbegreppet. Granér 
belyser bland annat polisens roll i relation till polisorganisationen, sy-
nen på polisarbete och kunskap utifrån flera förhållningssätt samt hur 
dessa fungerar i förhållande till varandra. Finstad analyserar i sin bok, 
Politiblikket, polisrollen och polisarbetet i Norge ur flera perspektiv 
och hennes studie tycks till viss del ha inspirerat Granérs avhandling.  

Ekman beskriver i sin avhandling, Från text till batong18, bland annat 
de normer och krav som polisarbetet kantas av. Detta genom att ana-
lysera polisers vardagliga prat. Ekmans empiriska syfte, att beskriva 
svenskt polisarbete, har varit det intressanta när det handlar om att 
skapa en bild av uniformerade polisers yrkeskulturer och lokalisera 
gemensamma drag i denna. Ekman har tidigare arbetat som polis och 
beskriver polisens vardag på ett realistiskt sätt.  

Andersson diskuterar i sin avhandling, Ordnade praktiker19, polisar-
bete och hur konstruktionen av genus kan sammankopplas med orga-
nisatoriska praktiker.  

Carlström skildrar i sin avhandling, På spaning i Stockholm, polisar-
betet i en spaningsgrupp under 1990-talet.20 

Holgersson har studerat polisens arbetsprestationer och ger en må-
lande bild av polisens vardagliga arbetsuppgifter i boken, Yrke: 
POLIS.21 

Samtliga ovan nämnda forskare har använt sig av deltagande obser-
vation eller fältstudier som metod för sina respektive analyser av po-
liskulturer och polisarbete. Eller som Carlström beskriver sin metod: 
medföljande observation.22 Holgersson och Ekman är de enda fors-
kare som arbetat som poliser och som verkligen gjort en deltagande 
observation i begreppets bokstavliga mening. Forskarna har suttit i 
polisbilar och runt fikabord inne på polisstationer och tagit del av den 
polisiära världen ur ett inifrån perspektiv. Flera av dem har beskrivit 
hur de uppfattades som ”den andra” av poliserna.23 Ur dessa delta-
gande observationer skapas olika bilder av polisen och polisyrket be-
roende på forskarens fokus. Sammantaget blir dock helhetsbilden tyd-
lig, konkret och levande genom att forskarna målande beskriver polis-
yrket, polisarbete och polisidentiteter, som inordnas under poliskul-
tursbegreppet.  

18 Ekman, G (1999): Från text till batong: om poliser, busar och svennar.  
19 Andersson, S (2003): Ordnade praktiker: en studie av status, homosocialitet och maskulinite-

ter utifrån två närpolisorganisationer.  
20 Carlström, A K (1999): På spaning i Stockholm: en etnologisk studie av polisarbete. 
21 Holgersson, S (2006): Yrke: POLIS: motivation, yrkeskunskap och andra förutsättningar 

för polisarbete. 
22 Carlström, A K (1999), sid 84.  
23 Till exempel Granér (2004), Ekman (1999) och Carlström (1999).  
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När det handlar om den svenska polisens uniform och dess olika 
funktioner saknas forskningsanknytning som pekar antingen i riktning 
mot att uniformen av allmänheten uppfattas som aggressiv eller i mot-
satt riktning. Överhuvudtaget saknas forskning som belyser polisuni-
formen och dess estetiska funktion eller hur poliser uppfattar och 
upplever sin uniform.  



 11

2 Historisk tillbakablick  

Nedan ger jag en kortfattad historisk bakgrund till de teman jag valt 
att analysera.  

Den svenska polisen förstatligades år 1965, dessförinnan var polis-
väsendet kommunalt styrt. Innan förstatligandet fanns 554 polisdi-
strikt i Sverige och sjuttio procent av dessa hade färre än tio anställda 
poliser, vilket gjorde det svårt att samordna personal och resurser. I 
och med förstatligandet minskades antalet polisdistrikt till 119.24 

Det svenska samhället karaktäriserades av radikala strömningar un-
der 1970-talet, vilket även påverkade den allmänna bilden av polisen 
negativt. Massmedias och allmänhetens attityd mot polisen upplevdes 
av poliser som en försvårande omständighet i arbetet. Ett konkret 
tecken på minskad popularitet var ett ökat antal av anmälningar mot 
polismän (mellan åren 1973 och 1983 ökade polisanmälningarna mot 
poliser i Stockholm från 202 till 394 stycken). Ett annat tecken på den 
negativa synen på polisen var det låga antalet sökande till polisutbild-
ningen: under några år på 1970-talet fick polisskolan ta in samtliga 
behöriga sökande för att få tillräckligt antal polisaspiranter.25 

Under 1980-talet genomfördes successivt en reformering av poli-
sen.26 Ett av reformeringsarbetets huvudteman var att effektivisera 
polisen.27 Decentralisering av beslut och funktioner, medborgarinfly-
tande och det brottsförebyggande arbetet var några av huvudingredi-
enserna i reformeringen. Samspel med allmänheten, service och syn-
lighet var de tre principer som skulle leda polisarbetet i ny riktning. 
Konkreta förändringar för polisen var en satsning på så kallade kvar-
terspoliser och ökad fotpatrullering i syfte att öka kontakterna med 
allmänheten. För poliser i yttre tjänst var med andra ord patrullering i 

24 Justitiedepartementet (1979): Polisen: betänkande av 1975 års polisutredning, 
SOU1979:6, sid 42 ff. 

25 Stensöta, H (2004): Den empatiska staten: jämställdhetens inverkan på daghem och polis 
1950-2000, sid 113 f. 

26 Reformeringen bestod av1975 års polisutredning och 1981 års polisberedning.  
27 Justitiedepartementet (1994): Studiemedelsfinansierad polisutbildning: delbetänkande av 

1994 års polisutredning, SOU 1994:103, sid 13. 
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radiobilar i kontaktskapande och förebyggande syfte någonting som 
skulle undvikas och utryckningsverksamheten skulle begränsas för att 
frigöra resurser.28  

Statliga utredningar och formella beslut till trots var förändringsar-
betet tungrott inom polisen under 1980-talet. Bland annat utvecklades 
kvarterspolisen marginellt. I mitten av 1980-talet hade endast cirka 
fyrahundra ordningspoliser blivit kvarterspoliser, medan tio tusen po-
liser fortfarande bedrev traditionellt ordningspolisarbete. År 1993 
konstaterades att beslutet om att satsa på brottsförebyggande polisar-
bete, kvarterspoliser och fotpatrullering i praktiken aldrig hade genom-
förts.29  

Under 1990-talet fortsatte reformeringen i samma linje som under 
1980-talet, det vill säga en fortsatt decentralisering av polisen och en 
brottsförebyggande inriktning i polisarbetet. Det beslutades att den så 
kallade närpolisen skulle införas som ett nationellt koncept och bli 
grunden för polisverksamheten. Närpolisreformen genomfördes suc-
cessivt i landet, mellan åren 1993 och 1998 och syftade till att polis-
verksamheten skulle bli mer effektiv genom en förändring av verk-
samheten: från ”polisens traditionella och ofta reaktiva (händelse-
styrda) verksamhet” till en ”bättre och effektivare” poliskår. De 
bakomliggande tankarna med närpolisreformen var dels att polisen 
skulle bli bättre förankrad bland allmänheten och i sitt arbete ha mer 
kontakt med skolor, sociala myndigheter och andra instanser i lokal-
samhället och dels att polisarbetet skulle bli mer inriktat på att före-
bygga brott genom ett systematiskt och probleminventerande arbets-
sätt.30  

Bilden av den svenska polisen under 2000-talet karaktäriseras dock 
inte av decentralisering och närpolisverksamhet och ”det är faktiskt 
oklart i vilken utsträckning närpolisreformen verkligen genomfördes 
fullt […]”.31 Istället har centralisering som organisationsprincip karak-
täriserat polisorganisationen. Sedan år 1998 är polisorganisationen 
uppdelad i tjugoen polismyndigheter, vilket resulterat i skillnader i 
arbetssätt, utrustning och kompetens. Projektet ”En nationell polis” 
startades år 2002 och syftar till att utveckla en gemensam och nationell 
taktik samt nationella strategier och arbetsmetoder inom polisen. 
Detta projektarbete pågår än idag.32  

28 Furuhagen, B (2009): Från fjärdingsman till närpolis: en kortfattad svensk polishistoria, sid 
51 ff. 

29 Ibid., sid 53 f. 
30 Ibid., sid 54 f. 
31 Ibid., sid 56. 
32 Rikspolisstyrelsen (2007): Polisen: Information till förtroendevalda, sid 8. 
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2.1 Kvinnliga poliser i Sverige 

Sverige hade så kallade polissystrar sedan år 1908. Polissystrarna hade 
särskilda arbetsuppgifter, till exempel att ta hand om kvinnor och barn 
som polisen kom i kontakt med. Titeln polissyster avskaffades år 1954. 
Under 1950-talet fick Sverige sina första kvinnliga poliser och år 1957 
inleddes en försöksverksamhet med kvinnliga ordningspoliser i Stock-
holm. Dessa kvinnliga poliser skulle arbeta på samma villkor som de 
manliga poliserna och kvinnor antogs på samma villkor som män till 
polisutbildningen i syfte att de skulle arbeta som ordningspoliser.33 

De kvinnliga poliserna i yttre tjänst ”väckte uppseende på Stock-
holms gator i sina uniformer med kjol och fick stor uppmärksamhet i 
media” och många fann det olämpligt att kvinnor arbetade som patrul-
lerande ordningspoliser. År 1959 slutade polisen i Stockholm att an-
ställa kvinnliga poliser och anställningen av kvinnliga poliser minskade 
även i ett nationellt perspektiv.34  

Polisförbundet var negativt inställt till kvinnliga poliser och ”för-
sökte på flera sätt att få bort de kvinnliga poliserna från yttre tjänst” 
och fick år 1969 till stånd en överenskommelse med Rikspolisstyrel-
sen, vilken innebar att kvinnliga poliser inte fick arbeta uniformerat. 
Två år senare gick två kvinnliga poliser till regeringen och begärde att 
få arbeta i uniform. Justitiedepartementet godkände deras begäran.35 

De kvinnliga polisernas inträde i polisväsendet blev kontroversiellt 
och debatterat. Man ville anställa manliga och kvinnliga poliser på lika 
villkor och ge dem samma arbetsuppgifter, men samtidigt ansåg man 
att kvinnliga poliser skulle vara ”bättre lämpade för det socialt inrik-
tade polisarbetet och brottsförebyggande arbete, men mindre lämpliga 
som patrullerande poliser”. Vad manliga poliser egentligen tyckte om 
kvinnornas inträde i den polisiära världen vet man inte riktigt, men det 
fanns delade meningar i frågan om de kvinnliga poliserna:  

Denna förändring delade ”den gamla styrkan” av män i två grup-
per: en grupp ansåg att det innebar en styrka för svensk polis att såväl 
män som kvinnor kunde vara poliser, och en andra grupp ansåg att 
kvinnor inte var lämpliga för praktisk polistjänst. En kvinna hade ju 
inte samma kroppskrafter som en man.36 

33 Dahlgren, J (2007): Kvinnor i polistjänst: Föreningen Kamraterna, Svenska Polisförbundet 
och kvinnors inträde i polisyrket 1957-1971, sid 37 ff/52 ff och Furuhagen (2009), sid 
41.  

34 Rikspolisstyrelsen (2007): Kvinna och polis: nu och då, sid 5. 
35 Ibid., sid 5 f. 
36 Furuhagen, B (2009), sid 41 f. 
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2.2 Rekrytering, utbildning och introduktion till 
yrket 

De statliga utredningarna visar i vilken riktning man ville att polisut-
bildningen skulle utvecklas. Jag har valt att i stora delar begränsa pre-
sentationen till de förändringar inom polisutbildningen som verkställ-
des under den granskade tidsperioden mellan åren 1974 och 2008.  

2.2.1 Rekrytering till polisyrket  

Sedan 1990-talet har rekryteringen haft en uttalad ambition att locka 
fler kvinnor och personer med ”invandrarbakgrund”/annan etnisk 
bakgrund att söka sig till polisyrket. Motiveringen är att polisen ska 
spegla samhället och därför borde personer med olika arbets- och 
livserfarenheter finnas representerade inom poliskåren.37  

I början av 2000-talet granskades den centrala rekryteringen till po-
lisutbildningen, vilket resulterade i tanken om en förändrad marknads-
föring av polisyrket för att rekrytera människor från de underrepresen-
terade grupperna. Tre år senare genomfördes en uppföljning, vari man 
kunde konstatera att någon förändring i rekryterings- och urvalsförva-
randet som i högre grad tog hänsyn till kraven på ”etnisk och annan 
mångfald samt genusperspektiven” inte skett.38 I den statliga utred-
ningen, Framtidens polisutbildning, framkom att hindren mot att särskilt 
rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund till polisut-
bildningen är strukturella: ”den bild som oftast förmedlas av den 
svenska polisen utgörs av en svensk man iförd uniform”.39 

Särskilda insatser har gjorts både centralt och lokalt för att förmå 
underrepresenterade grupper att i större utsträckning söka till polisut-
bildningen. Exempel på centrala insatser är annonskampanjer i media 
samt i tidningar som vänder sig till dessa grupper, massutskick till 
”personer boende i miljonprogrammen” och annonsering i fotbollsla-
get Assyriskas matchprogram. Exempel på lokala insatser är SPIRA-
projektet som drevs av Polismyndigheten i Stockholms län mellan 
åren 2005 och 2007 där ”personer med utomnordisk bakgrund” pro-
jektanställdes för att bland annat ge dem en inblick i polisyrket.40  

I augusti år 2008 sökte drygt sjutusen personer till polisutbildning-
en. Av de antagna (877 personer) är 32 % kvinnor och 17 % har ut-
ländsk bakgrund, det vill säga är utrikesfödda eller vars ena förälder är 
utrikesfödd. I augusti år 2012 sökte drygt sextusen personer till polis-
utbildningen. Av de antagna (409 personer) är 32 % kvinnor och 9% 

37 Justitiedepartementet (2008): Framtidens polisutbildning: slutbetänkande av utredningen 
om den framtida polisutbildningen, SOU 2008:39, sid 45. 

38 Justitiedepartementet (2008), sid 71. 
39 Ibid. 
40 Ibid., sid 53 f. 
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har utländsk bakgrund, det vill säga personer som är utrikesfödda eller 
har två utrikesfödda föräldrar (definitionen på utländsk bakgrund änd-
rades år 2011).41  

2.2.2 Antagning till polisyrket 

Under 1970-talet var kraven för att bli antagen som polisaspirant till 
polisutbildningen: slutbetyg från gymnasieskola (eller liknande), läkar-
intyg på lämplig kroppskonstitution, en längd på minst 175 centimeter 
för manliga sökanden och 165 centimeter för kvinnliga sökanden, 
körkort med B-behörighet, simkunnighet samt att den blivande poli-
sen skulle kunna maskinskrivning och ha en minimiålder på nitton år.42 

För att vara behörig att söka till polisutbildningen krävs idag bland 
annat grundläggande högskolebehörighet (eller liknande), svenskt 
medborgarskap, att man fyller arton år under antagningsåret, körkort 
med B-behörighet och en ”lämplighet för polisyrket”. De fysiska kra-
ven är ”normal fysisk förmåga” (det vill säga inte ha belastnings- eller 
förslitningsskador), simkunnighet, synskärpa (minst 0,1 okorrigerat 
och minst 0,8 med korrektion), normalt färgseende samt fullgod hör-
sel.43  

I urvalsprocessen44 gallras de sökande genom bland annat fysiska 
tester som består av koordinationstest, styrkeprov, konditionstest och 
simprov. De fysiska testerna är sedan år 2012 lika för manliga och 
kvinnliga sökanden.45 Efter de inledande testerna görs ett nytt urval. 
Här tas hänsyn till faktorer som kön och etnicitet och de som bedöms 
ha ”starkast konkurrenskraft” kallas till fortsatta tester, som sker i 
samarbete med Pliktverket. Testerna består av ett databaserat anlags-
test, referatskrivning, medicinsk undersökning, psykologsamtal och 
intervju. Intervjun syftar till att belysa den sökandes personliga egen-
skaper, färdigheter och lämplighet för polisyrket genom bland annat 
”etiska och moraliska frågeställningar.46  

Den senaste statliga utredningen, Framtidens polisutbildning, vill slopa 
kraven om svenskt medborgarskap, fysiska prov och personliga egen-
skaper. Genom förändrade krav till polisutbildningen skapas en bre-
dare antagning till denna, vilket i sin tur ger en bredare rekrytering till 
polisyrket och bättre förutsättningar för en ökad jämställdhet och en 
ökad etnisk mångfald inom polisen.47  

41 http://www.polisen.se (om polisprogrammet/statistik) 
42 Dahlgren (2007), sid 32 ff.  
43 Justitiedepartementet (2008), sid 50 ff och http://www.polishogskolan.se 
44 Rikspolisstyrelsen och ”Team Rekrytering” ansvarar. 
45 Justitiedepartementet (2008): SOU 2008:39, sid 51 f och 

http://www.polishogskolan.se 
46 Ibid. 
47 Justitiedepartementet (2008), sid 123 ff.  
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2.2.3 Polisutbildningen 

Förstatligandet av polisen år 1965 resulterade i att Statens polisskola 
(Polisskolan Solna och Polisskolan Ulriksdal) inordnades under 
Rikspolisstyrelsen.48 Grundutbildningen för poliser har bedrivits 
centralt i Stockholm sedan år 1967.49  

Polisens grundutbildning år 1974 var uppbyggd av tre delar: en in-
ledande fyrtioveckors teoretisk kurs (konstapelkurs I), en praktisk ut-
bildning (alterneringstjänstgöring) med ett år på ordningsavdelning 
och ett år på kriminalavdelning samt slutligen en teoretisk tioveckors-
kurs (assistentkurs), som var en obligatorisk vidareutbildning mellan 
fem och sju år efter avslutad grundutbildning. Polisutbildningen var 
totalt tre år.50   

År 1984 samlades den centrala utbildningsverksamheten ihop till en 
gemensam organisation: Polishögskolan51 och i samband med det för-
ändrades polisens grundutbildning. Den teoretiska delen förlängdes till 
tio månader (grundkurs I) och betonade studier i bland annat socio-
logi, kriminologi, psykiatri och ungdomsledning. Den praktiska utbild-
ningen förkortades till arton månader, varav ett års polisiär praktik 
fördelad mellan ordnings- och kriminalavdelning samt mellan två till 
fyra månaders praktik hos andra myndigheter eller samhällsorgan som 
till exempel socialtjänsten, hos åklagare, inom skolvärlden eller sjuk-
vården (samhällspraktik). Grundutbildningen avslutades med en teore-
tisk del på fem månader (grundkurs II) med fokus på arbetsledning 
samt studier av metoder för att mäta effekterna av polisens arbete. 
Avsikten var att denna kurs skulle ge en mer traditionellt högskole-
mässig prägel.52 

År 1996 föreslogs att den teoretiska delen av utbildningen skulle 
förlängas, medan den praktiska delen skulle förkortas. Fortfarande 
skulle utbildningen bestå av tre delar: ett inledande teoretiskt studieår 
vid högskola, en polisiär basutbildning i Polishögskolans regi och en 
praktisk utbildning. Detta förslag, med en stark koppling till högskole-
världen, implementerades dock aldrig i praktiken.53 Istället inleddes 
den nya grundutbildningen för poliser år 1998 utan högskoleanknyt-
ning. Denna polisutbildning är aktuell än idag och bedrivs, förutom 
vid Polishögskolan i Solna, även som uppdragsutbildning vid universi-

48 Dahlgren, J (2007), sid 30 ff. 
49 Ambrosiani, K (2004): Polisutbildningar tänkta – genomförda 1903 – 1998, PHS-

rapport 2004:3. 
50 Justitiedepartementet (1994): SOU 1994:103, sid 15 och Justitiedepartementet 

(2008): SOU 2008:39, sid 43. 
51 Justitiedepartementet (2008): SOU 2008:39, sid 44.  
52 Justitiedepartementet (1994): SOU 1994:103, sid 16 och Justitiedepartementet 

(1982): Polislag: betänkande av 1981 års polisberedning, SOU:1982:63, sid 170. 
53 Justitiedepartementet (2008): SOU 2008:39, sid 45 och Justitiedepartementet 

(1996): Rekrytering och grundutbildning av poliser, Ds 1996:11, sid 73. 
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teten i Umeå och Växjö. Sedan år 2002 bedrivs polisutbildningen dess-
sutom i form av distansutbildning.54  

Polisprogrammet omfattar idag fyra terminers heltidsstudier samt 
sex månaders aspirantutbildning. Den teoretiska delen är uppdelad i 
fyra kurser (grunder för polisiärt arbete och polisiärt arbete I-III). Po-
lisutbildningens undervisning sker i enlighet med en problembaserad 
metodik som utgår från verklighetsbaserade händelser (eller fall/case) 
som studenterna ska analysera. Teori varvas med bland annat praktisk 
kunskap i respektive undervisningsblock. Kursen polisiärt arbete om-
fattar till exempel juridik, ordnings- och utredningsverksamhet, krimi-
nologi, beteendevetenskap, vetenskaplig metod vapenanvändning, 
polisbilskörning, självskydd/hälsa, akutsjukvård samt mental träning. 
Efter avslutad grundutbildning ges en polisexamen och därefter följer 
sex månaders praktik vid en polismyndighet (aspirantutbildning).55 
Polisutbildningsutredningen, som tillsattes år 2006, kritiserade det 
faktum att polisutbildningen är för komprimerad och att den inte ger 
utrymme för reflektion om bland annat den framtida yrkesrollen. 
Praktiken borde vidare integreras i utbildningen för att skapa en tydli-
gare koppling mellan teori och praktik. Utredningen avslutades samma 
år som den tillsattes utan att den fick redovisa något betänkande.56  

Framtidens polisutbildning, den statliga utredningen som blev klar år 
2008, föreslog en förändrad polisiär grundutbildning. Polisprogram-
met ska bland annat bli en högskoleutbildning, som anordnas av uni-
versitet och högskolor. Grundutbildningen ska vara treårig och varva 
teoretiska kurser med verksamhetsförlagd praktisk utbildning. Utbild-
ningen ska leda till en ny högskoleexamen, polisexamen (yrkesexa-
mina), och en ettårig högskoleutbildning på avancerad nivå ska leda till 
en specialistpolisexamen. Genom att göra polisutbildningen till en 
högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå ges poliser möjlighet 
att komplettera studierna för en magister- eller masterexamen, vilket 
ger polisforskningen en naturlig plattform.57   

Den statliga utredningen uppskattade att den nya utbildningen 
skulle kunnas starta tidigast år 2010.58 I november år 2012 har politi-
kerna fortfarande inte fattat beslut om polisutbildningens framtid.59  

2.2.4 Aspirantutbildningen 

Den praktiska delen av polisutbildningen har varierat i omfattning 
genom tiderna. Idag är aspirantutbildningen sex månader och genom-
förs på en polismyndighet i direkt anslutning till den teoretiska utbild-

54 Justitiedepartementet (2008), sid 45 f. 
55 Ibid., sid 55. 
56 Ibid., sid 67 och 76 f. 
57 Ibid., sid 107 ff, 136 ff och 146 ff. 
58 Ibid. 
59 http://www.riksdagen.se 
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ningen. Aspirantutbildningen syftar till att den studerande ska fördjupa 
och tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. Polisaspiranten ska 
godkännas under aspirantutbildningen och bedömningen görs av en 
handledare. Efter godkänd aspirantutbildning kan aspiranten söka 
tjänst som polisassistent.60  

De flesta polisaspiranter har varit ”nöjda med sin aspiranttid”: att 
det varit en ”bra utbildningstermin” och att de blev ”väl förberedda 
för det kommande yrkeslivet”. Tjugo procent var dock inte nöjda med 
sin handledning. En polisaspirant kommentar sin utbildning och bely-
ser dels problematiken med aspirantrollen och dels vikten av bra 
handledning:  

Under aspiranttiden förväntas man kunna det mesta, även praktiskt. 
[…] I sin iver att visa att man kan och snabbt bli accepterad kopierar 
man andras beteenden utan reflexion. Det tog ett tag efter aspiranten 
innan man litade på sitt sunda förnuft.61 

Aspirantutbildningen (termin fem) kritiseras vidare för att den är för 
kort. Studenterna är ofta teoretiskt kunniga, men uppvisar brister på 
praktisk kunskap och har i vissa fall svårt att omsätta de teoretiska 
kunskaperna i praktiken och dessa brister hinner inte alltid repareras 
under denna tid. I vissa polismyndigheter har en så kallad sjätte termin 
införts där de nyblivna polisassistenterna följer en fortsatt utbildnings-
plan för att fördjupa kunskaperna och förstärka yrkesrollen. Syftet 
med termin sex är att ge polisassistenterna ”en bredare grund och 
större yrkestrygghet” innan de placeras i till exempel ingripandeverk-
samheten.62 

År 2009 reglerades polisaspirantutbildningen genom en nationell 
kursplan som betonar att aspiranttiden är en utbildning, vars syfte är 
att ”utveckla sin yrkeskompetens genom att under handledning om-
sätta teoretiska kunskaper i praktiskt handlande samt utveckla sina 
praktiska färdigheter och ett professionellt förhållningssätt […]”. När 
det gäller aspiranthandledaren ska denne ha genomgått en nationell 
utbildning med godkänt resultat. En aspirantinstruktör, som bedömts 
som ”särskilt lämpad” för uppgiften, ska vägleda polisaspiranten i yr-
kesutövningen och vara dennes förman.63 

60 Justitiedepartementet (2008), sid 57. 
61 Ibid., sid 180 f. 
62 Ibid., sid 57.  
63 Rikspolisstyrelsens Författningssamling (2009): Föreskrifter och allmänna råd om 

polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter och nationell kursplan för aspi-
rantutbildning, FAP 761-1,§ 3-4 och 9-10. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Teoriavsnittet har i denna rapport funktionen av en bakgrund mot 
vilken bilden av polisen kan konstrueras och syftet är att ge en teore-
tisk ram som ska bidra till en ökad förståelse för analysen. Nedan pre-
senteras och introduceras poliskulturen i generella termer. Jag kommer 
att ge yrkesetiska verktyg i syfte att berika min sammanfattande dis-
kussion om den goda polisen i en konstruktiv anda. Inledningsvis be-
skriver jag kortfattat den svenska polisens arbetsuppgifter.  

3.1 Polisens arbetsuppgifter och styrdokument 

Polisens arbete ska enligt polislagen syfta till att upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet samt tillförsäkra allmänheten skydd och annan 
hjälp. Till polisens arbetsuppgifter hör att:  

1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller 
säkerheten,  

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar 
därav samt ingripa när sådana har inträffat,  

3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under all-
mänt åtal,  

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant 
bistånd lämpligen kan ges av polisen,  

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda 
bestämmelser.64  

Polisarbetet i yttre tjänst styrs av ett omfattande regelverk som till 
exempel polislagen, polisförordningen och rättegångsbalken. Rikspo-
lisstyrelsen i sin tur konkretiserar lagstiftningen genom sin författ-
ningssamling med föreskrifter och allmänna råd.65 Även regeringsfor-
men är ett styrinstrument eftersom all lagstiftning ska överensstämma 

64 Munck, J & Berggren, N-O (2005): Polislagen: en kommentar (femte upplagan), sid 27 
f. 

65 Granér, R (2004), sid 35. 
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med det som stadgas i regeringsformen. Regeringsformen kan i sin tur 
härledas till internationella konventioner, främst FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna.66 Med andra ord styrs polisarbetet av vär-
deringar som människors lika värde oberoende av till exempel kön, 
etniskt ursprung och sexuell läggning.  

3.2 Polisens yrkeskultur 

Granér definierar yrkeskultur som ”kollektiva mönster ifråga om refe-
rensramar, attityder och förhållningssätt, som i sin tur avspeglar sig i 
kollektiva strukturer, normer och praktiker”. Yrkeskultur, eller polis-
kultur, är alltså en social praktik inom vilken kollektivt förankrade 
värderingar upprätthålls och uttrycks genom kollektiva normer.67 Po-
liskulturen är med andra ord bunden till en yrkesgrupp och begreppet 
är applicerbart på antingen polisen som yrkesgrupp eller polisiära 
mindre grupper, till exempel ett turlag68 när det handlar om poliser i 
yttre tjänst.69  

Ett turlag kan vidare beskrivas som en yrkesgemenskap: en grupp 
människor som är engagerade i samma slags arbete och vars kollektiva 
identitet skapas ur den gemensamma arbetssituationen. De gemen-
samma värderingarna och normerna generaliseras till en allmän 
världsuppfattning. Inom en yrkesgemenskap delas värderingar, normer 
och synsätt som utvecklas ur den gemensamma arbetssituationen, men 
som generaliseras till en allmän världsuppfattning. Yrkesgemenskapen 
är en viktig del av människans sociala identitet, vilket kan uttryckas 
genom att den enskilde polisen inte presenterar sig som att han eller 
hon arbetar som polis, utan genom att han eller hon är polis.70 Den 
sociala yrkesidentiteten riskerar med andra ord att bli den domine-
rande identiteten. 

En yrkesgemenskap har tydliga gränser för tillhörighet och utanför-
skap och lockar med positiva känslor som tillhörighet och gemenskap. 
Den egna gruppen ges funktionen av en referensgrupp, vilket kan 
uttryckas genom generaliserade uttalanden som ”poliser brukar…” 
och ”poliser gillar/gillar inte…”. Granér menar att polisen som yrkes-
grupp i stor omfattning utsätts för omvärldens förväntningar, vilket 
resulterar i en tendens att ”sluta sig i en kollektiv gemenskap, [och] 
gemensamt upprätthålla myter om yrket” och med andra ord förstärka 
känslan av yrkesgemenskapen.71 

66 Knutsson, M & Granér, R (2001): Perspektiv på polisetik, sid 18.  
67 Granér, R (2004), sid 13 och 29. 
68 Poliser som arbetar i yttre tjänst är ofta uppdelade i grupper som kallas turlag.  

Personalansvaret för ett turlag ligger hos ett yttre befäl (YB).   
69 Ekenvall, B (2008): En oförvitlig polis? Studier i polisetik, sid 69. 
70 Granér, R (2004), sid 28 f. 
71 Ibid. 
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Eftersom polisorganisationen byggs upp av flertalet olika grupper 
och yrkesgemenskaper, är inte heller poliskulturen en homogen yrkes-
kultur. Granér beskriver kulturen bland patrullerande poliser som ”va-
riationer på olika teman” och poliskultur kan liknas vid ett paraply-
begrepp eftersom poliskulturen i sig inrymmer flera olika under- och 
subkulturer. Knutsson & Granér har identifierat subkulturer som är 
baserade på olika polisiära specialiteter som till exempel kriminal-, 
ordnings- och trafikpoliser.72  

3.2.1 Kåranda inom polisen 

Ekenvall beskriver kårandan inom polisen genom att använda begrep-
pet tystnadskoden, vilket han definierar som:  

Den typ av sammanhållning, lojalitet eller kåranda som anses råda 
inom en poliskår och som tar sig uttryck i att en polis är obenägen att 
röja eller på annat sätt diskreditera […] en ”kollega” som begått nå-
gon form av oegentlig handling. Tystnadskoden kan också ses som en 
central del i och ett utflöde av det vidare begreppet kåranda […], vilken 
i sin tur kan ses som en del av vad som brukar kallas poliskultur –
eller snarare subkultur.73 

Kåranda är med andra ord ett begrepp som i citatet ovan skildrar po-
liskulturen och yrkesgemenskap ur ett negativt perspektiv. Granér 
menar dock att tystnadskodens betydelse har förändras. Under 1980- 
och 1990-talet var tystnadskoden absolut och giltig, oavsett vilken 
brottslig handling som en polis gjort sig skyldig till. Idag finns en viss 
tolerans för ”snedsteg” under vissa omständigheter.74 

Kårandan kan beskrivas med begreppet solidaritet. Ekman beskri-
ver den starka solidariteten inom polisorganisationen och mellan poli-
ser. Han ser polisens riskfyllda arbete som en tänkbar orsak: ”att stän-
digt riskera att utsättas för fara (och våld) skapar en stark solidaritet 
mellan poliser”.75 Även Granér lyfter fram denna anledning och menar 
att ”i hotfulla situationer var det bara kollegor man kunde förlita sig 
på”. En annan orsak till solidariteten är att polisyrket till sin natur är 
socialt och gruppinriktat.76 Polisers arbetspass inleds med en utsätt-
ning77, poliserna är indelade i turlag och polisarbetet sker oftast 
patrullvis.  

72 Granér, R (2004), sid 32 och Knutsson, M & Granér, R (2001), sid 77. 
73 Ekenvall, B (2008), sid 66. 
74 Granér, R (2004), sid 173 f. 
75 Ekman, G (1999), sid 13. 
76 Granér, R (2004), sid 68 f. 
77 Ett mer eller mindre formellt möte där samtliga poliser som påbörjar sitt arbets-

pass får information från det avgående skiftet och där man fördelar arbetsuppgif-
ter inför arbetspasset. 
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Solidariteten som norm uttrycks bland annat genom att poliser vär-
derar sina kollegor högst, alltid ställer upp för varandra och försvarar 
varandra inför kritik utifrån, vilket kan resultera i svårigheter för ut-
omstående att ta del av kritiska synpunkter inifrån polisorganisation-
en.78 Polisorganisationens dörr är med andra ord stängd för de männi-
skor med ett granskande uppdrag, som till exempel media.  

Att bryta mot solidaritetsnormen genom att till exempel kritisera el-
ler ifrågasätta en annan kollegas arbete kan leda till en framtida osä-
kerhet inför att arbeta med kollegan. Att kritisera en kollega signalerar 
bristande förtroende för henne eller honom, vilket kan skada tilliten 
kollegor emellan. Känslan av tillit är bland det viktigaste i relationen 
mellan kollegor eftersom man vill känna sig trygg vid ingripanden, 
veta att kollegan inte backar ur situationen.79 

Att bryta mot gruppens normer resulterar i sanktioner av olika slag. 
Den vanligaste sanktionsformen är skämtsamma kommentarer eller 
gliringar. Granér beskriver en form av ”ritualiserad bestraffning med 
en skämtsam underton” som är vanlig inom polisorganisationen: om 
en polis kommer sent till utsättningen eller skadar en polisbil ska han 
eller hon bjuda på tårta. En ganska oskyldig form av sanktion, men 
eftersom gruppen har den sociala makten kan sanktioner ske i form av 
ryktesspridning, psykisk uteslutning eller i värsta fall öppna krav på 
uteslutning ur gruppen.80  

Ett exempel på kårandan eller tystnadskoden, och konsekvenserna 
av att bryta mot poliskulturens normer, är det så kallade ”Hissfallet” 
som utspelade sig på Norrmalms polisstation i Stockholm i mitten på 
1990-talet. Eva Kallai arbetade som polis i A-turen på Norrmalm när 
hon blev vittne till hur hennes kollegor misshandlade en man som var 
belagd med handfängsel. Misshandeln utspelade sig i hissen på polis-
stationen. Kallai vittnade mot sin kollega och ”bröt mot kårandans 
huvudregel: håll ihop och håll tyst”. De andra tre poliserna som varit 
närvarande i hissen ”påstod att de ingenting hade sett”. Konsekven-
serna av att Kallai vittnade mot en kollega blev utfrysning ur gemen-
skapen och kommentarer från kollegorna: ”hon kan ju själv behöva 
hjälp i en trängd situation på stan. Men någon sådan lär hon inte få”.81  

3.2.2 Polisjargongen 

Konkreta exempel på den uniformerade polisens yrkesuttryck, eller 
polisjargong, är begrepp som ”blada” (fotpatrullera), ”bryt” (inbrott), 
”buse” (manlig brottsaktiv person), ”busplats” (polisbilens högra bak-
säte där den frihetsberövade sitter), ”fylla” (berusad person som ska 

78 Ekman, G (1999), sid 176 ff och Granér, R (2004), sid 59 och 172.  
79 Ibid., sid 176 ff. 
80 Granér, R(2004), sid 65. 
81 Svensson, G (2005-02-09): ”Hon vittnade mot sin kollega och blev utfryst”, Da-

gens Nyheter. 
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omhändertas). Vissa begrepp är oskyldigare än andra. Ett i medierna 
diskuterat begrepp är ”blatte”, som syftar på en person med invand-
rarbakgrund, och vars användning av poliser brukar motiveras av att 
begreppet har en enbart beskrivande funktion.82  

Den informella kommunikationen i radiobilarna och runt fikabor-
den karaktäriseras, enligt Granér, av grovt språk med både ”sexistiska 
och rasistiska anspelningar”. Han beskriver målande sina upplevelser 
av polisjargongen: 

Jargongen brukade beskrivas som ”rå men hjärtlig” med frikostigt utde-
lande av tråkningar och skämtsamma anspelningar. Det fanns en snärt 
i kommunikationen och en snabbhet i ordväxlingen som ofta hade ett 
innehåll som låg långt ifrån den korrekthet man förknippade med polis-
rollen […] Medan nedsättande omdömen var vanliga i den interna jar-
gongen förekom de däremot mer sällan i den direkta kontakten med 
andra, och kunde när så skedde uppfattas som övertramp.83  

Poliser har, som ett tecken på sin yrkesidentitet och yrkesgemenskap, 
en tendens att kategorisera i termer av inne- och utegrupper.84 Den 
egna gruppen beskrivs i positiva termer, medan andra grupper riskerar 
att uppfattas som negativa, mindre värda och därigenom utsättas för 
negativ stereotypisering. Dessa uppdelningar är enligt Knutsson & 
Granér vanliga inom polisen: ”om man lyssnar till den interna jar-
gongen, kan man tillspetsat konstatera att det inom polisen förekom-
mer fördomsfullhet mot alla utom de egna […] grupperna.” Man är 
fördomsfull mot andra enheter inom polisen, till exempel trafik- och 
kriminalpoliser samt mot allmänheten, kvinnor, invandrare, missbru-
kare, psykiskt sjuka, homosexuella etcetera.85 Poliser drar med andra 
ord en mental gräns mellan poliser och andra människor och polisjar-
gongen kan ha sitt ursprung i behovet för poliser att distansera sig från 
den tragedi man möter i vardagen och att betrakta utsatta människor 
som objekt. 

Polisjargongen, eller mer positivt uttryckt polishumorn, behövs 
med andra ord för att hantera och avdramatisera den vardag poliser 
möter. För poliser blir jargongen ett redskap för avlastning och venti-
lering samt ”en strategi för att normalisera tragiska händelser så att de 
uppfattas som rutinmässiga delar av arbetet”. Humor kan vidare ha 
funktionen av ”ett parantesbeteende”. Poliser har stora krav på sig att 
agera professionellt i sin yrkesroll och humorn blir till en avlastning, 
en parantes i vardagen. Det finns med andra ord en ganska stor ”dis-

82 Carlström, A K (1999), sid 173 ff.  
83 Granér, R (2004), sid 148.  
84 Engelskans in-group/out-group. 
85 Granér, R (2004), sid 30 och Knutsson, M & Granér, R (2001), sid 108 f.  
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krepans mellan den bild av korrekthet” som uniformerade poliser ger 
utåt och den interna kulturen.86 

Risken är att jargongen blir till rutin och att den påverkar det var-
dagliga arbetet i negativ anda. En polisjargong med nedvärderande 
uttryck kan leda till att polisen tar med sig en negativ attityd ut i sin 
tjänsteutövning, vilket i sin tur kan påverka hans eller hennes hand-
lande. Om polisjargongens uttryck blir en del av polisens normala 
ordförråd blir påverkan ännu kraftigare eftersom ett nedvärderande 
språk har en tendens att aktivera negativa generaliseringar, menar 
Granér & Knutsson.87  

Poliser har dock ofta en skarp gräns för när polisjargongen kan 
komma till uttryck. Granér använder sig av begreppet ”på och bakom 
scenen” för att beskriva skillnaden mellan den bild som poliser för-
medlar utåt och hur poliser fungerar internt:  

”Tydligast förmedlades […] skillnaden mellan yttre och inre framträ-
dande i retoriken. Det fanns en påtaglig skillnad mellan hur poliser 
pratade internt och vad poliser uttryckte när det fanns utomstående när-
varande […] Språket förändrades så fort poliserna kom ut ur polisbi-
len”.88  

3.2.3 Mångfald inom polisen 

Polismyndigheten beskrivs som en manlig arbetsplats, genomsyrad av 
maskulinitet. Traditionell polisforskning beskriver polisen som ”en 
machokultur med den tuffa, våldsbenägna och icke-känslosamma pol-
ismannen som ideal […]” och möjligen har detta ideal dominerat även 
i vissa storstäder i Sverige där våld varit ett regelbundet inslag i polis-
arbetet.89 Men polisen är fortfarande ett machoyrke enligt de kvinnliga 
poliserna, varav femtiosju procent tycker att poliskåren är mycket eller 
ganska mansdominerad. Många kvinnliga poliser använder uttryck 
som ”manlig norm”, ”manliga traditioner”, ”manlig jargong” och 
”machokultur” för att beskriva den mansdominerade poliskåren.90 

I poliskulturen har ett manligt förhållningssätt varit normen och 
kvinnliga poliser har förväntats underordna sig den rådande normen. 
De kvinnliga poliserna har anpassat sig till den manliga polisiära kul-
turen på olika sätt. Ett sätt är att konkurrera med de manliga poliserna 
på deras villkor: ”kvinnorna utsattes för tester och några strävade efter 

86 Granér, R (2004), sid 60 och Granér, R (2000): Stämningen är rå men hjärtlig: aspekter 
på humorns gruppsykologiska funktion bland poliser, sid 52 ff. 

87 Granér, R & Knutsson, M (2000), sid 53 f. 
88 Granér, R (2004), sid 147. 
89 Ibid., sid 82 f [taget ur Finstad, sid 273]. 
90 Polisförbundet (2007): Hur är det att vara kvinnlig polis 2007? En kartläggning bland 

Polisförbundets kvinnliga medlemmar, sid 10 f.  
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att vara tuffare, starkare och mer dådkraftiga än sina manliga kollegor 
för att accepteras”.91 Granér exemplifierar genom ett intervjusvar:  

När jag började som polis så var det många kvinnor som inom kort 
blev mer män än vad männen var, och då framförallt ur den negativa 
synpunkten […]. De tog till sig den här yttre karaktären av hur en 
man beter sig och skulle vara lite värre. Jag tror att det var en osäkerhet 
för att bli accepterad som kvinna […].92 

Idealet för en kvinnlig polis beskrivs av Granér: ”en kvinnlig polis 
som utifrån de gängse manliga idealen skulle kunna sköta jobbet lika 
bra som en manlig utan att för den skull behöva ge avkall på sin 
kvinnlighet”.93 Finstad beskriver idealet för den kvinnliga polisen ge-
nom att använda begreppet androgyn: den kvinnliga polisen ska var-
ken vara för maskulin eller för feminin.94 Andersson menar, i likhet 
med Finstad, att den kvinnliga polisrollen balanserar mellan maskulini-
tet och femininitet, att den kvinnliga normen konstrueras i detta mel-
lanrum, och hon placerar den kvinnliga polisrollen ”närmare den mas-
kulina konfigurationen än dess motsats, samtidigt som den önskvärda 
femininiteten bör hålla sig en bit ifrån maskuliniteten” och ”kvinnorna 
får inte glömma bort att de är kvinnor och förmanliga sig”.95 Idealet 
för den kvinnliga polisen sammanfattas av Finstad: ”som politikvinner 
bør de ha ’skjegg på haken’. Som politikvinner skal de nettopp ikke ha 
skjegg på haken. Men for å bli akseptert som en likeverdig kollega er 
det viktigare å være politikvinne enn politikvinne”.96 

Att fokusera på kvinnliga polisers utseende kan vara en form av 
sexualisering. Åse definierar begreppet: ”sexualisering fokuserar dels 
på hur kvinnor förtingligas, görs till saker som saknar eget subjekts-
kap, dels på hur de betraktas med den manliga blicken”. Det finns en 
gräns mellan sexualisering och objektifiering. Objektifiering är till ex-
empel att betrakta kvinnliga poliser som ”flickor”, som inte deltar i 
arbetet på samma sätt som manliga poliser: dessa flickor ”hjälper till”. 
Objektifieringen kan bli sexualisering genom det som Åse kallar ”den 
manliga blicken”, i vilken den kvinnliga polisens kropp konstrueras till 
ett sexuellt objekt för manliga poliser.97   

Att den kvinnliga polisen antingen objektifierats eller sexualiserats 
är någonting som har förändrats de senaste åren och flera forskare 
menar att frågan om kön inte längre är en fråga att diskutera inom 
polisen. Andersson till exempel beskriver att poliser idag oreflekterat 

91 Granér, R (2004), sid 83. 
92 Granér, R (2004), sid 83. 
93 Ibid., sid 84. 
94 Finstad, L (2000), sid 227. 
95 Andersson, S (2003), sid 162. 
96 Finstad, L (2000), sid 248. 
97 Åse, C (2000): Makten att se: om kropp och kvinnlighet i lagens namn, sid 93 f.  
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säger att ”personkemin är viktigare än kön” när det handlar om dis-
kursen om manligt och kvinnligt.98 Även Carlström beskriver att relat-
ionen mellan manliga och kvinnliga poliser inte längre är ett debatterat 
ämne och erbjuder en tolkning: att kvinnliga poliser anpassar sig till 
manligt kodade normer genom att till exempel undvika kvinnliga ut-
tryck som inte passar.99 Finstad menar att en liknande attityd kan ap-
pliceras på synen på homosexuella poliser. Det faktum att det finns 
homosexuella poliser ses inte som en sak att ”gjøre et poeng ut av”.100 
Samma tendens som när det handlar om att diskutera skillnader mel-
lan manliga och kvinnliga poliser skymtar fram även när det gäller 
homosexuella poliser: man pratar inte om det eftersom den sexuella 
läggningen saknar relevans för polisrollen.  

Finstad spinner dock vidare på sitt resonemang om homosexuella 
poliser och ser bakom detta uttalande. De poliser som är 
öppna/selektivt öppna med sin sexuella läggning vittnar om odelat 
positiva reaktioner från kollegor och de poliser som identifierats som 
homosexuella uppfattas som uppskattade kollegor och duktiga poliser. 
Finstad undrar: ”hvorfor ser det da likevel ut til at særlig homofile 
politimenn går så stille i dørene?” Att vara homosexuell polis i en 
heteronormativ poliskår beskriver Finstad genom uttrycket osynlig 
minoritet. Den homosexuella polisen är osynlig i poliskulturen med 
dess jargong och kan, som en konsekvens av sin osynlighet, tvingas 
sitta tyst runt fikabordet och i radiobilar och lyssna till en jargong som 
speglar en negativ syn på homosexuella. Om man istället gjorde en sak 
av homosexuella poliser till exempel genom en offentlig polispolitik 
för att öka andelen homosexuella inom polisen, skulle detta resultera i 
en skillnad: de homosexuella poliserna skulle synliggöras. 101  

Finstad menar, när det handlar om polisen och mångfald, att de 
kvinnliga poliserna genom sin synlighet bidragit till att den manliga 
poliskulturen tonats ner, vilket resulterat i positiva konsekvenser för 
både osynliga minoriteter som homosexuella poliser och synliga mino-
riteter som poliser med annan etnisk bakgrund. Synliga minoritets-
grupper inom polisorganisationen har det även enklare eftersom det 
ställs politiska krav på en ökad mångfald och rekrytering av just dessa 
grupper.102  

3.2.4 Polisuniformen 

Under den granskade tidsperioden har polisen haft tre olika uni-
formsmodeller: den sista klassiska polisuniformen (m/74), och den 

98 Andersson, S (2003), sid 158.  
99 Carlström, A K (1999), sid 52 f.  
100 Finstad, L (2000), sid 261 ff. 
101 Ibid. 
102 Ibid., sid 261 ff (se vidare om poliser med invandrarbakgrund, kapitel 9). 
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nya modellen (m/92) samt den senaste tidens polisuniformer av in-
satsmodell (m/92 och m/04).103 

Polisuniformens främsta betydelse är synlighet. Genom att synas 
bland allmänheten bidrar uniformen till en känsla av trygghet. Polisu-
niformen syns inte när polisen sitter i radiobilen, utan synligheten ökar 
när polisen fotpatrullerar. Polisens synlighet ska vidare ge ett enhetligt 
intryck. Kravet på visuell likhet betyder att poliserna avidentifieras och 
det enda de representerar är ordningsmakten: ”att bära uniform är att 
ha ordningsmakten i ryggen”.104 

Polisuniformens utseende spelar en stor roll för den trygghet och 
det beskydd som den ska signalera gentemot allmänheten: ”hur legitim 
makt visualiseras, hur polisers kroppar tar sig ut i uniform […], hand-
lar om hur rättsstaten manifesteras visuellt i det offentliga rummet”, 
menar Åse. Förutom att polisen ska bidra med en trygghetskänsla hos 
allmänheten, ska polisuniformens utseende gestalta ”en demokratisk 
men samtidigt auktoritativ och våldsavskräckande ordningsmakt”. Till 
uniformen hör annan utrustning som till exempel skjutvapen, batong 
och OC-spray105 (pepparspray), vilket har en betydelse när det gäller 
polisuniformens våldsavskräckande gestaltning. Polisuniformen ska 
vidare uppfattas som respektingivande, men inte för respektingi-
vande.106  

Polisuniformen m/92 av insatsmodell skapade en debatt om var 
denna gräns mellan respektingivande och skrämmande går. Polisens 
etiska råd107 betonar vikten av att ”polisen inte framstår som mer be-
redd till konfliktlösning med våldsinslag än beredd till ingripanden 
utan handgripligheter eller annat våld”, vilket skulle kunna vara fallet 
med polisens nuvarande uniform och dess attiraljer. 108  

Polisuniformerna av insatsmodell ger, enligt etiska rådet, ett sam-
mantaget ”aggressivt” intryck, bland annat genom uniformens mörka 
färg och kängor i kombination med uniformsbyxorna som är knutna 
nedtill samt mängden utrustning i uniformsbältet runt midjan.109 Detta 
utseende på polisuniformen är beslutat av Rikspolisstyrelsen, men 
enskilda polisers egna initiativ påverkar uniformens signalvärde. Ett 
exempel är de svarta skyddshandskarna som poliser bär i kombination 
med pikétröja och ett annat är den personliga utrustningen som fästs i 
bältet som till exempel nycklar och kniv (multiverktyg i fodral). Polis-

103 Polistidningen under den granskade perioden. 
104 Åse, C (2000), sid 38. 
105 ”OC” efter ingrediensen Oleoresin Capsicum. 
106 Åse, C (2000), sid 36 f. 
107 Sammankallas av Rikspolisstyrelsen vid behov, inte sammansatt av poliser.  
108 Rikspolisstyrelsen(2005): Polisens våldsanvändning: etiska rådets överväganden vad gäller 

polisens tillgång till särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, sid 13. 
109 Ibid., sid 28 ff. 
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uniformen skickar med andra ord ut signaler om att samhället är 
otryggt om polisuniformen har denna ”militanta framtoning” 110 

Polisens uniformering, hur den ser ut och hur den ska bäras, detalj-
styrs i Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för polisen. Föreskrif-
ten omfattar sextiofyra sidor och är bland de mest omfattande före-
skrifterna som reglerar polisens arbete.111 Respekten för dessa regler 
har dock minskat den senaste tiden, vilket bland annat yttrar sig ge-
nom att poliser i samma patrull inte är enhetligt uniformerade. En 
anledning till den bristande respekten för uniformsreglerna kan, enligt 
polisens etiska råd, vara att allt fler poliser saknar militär erfarenhet. 
Värnplikten gav erfarenhet av att vårda och bära en uniform och utan 
denna erfarenhet tenderar poliser att se polisuniformen som arbets-
klädsel och inte en uniform i ordets rätta bemärkelse.112 En annan 
utvecklingstendens som talar för en bristande respekt för uniformsreg-
lerna är att poliser tog egna initiativ till att bära insatsmodellen av po-
lisuniform m/92. Initiativen blev normskapande och till slut fattade 
Rikspolisstyrelsen ett formellt beslut om att insatsuniformen fick bäras 
av samtliga poliser i yttre tjänst.113  

Det finns sammanfattningsvis en skillnad mellan de formella anvis-
ningar och policydokument som reglerar polisers uniformering och 
hur poliserna uniformerar sig i verkligheten. Polisers egna initiativ kan 
ses som ett uttryck för olika poliskulturer. Kollektiva värderingar inom 
gruppen leder till normer som till exempel att använda en annan uni-
form än vad de formella uniformsreglerna anger.  

De enskilda polisernas beteende i uniformen kan vidare bidra till 
polisuniformens aggressiva framtoning. Polisers beteende i uniformen 
ska förmedla ”förtroende, kompetens och empati” till allmänheten, 
vilket inte blir effekten om en polis har handen vilande på vapen och 
pepparspray eller tuggar tuggummi: ”brister i något av dessa avseen-
den kan inte kompenseras av någon uniform i världen”, menar det 
etiska rådet. 114 

Enligt Finstad skapar polisuniformen en känsla och upplevelse av 
att vara polis. Genom uniformen blir man polis. Polisuniformen har 
med andra ord funktionen som rekvisita. Polisuniformen skapar olika 
känslor hos poliser som bär den. Poliser kan uppleva sig som fysiskt 
större när uniformen är på jämfört med när de bär civila kläder. Deras 
steg blir längre och med kängorna blir stegen stadigare och mer kraft-

110 Ibid., sid 15 ff och sid 26. 
111 Rikspolisstyrelsens Författningssamling (2004): Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter 

för polisen, FAP 798-1. 
112 Etiska rådet (2007): Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel 

vid våldsanvändning, sid 16.  
113 Ibid., sid 16. 
114 Ibid., sid 15 ff och sid 26. 
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fulla. De kan också uppleva sig själva som mer strukturerade, ration-
ella och/eller beslutsamma i samband med att uniformen tas på och 
vissa poliser menar att de hanterar till exempel en trafikolycka bättre 
om de kommer till platsen uniformerade än om de kommer dit i civila 
kläder. Dessa beskrivna skillnader vittnar om att polisuniformen på-
verkar polisrollen.115  

Hur framtidens polisuniform ska se ut är oklart. Rikspolisstyrelsen 
har valt att avvakta med att ta fram en ny uniform tills polisens värde-
grundsarbete är avslutat. Etiska rådets förslag är en rak uniformsbyxa, 
smidigare skor istället för den nuvarande kängan av ”militärmodell” 
samt införande av en blå pikétröja tillsammans med användande av 
reflexväst. Detta skulle sammantaget minska polisuniformens aggres-
siva framtoning och bidra till en ljusare uniformering.116 

3.2.5 Rekrytering och introduktion till polisyrket 

Poliskulturen och yrkesgemenskapen har en stark dragningskraft, men 
hur blir en polis en del av poliskulturen och yrkesgemenskapen? Re-
kryteringen till yrket och polisutbildningen lyfts fram som bidragande 
faktorer i den socialiseringsprocess som polisstudenterna upplever, 
eller som andra upplever hos dem. Ekman menar att rekryteringen till 
polisyrket till viss del garanterar vissa likheter poliserna emellan samt 
det faktum att utbildningen är densamma för alla, vilket leder till en 
homogen yrkesgrupp. Socialiseringen in i yrket gagnas av dels rekryte-
ringen och dels utbildningen med resultatet att poliserna med tiden 
blir allt mer lika när det gäller attityder och värderingar.117  

Polisaspiranter formas dessutom enkelt av sina handledare och sina 
nya kollegor. Granér beskriver hur han först upplevde polisstudenter 
som en heterogen grupp, men att de efter en praktikperiod kom till-
baka som en mer eller mindre homogen grupp. Flera av polisaspiran-
terna passade fysiskt och mentalt in i bilden av ”en tuff polis”.118 En-
ligt Ekenvall tar polisstudenter inledningsvis mer avstånd från över-
våld än vad yrkesverksamma poliser gör, men denna skillnad minskar 
under utbildningen. Han kommenterar denna utvecklingstrend: ”up-
penbarligen sker under utbildningstiden […] en form av socialisation 
till polisrollen som kanske inte […] till alla delar framstår som önsk-
värd från polisens sida”.119 

En teori om hur socialisationen in i en negativ poliskultur kan fun-
gera är ”den moraliska utförsbacken”120, som Granér & Knutsson 
beskriver. Polisstudenten förändrar successivt synen på sig själv och 

115 Finstad, L (2000), sid 232. 
116 Etiska rådet (2007), sid 1 ff. 
117 Ekman, G (1999), sid 35 och Knutsson & Granér (2001), sid 80. 
118 Granér, R (2004), sid 66 ff/75 ff. 
119 Ekenvall, B (2008): En oförvitlig polis? Studier i polisetik, sid 191.  
120 Eng. the slippery slope. 
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sina värderingar. Förändringen kan liknas med en utförsbacke med 
följande trappsteg på vägen ner:  

1. I utbildningen definierar aspiranten sig som polis utifrån högt ställda 
ideal för polisarbete.  

2. I mötet med det praktiska arbetets villkor sker en ofta smärtsam 
konfrontation med de informella regler som gäller i det praktiska arbe-
tet.  

3. Försök att bibehålla idealen från utbildningen möts av påtryckningar 
från kollegor och omvärld.  

4. Man gör eftergifter i form av små regelbrott som sedan blir allt större.  

5. När eftergifterna får karaktär av allvarligare förseelser motiveras 
dessa med en serie av ursäkter.  

6. Ursäkterna banar i sin tur vägen för en mer aktiv asocialitet.121  

Granér & Knutsson har vidare applicerat teorin om den moraliska 
utförsbacken på den svenska polisen. Polisstudenten har höga för-
väntningar på polisrollen. Antagningsprocessen till utbildningen och 
dess konkurrens kan bidra till föreställningen om att den antagna har 
unika egenskaper. Under utbildningen betonas etiskt ansvar och pro-
fessionalism på ett sätt som skiljer sig från den polisiära verkligheten. I 
polisstudentens möte med verkligheten kommer han eller hon i kon-
takt med händelser som är svåra att acceptera, varpå en inre konflikt 
skapas mellan att antingen accepteras av kollegorna eller att ta avstånd 
från kollegornas agerade och därigenom riskera att hamna utanför 
gemenskapen. Ett konkret exempel är polisaspiranten som betonar 
vikten av lagstöd för sina ingripanden medan kollegorna agerar utan-
för lagstiftningens spelplan. Om polisaspiranten accepterar och begår 
vissa mindre oegentligheter, finns en tolerans för allvarligare. Anpass-
ningen kan bestå i att behandla människor kränkande, provocera fram 
våld eller omhänderta personer enligt LOB122 på felaktiga grunder 
(med polisjargong uttryckt: ”straff-LOB”123). Polisaspiranten upplever 
att hans eller hennes beteende uppskattas av kollegorna och gränsen 
mellan tillåtna och otillåtna handlingar suddas ut. Poliser som begår 
överträdelser är enligt denna teori inte felrekryterade, konstaterar 
Granér & Knutsson.124 

Eva Kallai, polisen som vittnade i Hissfallet, kan genom sina upp-
levelser och erfarenheter av Norrmalmspolisen under 1990-talet ex-
emplifiera den moraliska utförsbacken: 

Den etiska fanan fladdrade högt över Polishögskolan när Eva Kallai 
och hennes kamrater skolades in i yrket.  

121 Granér R & Knutsson, M (2000): Etik i polisarbete, sid 130 ff. 
122 Lagen om omhändertagande av berusade personer. 
123 Egen tolkning. 
124 Granér, R & Knutsson, M (2000), sid 130 ff. 
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- Vi fick lära oss allt om hur en polis ska arbeta, och det kändes bra. 
Jag tänkte att jag nog ändå kunde förbättra världen en aning när jag 
äntligen var färdig med utbildningen. Ingen berättade för mig att som-
liga poliser kränker människor och att man förväntas tiga eller till och 
med vittna falskt för att till varje pris skydda kolleger som gör sig skyl-
diga till övergrepp […] 

-  Inom den kultur som dominerade där fanns det inte så stort utrymme 
att behandla folk med respekt. Den som var misstänkt för något brott 
eller utslagen eller helt enkelt berusad kunde behandlas hur som helst 
[…]  

Eva Kallai kände sig djupt olustig. Hon var rädd för att tvingas göra 
våld på sig själv för att passa in i rollen som polis.125 

3.2.6 Kunskapssynen inom polisen 

Granér beskriver patrullerande polisers arbetssituation:  

Patrullerande poliser möter en allmänhet, kriminella eller ordningsstö-
rare ”på gatan”. För dem är det konkreta människor och deras för-
väntningar de arbetar gentemot. ”Verkligheten” ur den patrullerande 
polisens perspektiv handlar om att ställas inför en serie av mångtydiga 
situationer som ofta kräver snabba flexibla lösningar.126 

Till denna arbetssituation kan en kunskapssyn kopplas. Den polisiära 
kunskapen bygger på ”erfarenheter från fältet”, sunt förnuft och för-
mågan att intuitivt uppfatta och reagera på någonting misstänkt. Att 
inneha denna kunskap kallas med andra ord för att ha ”polisblicken”, 
det vill säga att ha ”en tränad blick för att uppmärksamma det som är 
fel”.127  

Polisers yrkeskunskap kan vara problematisk att beskriva dels ef-
tersom den ofta handlar om en erfarenhetsbaserad känsla och dels 
eftersom yrkeskunskapen omfattar flera olika former av kunskap. Poli-
ser ska bland annat kunna: visa brottsoffer empati, urskilja det avvi-
kande och snabbt typologisera, kommunicera, hantera psykiskt sjuka 
människor, agera vid angrepp, lämna ett allvarligt meddelande, vidta 
utredningsåtgärder på brottsplats, avrapportera, hantera egna känslor 
och stödja kollegor, visa hänsyn och ödmjukhet, genomföra en teknisk 
undersökning, redovisa ett ärende för beslutsfattare samt göra en av-
vägning mellan sunt förnuft/etik och lagstiftning.128 Holgersson be-
skriver polisers yrkeskunskap: ”polismannen iakttar sin omgivning och 
bedömer det han ser. Olika beteende, individer och föremål väcker 

125 Svensson, G (20050209): ”Hon vittnade mot sin kollega och blev utfryst”, Dagens 
Nyheter. 

126 Granér, R (2004), sid 57 f. 
127 Ibid., sid 142 (Begrepp taget ur Finstad (2000). 
128 Holgersson, S (2006), sid 78 ff (se vidare kapitel: ”Polisers yrkeskunskap”, sid 73-

157). 



 32

olika hög grad av misstanke […]” och förmågan att ”kunna urskilja 
det avvikande, och finna skäl till att agera mot en individ eller ett for-
don, växer fram som en erfarenhetsbaserad kunskap”.129 Det Holgers-
son beskriver genom konkreta arbetssituationer och tankar hos en-
skilda poliser kan sammanfattas med en praktisk kunskapssyn.  

Polisens intuitiva och erfarenhetsbaserade yrkeskunskap kan mer 
konkret exemplifieras med ”stoppandet av en busbil”, med andra ord 
att stoppa och kontrollera ett ”gammalt och risigt” fordon.130 Om per-
sonen bakom ratten kan anses vara skäligen misstänkt för ett narkoti-
kabrott genom eget bruk och/eller drograttfylleri öppnas möjligheter 
för att vidta tvångsåtgärder i form av till exempel husrannsakan i bilen 
eller kroppsvisitation. Holgersson menar att det för poliserna krävs 
både teoretiska och praktiska kunskaper samt ”en stor del intuition” i 
denna situation. Dels krävs kunskap om den lagstiftning som reglerar 
polisens användande av tvångsmedel och dels krävs kunskaper om 
den lagstiftning som personen bakom ratten brutit mot:  

Polismannen måste kontinuerligt dra slutsatser utifrån bl a vad han ser 
och vad som framkommer vid en konversation med individen och koppla 
detta mot aktuell lagstiftning. Är pupillerna verkligen normala? […] 
Hur kan det komma sig att han påstår att han kom från bensinmack-
en, när vi såg att han kom från andra hållet? […] Beter han sig inte 
lite nervöst? Varför är hans högerhand knuten hela tiden? Hur kan det 
komma sig att han böjde sig ner vid buskarna när han såg oss? Räcker 
indicierna till ett beslut om kroppsvisitation? Går det att anse att han 
är skäligen misstänkt för brottet? Hela tiden måste polismannen vara 
aktiv i sina iakttagelser, frågeställningar och bedömningar.131  

Knutsson & Granér kallar denna kunskapssyn för ”tyst kunskap” om 
menar att den inkluderar kategoriseringar av människor: ”Stereotyper 
utgör en central del […] av polisiärt tänkande. I arbetet efterstävas 
enhetliga bilder av komplexa och tvetydiga situationer.” Problemet är 
huruvida denna praktiska kunskap är att betrakta som professionell 
stereotypisering eller diskriminering. I exemplet ovan handlar det om 
att kunskapen är ett verktyg i polisarbetet, men det finns samtidigt en 
risk som Knutsson & Granér lyfter fram: att människor som ryms 
inom de existerande karakteriseringarna blir utsatta för polisiär 
granskning i större utsträckning än andra, vilket ofta drabbar i sam-
hället redan marginaliserade människor.132 När gränsen mellan profess-
ionell stereotypisering eller ”tyst kunskap” och diskriminering suddas 
ut, kan detta döljas bakom polisjargongen som innehåller ”en bred 
repertoar av skämtsamma och nedsättande beteckningar av framför 

129 Ibid., sid 89 f.  
130 Carlström, A K (1999), sid 32. 
131 Holgersson, S (2006), sid 95 f.  
132 Knutsson, M & Granér, R (2001), sid 106 ff. 
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allt de grupper man har att ingripa mot”.133 Den professionella stereo-
typiseringen/generaliseringen riskerar vidare att bli fördomsfull om 
den kombineras med nedvärderande attityder. Knutsson & Granér 
exemplifierar nedvärderande kategoriseringar med begrepp som 
”buse”, men jag anser att ”blatte” är ett än tydligare exempel.134 

Poliskulturen beskrivs av Knutsson & Granér med begreppet ”anti-
intellektualism” och de menar att delar av poliskulturen karaktäriseras 
av ett antiteoretiskt perspektiv. Antiintellektualismen och dess kun-
skapssyn beskrivs målande av Granér: ”i relationen mellan en karta 
och en vägbeskrivning föredrar man vägbeskrivningen men värjer sig 
för kartan, som i det korta perspektivet ger för mycket information”. 
Ett exempel på hur antiintellektualismen uttrycks är uppfattningen om 
akademisk kunskap som onödigt och icke-användbart och akademiker 
som ”idealister som byggde luftslott utan kontakt med den konkreta 
verkligheten”.135 Carlström beskriver samma fenomen när hon skildrar 
polisers uppfattningar: om fler akademiskt inriktade poliser antas till 
polisutbildningen skulle det kunna leda till en passiv polis, eftersom 
begreppet akademisk jämställdes med ”inte tillräckligt handlingskraf-
tig”. Akademiker anses kunna teorin, men inte praktiken.136 Ytterligare 
ett konkret exempel på antiintellektualism är uttrycket: ”glöm vad du 
lärt dig på skolan […], nu ska du få lära dig hur man jobbar.”137 Den 
riktiga utbildningen får man med andra ord genom praktiskt polisar-
bete ute i verkligheten.138  

Praktiskt polisarbete är ett polisiärt begrepp som kan användas för 
att markera att polisarbetet inte sker helt i linje med lagstiftningen, 
trots att man gentemot andra visar upp en fasad av att man håller sig 
inom de legalistiska ramarna. Poliser ska kunna motivera sitt handlade. 
För att praktiskt polisarbete enligt denna definition ska fungera an-
vänds metoden ”att skriva sig fri”, det vill säga att i efterhand motivera 
sitt handlade. Praktiskt polisarbete enligt definitionen ovan förutsätter 
med andra ord en kunskap om och förståelse för den lagstiftning man 
tänjer på eller bryter mot.139 Ytterligare ett exempel från Norr-
malmspolisen under 1980-talet visar den yttersta konsekvensen av att 
”skriva sig fri”. Michael Lundh beskriver hur han som nybliven polis 
under 1980-talet skolades in i en brutal poliskultur hos Norrmalmspo-
lisen i Stockholm. Han gjorde sig skyldig till bland annat misshandel 
och osant intygande, men skrev sig fri: 

133 Granér, R (2000), sid 58 f. 
134 Knutsson, M & Granér, R (2001), sid 108 f. 
135 Granér, R (2004), sid 212 f 
136 Carlström, A K (1999), sid 106. 
137 Ekman, G (1999), sid 50.  
138 Knutsson, M & Granér, R (2001), sid 102 ff. 
139 Granér, R & Knutsson, M (2000), sid 44 och Granér, R (2004), sid 153 f. 
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Vi lärde oss snabbt konsten att skriva oss fria […]. Vi anpassade 
alltså våra rapporter efter vad lagarna krävde. Sanningen var mindre 
viktig. Om någon blev anmäld, då snackade vi ihop oss och lade fram 
en samstämmig men falsk historia. Jag - och många med mig - ljög inför 
internutredarna och vittnade falskt inför domstolen. Det var rutin.140 

Detta exempel på praktiskt polisarbete är draget till sin spets, men det 
visar hur kunskapssynen kan vara ett uttryck för en rådande poliskul-
tur. Att beskriva kunskapssynen inom ramen för poliskulturen ger 
uppfattningen att man som polis ska vara praktiker, att teoretiker sak-
nar handlingskraft. Verkligheten är dock mer komplex än denna för-
enklade bild i svart och vitt.  

Granér identifierar två olika förhållningssätt till kunskap, varav det 
ena är ett mekaniskt-intuitivt förhållningssätt. Centralt i detta förhåll-
ningssätt är förmågan att fatta snabba beslut och handla därefter. 
Kunskapen ska med andra ord vara konkret, lättillgänglig och ge tyd-
liga direktiv för handling. Den hittills beskrivna kunskapssynen kan 
beskrivas som mekanisk-intuitiv. Det andra förhållningssättet till kun-
skap är det intellektuella förhållningssättet som karaktäriseras av logisk 
slutledning utifrån fakta. Det finns vidare en ambition att utvärdera 
och vid behov förändra både arbetsuppgifter och arbetssätt. Till det 
intellektuella förhållningssättet hör professionella ideal, en tydlig yr-
kesetik och reflektion. Sammantaget efterlyser man influenser från 
omvärlden i form av till exempel vetenskapligt grundad kunskap. Det 
intellektuella förhållningssättet till kunskap är sammankopplat med en 
människosyn som betonar mänskliga rättigheter och alla människors 
lika värde, vilket bland annat uttrycks ”i avståndstagande från rasism 
och en negativ syn på våldsanvändning”, menar Granér.141 

Det intellektuella förhållningssättet till kunskap genomsyrar polis-
utbildningen, vilket är en kontrast till det praktiska polisyrket och dess 
mekaniskt-intuitiva förhållningssätt. Granér exemplifierar det intellek-
tuella förhållningssättet till kunskap och dess positiva effekter på po-
lisarbete genom ett intervjusvar:  

Kring kvinnomisshandel har man inom polisen haft föreställningar att 
det här är ett lågstatusärende. Man tycker att det är jobbiga ärenden, 
man saknar kunskap, man vet inte vilka mekanismer som ligger 
bakom. Länge har det varit attityden att det är trendigare eller fräckare 
att köra blåljus och jaga en rånare. Men på våra utbildningar, har det 
varit gamla yttre befäl som rest sig upp och sagt, ”jag fattar inte att vi 
kunnat jobba på det här sättet som vi faktiskt har gjort under alla 
år”.142 

140 Svensson, G (20050210), ”Jag skolades till hårding”, Dagens Nyheter.   
141 Granér, R (2004), sid 205 ff. 
142 Ibid., sid 207. 
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3.3 Yrkesetik 

Yrkesetik inordnas under etik som vetenskaplig disciplin och är en 
gren av den tillämpade etiken. För att definiera yrkesetik som begrepp 
krävs en definition av begreppsparet etik och moral.  

Moralen beskrivs av Colnerud & Granström som de oreflekterade 
handlingsnormer som styr handlandet i vardagslivet genom en interna-
lisering i en viss kultur, vilket kan ske som en omedveten process. 
Etik, i motsats till moralen, kan definieras som ”resultatet av det med-
vetna reflekterandet över vad som är rätt och fel i handlandet utifrån 
bestämda värden”. Människans handlingar styrs av normer och värde-
ringar, grunden för dessa utgörs av medvetna principer, det vill säga 
etiken. Etik kan vidare beskrivas som moralens teori: ”medan alla 
människor har en moral, oavsett om de reflekterar över den eller inte, 
har inte alla en etik”. Skillnaden mellan moral och etik är att moralen 
utgörs av handlingar (eller icke-handlingar), medan etiken handlar om 
hur man resonerar kring handlingar och handlingsalternativ.143 

Etiska teorier konstrueras av ett antal fundamentala principer som 
resulterar i olika argumentationsmodeller, som till exempel konse-
kvensetik/utilitarism och pliktetik. En handlings värde kan definieras 
olika beroende på vilken etisk teori man tillämpar för att motivera den. 
Enligt konsekvensetiken, eller den teleologiska etiken, ser man till 
handlingens konsekvenser för att bedöma värdet av handlingen i sig. 
Hastighetsöverträdelse är en handling som kan leda till att människor 
skadas, vilket gör handlingen moraliskt felaktig. Hastighetsöverträdel-
sen i sig är varken rätt eller fel, enligt detta konsekvensetiska sätt att 
resonera. Pliktetiken däremot utgår från att människan har ett antal 
plikter som styr handlande och icke-handlande. Ett exempel på en 
plikt, eller en allmängiltig moralregel, är att inte döda en annan männi-
ska. Handlingens konsekvenser är av underordnad betydelse, det är 
istället handlingen i sig som avgör dess värde.144  

Yrkesetik, som underordnad etiken, har sin grund i etiska teorier 
och det är viktigt att yrkesetiken legitimeras genom dessa. Yrkesetik 
”utgör en tillämpning av etik på ett avgränsat yrkesområde” och de 
yrkesetiska normerna är de normer som styr de professionella hand-
lingarna. På samma sätt som yrkesetiken förhåller sig till etiken, ska 
generella etiska normer utgöra grunden för de yrkesetiska normerna. 
De yrkesetiska normerna ska ha en tydlig koppling till de allmänna 
etiska normerna som finns i ett samhälle och därmed överensstämma 
med allmänhetens uppfattning.145 

143 Colnerud, G & Granström, K (2004): Respekt för läraryrket: om lärares yrkesspråk och 
yrkesetik, sid 137.  

144 Ibid., sid 139. 
145 Ibid. 
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Eftersom yrkesetiken är en form av tillämpad etik består den av 
preciseringar av den allmänna etikens normer. Yrkesetiken motiveras 
med att professionella yrkesgrupper ofta kommer i kontakt med situ-
ationer som ur ett etiskt perspektiv är svårbedömda och ställs inför 
etiska dilemman. Normer och principer, formella eller informella, styr 
handlingar i yrket och genom yrkesetiken kan dessa handlingar bli mer 
enhetliga inom yrkesgruppen. Yrkesetiken kan med andra ord liknas 
vid en kompass som vägleder människor att välja rätt väg.146 Silfver-
berg menar dock att trots att yrkesgruppen har normer eller yrkese-
tiska principer som ska fungera som denna vägledande kompass, så är 
det alltid den enskilda yrkesutövaren som väljer hur han eller hon ska 
förhålla sig till de yrkesetiska principerna. Detta val är i sig en etisk 
handling. Även hur normen eller den yrkesetiska principen tillämpas i 
praktiken är en fråga för den enskilde.147  

3.3.1 Yrkesetik som redskap för professionalism 

Colnerud & Granström ser yrkesetiken i ljuset av begreppen profess-
ionalism och professionalitet och sammankopplar dessa. Profession-
ella yrkesroller har fyra gemensamma drag: systematisk teori, auktori-
tet, autonomi och egenkontrollerad yrkesetik. Den professionella yr-
kesgruppen ska först och främst ha en gemensam kunskapsbas, eller 
vetenskaplig grund, samt vetenskapliga teorier som redskap för pro-
blemhantering (systematisk teori). En professionell yrkesgrupp ska ha 
en yrkesrelaterad auktoritet, vilket innebär att det ska krävas en formell 
legitimation för att utöva yrket. Vidare krävs en yrkesmässig autonomi, 
det vill säga rätten och skyldigheten att i sin yrkesroll avgöra vilka ar-
betsredskap och arbetsmetoder som ska användas. För att betraktas 
som professionell ska yrkesgruppen dessutom ha utformat (ned-
skrivna) etiska riktlinjer, principer och regler för yrkets utövande och 
dessa ska vara förankrade inom yrkesgruppen. Till de etiska principer-
na ska till exempel ett etiskt råd eller liknande samt ett sanktionssy-
stem vara kopplat.148 Professionalism är med andra ord ett begrepp 
som betecknar kvalitet hos yrkesgruppen. Yrkesetikens roll för denna 
professionalism är att bidra med en gemensam värdegrund i syfte att 
”öka kvaliteten i det praktiska yrkesutövandet och ge allmänheten en 
garanti för att yrkesgruppen är värd dess förtroende”.149 

En professionaliseringsprocess är en strävan efter att uppnå denna 
professionella status. Vägen till professionalisering går genom att för-
söka uppnå legitimation, autonomi, egenkontrollerad etik samt syste-
matisk teori. Autonomisering innebär konkret att en yrkesgrupp ”lyck-

146 Ibid., sid 139 ff.  
147 Silfverberg, G (1996): Att vara god eller att göra rätt: en studie i yrkesetik och praktik, sid 

22. 
148 Colnerud, G & Granström, K (2004), sid 15. 
149 Ibid., sid 140 f. 
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ats avgränsa ett kompetensområde och sina egna arbetsvillkor […]”. 
Ett hinder för autonomisering är till exempel att staten reglerar yrkes-
verksamheten genom lagstiftning. En strävan att få yrkesutbildningen 
flyttad till högskolan samt att bedriva forskning inom yrkesområdet är 
konkreta vägar för att skapa en vetenskaplig grund för yrkesutövan-
det.150   

3.3.3 Polisetik –yrkesetik i praktiken 

Granér & Knutsson definierar polisetik:  

Polisetiken utgår från det uppdrag polisen har fått av samhället. Den 
behandlar de värden polisen har till uppgift att skydda. Den polisiära 
etiken syftar till att medvetandegöra, och kritiskt analysera, de värde-
ringar och normer som mer eller mindre medvetet styr polisiära åtgär-
der.151  

För att polisetiken och den etiska kompetensen ska bli en medveten 
del av polisidentiteten krävs en fungerande vardagsetik. Ett annat krav 
är en beredskap att diskutera hypotetiska och verkliga etiska dilem-
man. Etiska konflikter och dilemman finns det gott om i det vardag-
liga polisarbetet. De flesta polisiära ingripanden kan analyseras ur 
etiska perspektiv och genom att diskutera alternativa handlingar kan 
den etiska kompetensen höjas.152 Polisetik i praktiken är med andra 
ord en social praktik, ett levande samtal kollegor emellan.  

En yrkesetisk diskussion ställer krav på den enskilde polisens vilja 
och motivation att dels ta upp sina dolda, medvetna eller omedvetna, 
värderingar till ytan och dels granska dem kritiskt. Detta i sin tur krä-
ver ett öppet klimat inom yrkesgruppen. Det är genom diskussion och 
samtal med andra som ens egna värderingar och normer kan medve-
tandegöras: ”genom att var och en tar del av andras perspektiv och 
synpunkter och vågar uttrycka sina egna, utvecklas moralen.”153  

Alla yrkesgrupper styrs av sociala normer, eller informella normer, 
vilket kan resultera i konflikter mellan dessa olika normsystem.154 Po-
liskulturens praktiska handlande kan med andra ord ställas mot lag-
stiftningen, och polisjargongen kan hamna på kollusionskurs med 
värderingen om alla människors lika värde. Ur detta kan ett hinder för 
samtal i yrkesetisk anda identifieras: om det praktiska handlandet defi-
nieras som felbeteende eller strider mot lagstiftning riskerar polisen 
juridiska konsekvenser.155 

150 Ibid., sid 20 ff. 
151 Granér, R & Knutsson, M (2000), sid 142 ff. 
152 Ibid., sid 18 ff. 
153 Ibid., 142 ff. 
154 Colnerud, G & Granström, K (2004), sid 146. 
155 Granér, R & Knutsson, M (2000), sid 142 ff. 
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3.3.4 Polisens yrkesetiska ansats 

Yrkesetiken kan uttryckas genom etiska koder, det vill säga formella 
etiska regler. Dessa har en marknadsförande funktion som bland annat 
syftar till att visa omvärlden vilken etisk standard man vill arbeta i en-
lighet med.156 Granér & Knutsson är generellt sett kritiska mot att 
etiska koder/yrkesetiken uttrycks i form av slagkraftiga ledord: de ten-
derar att fungera som offentliga deklarationer utan genomslagskraft i 
vardagligt handlande.157 

Polisorganisationen har genom tiderna haft olika ledord som ska 
genomsyra verksamheten. Under 1940-talet lanserades ”de fyra H:na – 
Hänsyn, Hövlighet, Hjälpsamhet och Humor” och under 1970-talet 
var ledorden: ”skydda, hjälpa och ställa till rätta”.158  

Idag har polisen arbetat fram en gemensam värdegrund som tydlig-
gör vad polisen står för och hur polisen agerar i olika situationer: 
”värdegrunden vägleder oss i hur vi ska utföra uppdraget. Vår värde-
grund består av utvalda ledord som ska vara ledstjärnor i det dagliga 
arbetet”.159 Polisens värdegrund är med andra ord etiska riktlinjer som 
ska styra polisarbetet i praktiken och fungera som en yrkesetisk kom-
pass.  

Polisens värdegrund  

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi 
genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att 
vara:  

Engagerade - med ansvar och respekt.  

Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.  

Effektiva – för resultat och utveckling. 

Vi fokuserar på resultat, samarbete och ständig utveckling.  

Tillgängliga – för allmänheten och för varandra.  

Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.160 

156 Colnerud, G & Granström, K (2004), sid 145 f. 
157 Granér, R och Knutsson, M (2000), sid 150.  
158 Rikspolisstyrelsen (2009): Så här tog vi fram Polisens värdegrund, sid 5. 
159 Ibid., sid 11. 
160 Ibid. 
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4 Analys 

Inledningsvis ska jag kortfattat beskriva Polistidningen under den 
granskade tidsperioden. Jag tar upp faktorer och reflektioner som kan 
ha betydelse för den kritiska diskursanalysen och dess resultat.  

4.1 Polistidningen 

Polistidningens utseende och innehåll förändras markant någon gång 
under perioden mellan åren 1988 och 1994. Tidningens utveckling kan 
därför delas in i två perioder för att tydligare belysa förändringarna 
under den granskade tidsperioden. 

Artiklarna i Polistidningen är inledningsvis skrivna som kortare ny-
hetstexter eller referat av till exempel fackliga sammankomster och 
reseskildringar. Detta förändras successivt och allt fler reportage och 
forskningsrelaterade artiklar om polisyrket publiceras. Ett karaktärist-
iskt drag hos Polistidningen som exemplifierar förändringen i skriv-
formen är intresset för polisarbete ur ett internationellt perspektiv, 
både när det gäller att rapportera om andra länders polisarbete och 
polisiära situation samt svenska polisers utlandstjänstgöring. Rapporte-
ringen går från referat och översatta artiklar till reportage med olika 
vinklingar.  

En annan fråga som bidrar till Polistidningens karaktärsdrag under 
den granskade perioden är polisers utsatthet i rättsväsendet. Polistid-
ningen skildrar hur poliser möts av våld och blir skadade i tjänsten 
samt hur rättsväsendet förväntar sig att poliser ska vara beredda att 
möta våld och i princip räkna med att skadas i tjänsten. Detta tema 
ökar i omfattning i samband med att poliser har dödats i tjänsten, vil-
ket under den granskade perioden sker vid fyra tillfällen som tidningen 
rapporterar om. Denna rapportering kan anses falla under tidningens 
opinionsbildande karaktär där Polisförbundets arbete för bättre villkor 
lyser igenom. 

Värt att notera är att det vid flera tillfällen skapas en offentlig de-
batt om poliser i andra medier och som Polistidningen kommenterar i 
efterhand. Ett exempel är de kvinnliga polisernas vara eller inte vara i 
polisvärlden där Polistidningen genom sina artiklar vittnar om att frå-
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gan belysts i medierna. Ett annat exempel är det växande så kallade 
”polishatet” i svenska medier. Inte förrän debatten förts på andra me-
diala arenor kommenteras förhållandena utifrån en försvarsposition i 
Polistidningen. Sammantaget ger Polistidningen generellt sett inte sken 
av att vara varken nyhetsskapande eller tongivande, utan har en mer 
refererande karaktär. Polistidningen refererar till och behandlar ämnen 
som redan har aktualiserats i antingen andra medier eller genom dis-
kussioner bland poliser.  

4.1.2 Fackets tillbakadragande 

Polistidningen är inledningsvis en typisk facktidning i det avseendet att 
den mestadels innehåller nationell och lokal facklig information samt 
fackliga nyheter. Den fackliga inriktningen tonas dock successivt ner 
och fackets tillbakadragande blir ett faktum i och med Polistidningens 
omvandlig någon gång under perioden mellan åren 1988 och 1994. 
Fram till och med år 1984 är Polistidningens ansvarige utgivare den-
samme som Polisförbundets ordförande, vilket stärker den fackliga 
kopplingen och kontrollen. Att detta förändras kan vara en bidragande 
orsak till fackets tillbakaträdande under en period. Från och med år 
2008 får Polisförbundet ett uppslag i tidningen för facklig information, 
något som kan sättas i relation till den massiva kritik som Polisför-
bundet får från sina egna medlemmar under samma period. Bland 
annat skriver Polistidningen om poliser som ordnade demonstrationer 
mot sitt eget fackförbund, någonting som beskrivs som en unik situat-
ion i Sverige.  

4.1.3 Självkritiken ökar 

Under 1970- och 1980-talen är mediekritiken mot polisen omfattande, 
vilket Polistidningen hanterar genom att inta en stark försvarsposition. 
Polistidningen innehåller under denna period i princip inga artiklar 
eller texter som tyder på ett självkritiskt förhållningssätt. Detta föränd-
ras år 1994 när kvinnliga polisers arbetssituation debatterades i Polis-
tidningen. Detta kan ha att göra med att den manliga chefredaktören, 
som haft sin position sedan år 1974, byts ut mot en kvinnlig. Polistid-
ningen kan dock inte karaktäriseras som självkritisk trots att tendensen 
till självkritik ökar under Polistidningens senare period. Trots att Polis-
förbundet inte är ansvariga utgivare för Polistidningen sedan år 1984 
ges tidningen fortfarande ut av Polisförbundet, vilket borde innebära 
vissa restriktioner om vad man kan och inte kan skriva om. Tidning-
ens möjlighet till självkritik borde därför vara begränsad till Polisför-
bundets officiella agenda.   

4.1.4 Tonen i debatten allt mer politiskt korrekt  

Under 1970-talet är tonen i Polistidningen öppen, familjär och på 
gränsen till provokativ. Tidningens skribenter tycks skriva fritt om vad 
de tycker, oavsett om åsikterna uppfattas som obekväma. Ett exempel 
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är sättet på vilket Polistidningen skriver om och skildrar kvinnliga po-
liser samt uppmanar till debatt. Sättet kan närmast liknas vid att kasta 
in verbala brandfacklor. Tonen dämpas successivt och blir allt mer 
politiskt korrekt och ämnen som kan uppfattas som kontroversiella 
tycks undvikas. 

4.1.5 Uteslutet ur diskursen 

I Polistidningen publiceras till exempel inte frågor som är relaterade 
till homosexuella poliser och poliser med annat etniskt ursprung. Jäm-
fört med belysningen om frågor relaterade till de kvinnliga polisers 
arbetssituation och framför allt hur den manliga poliskulturen påver-
kade denna, blir tystnaden om dessa grupper av poliser än tydligare. 
En möjlig förklaring är att Polistidningen under den senare delen av 
den granskade perioden blev mer politiskt korrekt och samtidigt mer 
mån om att skapa ett intryck av en poliskår i mångfaldens anda, vilket 
tystar den offentliga debatten. 

4.1.6 Vem är Polistidningen?  

Under den första delen av den granskade perioden skrivs Polistidning-
ens artiklar till stor del av tidningens redaktör, men skribenterna blir 
fler med tiden. Från och med år 1994 har Polistidningen en redaktion 
bestående av en chefsredaktör och en journalist och artiklar skrivna av 
utomstående journalister publiceras i allt större omfattning. I artiklar 
skrivna av Polistidningens journalister döljer sig en konstruktion av 
polisen, en konstruktion som framkommer till exempel genom ordval 
och citat man valt att belysa.  

Ledarsidor och annan facklig information skrivs av Polisförbundets 
ordförande eller av andra representanter för det fackliga organet och 
visar Polisförbundets officiella ståndpunkter i diverse frågor. Dessa 
artiklar bidrar till en bild av polisen som Polisförbundet vill visa upp i 
det offentliga och politiska ljuset.  

I Polistidningen publiceras ett urval av synpunkter, insändare, krö-
nikor och debatter som skrivs av framför allt poliser. Dessa ger ett bra 
underlag för att söka svaret på hur Polistidningen konstruerar bilden 
av polisen. Konstruktionen av polisen ges en ytterligare dimension 
genom dessa debattforum genom att Polistidningens artiklar och aktu-
ella frågor kommenteras av tidningens läsare.  

Att materialet är av olika karaktär har med andra ord betydelse för 
min diskursanalys och dess resultat. Konstruktionen av polisen påver-
kas av artikelns skribent och hans eller hennes roll.   

4.2 Tema: konstruktionen av en poliskultur 

Detta tema är ett övergripande tema som syftar till att visa hur Polis-
tidningen konstruerar poliskulturens olika skepnader.  
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4.2.1 Bilden av polisen i medias motljus  

Under 1970-talet tycks polisen beskrivas i negativa termer i de olika 
medierna, vilket av Polistidningen och enskilda poliser upplevs som 
ett utspritt ”polishat”, ”hatpropaganda”, mobbning av polisen” etce-
tera. Det skrivs till exempel om medias ”förföljelse” av och ”häxpro-
cesser” mot poliser samt om ”militarisering, brutalisering och polis-
stat”. Begreppet ”polishat” tycks beskriva mediernas omfattande och 
negativa rapportering, eller polisens och polisernas upplevelse av rap-
porteringen. Polistidningen skildrar fenomenet i flertalet artiklar under 
denna tid.161 

Hur utsatta är de enskilda poliserna av detta polishat? De poliser 
som ges utrymme i Polistidningen använder ord som ”psykisk belast-
ning” och ”psykisk tortyr” för att beskriva sina upplevelser av polisha-
tet som fenomen.162 Med andra ord påverkas polisernas arbetssituation 
och deras syn på sin yrkesroll av mediedrevet och under 1970-talet 
definieras polisen i relation till begreppet ”polishat”. Enskilda poliser 
hanterar situationen genom att tillbakavisa de flesta av anklagelserna 
om ”fascistiska tendenser” och ”polismisshandel”, men menar samti-
digt att: 

[…] Naturligtvis vore det ytterst egendomligt om det inte också inom 
vår kår, liksom inom alla andra yrkeskårer, skulle finnas mindre 
lämpliga personer, någon gång direkt olämpliga […]. Ett av problemen 
med de här unga killarna är väl att dom också drar på sig mer våld än 
normalt s a s. Därför att dom är så tydligt ovana, så uppenbart inte be-
härskar situationen. […] De är ängsliga, rädda och främmande när 
dom kommer hit. De blir ännu mer osäkra och skrämda när dom kon-
fronteras med problemen. Och rädda människor handlar ofta mindre 
klokt och konsekvent.163 

Under 1980-talet är massmediekritiken mot polisen i allmänhet och 
mot Norrmalmspolisen i Stockholm i synnerhet nästan lika omfat-
tande som under 1970-talet. Norrmalmspoliser menar i ett reportage 
att tidningarnas bild av polisen inte är överensstämmande med verk-
ligheten. Tidningarna har ”anklagat poliserna för att använda mer våld 
än vad nöden kräver och för att vara högerfascister.” Under ett ar-
betspass i radiobilen frågar Polistidningens reporter Norrmalmspoli-
serna ”om deras syn på massmedia och alla skriverier som förekommit 
om polisbrutalitet”, varpå poliserna svarar:  

Visst har det funnits ”rötägg” inom poliskåren, men dessa är förhopp-
ningsvis omplacerade nu […]. Ofta har det varit yngre poliser som varit 
inblandade. Dessa har inte varit tillräckligt lugna och rutinerade, utan 
låtit sig provoceras […]. Det kan vara påfrestande i början som polis, 

161 Polistidningen 1974/1, 1974/2, 1984/3. 
162 Polistidningen 1974/2-3. 
163 Polistidningen 1974/2.  
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då allas blickar är riktade mot dig: och så finns det personer som ropar 
”snutjävel” och ”nazist” åt oss.164  

Citaten ovan visar att medias kritik av polisen hanteras på liknande sätt 
under 1970- och 1980-talen. Det finns tre gemensamma nämnare i hur 
poliserna valt att kommentera ”polismisshandel” och ”polisbrutalitet”. 
För det första medger poliserna att vissa brottsliga handlingar faktiskt 
har ägt rum, men att dessa handlingar utförts av poliser som betraktas 
som ”olämpliga” eller som ”rötägg”. Poliserna tar avstånd från de 
kollegor som tagit till övervåld och ser dem inte längre som delaktiga i 
den polisiära gemenskapen. För det andra lägger poliserna ansvaret för 
det övervåld på kollegor som är unga i tjänst och menar att de inte har 
lärt sig hantera den verklighet de möts av. För det tredje anses om-
världen utgöra ett problem och till viss mån även en orsak till våldet: 
verkligheten ute på storstadens gator beskrivs med ord som ”råhet” 
och ”tuffhet”.165   

I relationen, eller konflikten, mellan polisen och massmedia intar 
Polistidningen under hela 1970-talet en försvarsposition, en position 
utan självkritik: ”om polismän […] utmålas som djävlar är det ändå 
oriktigt att svara med att framställa dem som änglar”. Detta skriver en 
riksdagsman som vill driva debatten om polisen i en mer konstruktiv 
och reflekterande riktning: ”I regel är det klokare att […] tänka efter 
om det kan ligga något uns av sanning i utslungad kritik”.166 

Polistidningen beskriver i slutet av 1980-talet konflikten mellan po-
lis och massmedia och hur polisen tvingats in i ett hörn:  

Motvilligt har vi […] tvingats vänja oss vid att både underlag och san-
ningshalt i en del uppmärksammade påståenden lämnat en hel del övrigt 
att önska. Trots det slår kritiken – nu som tidigare– blint och urskill-
ningslöst mot poliser utan undantag. Det ligger en närmast matematisk 
exakthet i att alla drabbas, även om kritiken i grunden bara berör ett 
fåtal och om den är sann eller osann. Det är ett pris vi betalar för att ha 
ett unikt yrke.  

- Vi vet att massmediabilden förföljer oss både i yrket och privat.  

- Vi vet att den utnyttjas mot oss av dem vi möter i arbetet […].167 

Polistidningen medger att viss kritik som riktats mot polisen de sen-
aste decennierna varit både ”berättigat och självförvållat”, vilket visar 
på en (om än liten) förändring i Polistidningens förhållningssätt 
gentemot massmedia.168  

164 Polistidningen 1988/3.  
165 Polistidningen 1974/2.  
166 Polistidningen 1974/2. 
167 Polistidningen 1988/3. 
168 Ibid.  
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Polisförbundet antar ”den utmaning som ligger i att profilera en yr-
kesgrupp i opinionsmässig motvind”, vilket mynnar ut i en annons-
kampanj som beskriver polisens vardag. En kampanj som ska väcka 
eftertanke hos allmänheten.169 Polisförbundets annonskampanj, eller 
”offensiv”, i slutet av 1980-talet syftar till att ”klargöra för allmänheten 
var svensk polis står, vad svensk polis är och vad svensk polis vill och 
arbetar för”. Budskapen i kampanjen beskrevs som ”provocerande”, 
vilket också är tanken bakom kampanjen: ”genom de provokativa 
budskapen vill kampanjen skapa diskussion kring och om polisen och 
dess verksamhet och arbete […]”. Följande är ett par exempel ur 
kampanjens olika budskap:  

Snälla snutar säljer inga lösnummer [med mindre text:] Pressen har po-
lisen att tacka för en stor del av sitt dagliga bröd. Vilken annan yrkes-
grupp kan erbjuda lika smaskigt stoff från samhällets baksidor? Det 
finns poliser som gör bort sig. Det kanske till och med finns dåliga poli-
ser. Synd att bra poliser har så förfärligt dåligt nyhetsvärde. 

Polis [texten i en stopp-spade]. Polischef fast för fortkörning. [med 
mindre text:] Det var polisen som stoppade också denna fartsyndare. 
Han fick behålla körkortet. [med mindre text:] Det var domstolen som 
tog det beslutet. 

Bli polis! [med mindre text:] Yrket, som alla anser sig kunna men få 
vill ha. Jobbet, där betraktaren ofta ser yrkesmannen som okunnig och 
sig själv som expert.170 

Polisidentiteten och den polisiära yrkesrollen tar genom denna kam-
panj avstånd från de poliser som ”gör bort sig”, med andra ord de 
poliser som massmedia skriver om. Det handlar istället om några få 
poliser som drar ner hela polisväsendets anseende, vilket en hel yrkes-
kår får lida för.  

Under 1990-talet blickar Polisförbundets ordförande tillbaka och 
”[…] minns en tid då varje tecken på fel och brister bortförklarades 
eller förnekades”. Han beskriver hur utvecklingstrenden bröts ef-
tersom polisen har ”ändrat sin attityd till medierna. Idag döljs ingen-
ting. Även obehagliga ämnen diskuteras inför öppen ridå”.171  

En annan bild av polisen och medierna år 2010 framträder när en 
journalist beskriver en förändring i och med att polismyndigheten 
återigen har stängt dörr efter dörr och hur det offentliga har blivit 
mindre offentligt: ”på något sätt har svenska polismyndigheter blivit 
som poliserna i radiobilen på gågatan. De sitter skyddade i sin egen 
värld. Så nära med ändå så långt bort.”172  

169 Polistidningen 1988/3. 
170 Polistidningen 1988/4.  
171 Polistidningen 1994/2. 
172 Polistidningen 2010/1.  
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4.2.2 Konstruktionen av kårandan 

Polistidningen skildrar under 1970- och 1980-talen ”polishatet” och 
hur poliser beskylls för ”fascistiska tendenser och ”polismisshandel”, 
kallas ”nazistsvin” etcetera. I samband med dessa beskyllningar i me-
dia uppstår debatten om polisers ”kollegialitet utan gränser” eller ut-
tryckt med polisernas egna ord: ”polisers starka lojalitet mot varann” 
eller ”den påstådda kamratlojaliteten”.173 Kårandan under 1970-talet 
definieras av poliser som ”den påstådda kamratlojaliteten mellan pol-
ismännen när de blir anklagade för misshandel”. Kårandan kommer 
oftast till uttryck när ”det är omöjligt att sätta fast en polis [för miss-
handel] för det finns alltid en eller flera kollegor som vittnar till hans 
förmån”.174  

Den polisiära kårandan beskrivs under 1970-talet negativt och ut-
trycks i negativa sammanhang. När det gäller den starka lojaliteten mot 
varandra inom polisen, menar enskilda poliser att de flesta är motvil-
liga till att ”sänka” en kollega eftersom ”det är så många andra som 
försöker…”175 Den negativa kårandan har samma verkan som ringar 
på vattnet: det är inte enbart den polis som gjort sig skyldig till över-
våld eller misshandel som påverkas, utan poliskåren som helhet påver-
kas i hög grad negativt. Om en polis skulle misshandla en frihetsberö-
vad person kanske andra poliser av lojalitet inte ”sänker” kollegan, 
men de ser till att övergreppet inte upprepas: ”den som uppträder 
osnyggt i yrket kan räkna med att bli synnerligen impopulär och att de 
flesta kolleger aktivt försöker få honom att ändra sig. De som vill 
”spela över” tonas ned. Sådana som är svåra att tona ner försöker vi 
bli av med”.176 

Under 1980-talet börjar kåranda som begrepp att omdefinieras. I 
en artikel ställer Polistidningen frågan: ”den ofta s k kårandan inom 
polisen – är den enbart negativ eller kan det finnas något positivt i 
den?” Frågan diskuteras under ett möte mellan polis och allmänhet, 
som Polistidningen refererar. Ur allmänhetens perspektiv uppfattas 
kårandan negativt: ”kårandan inom polisen har nog utåt fått en negativ 
klang genom att folk utanför polisen tycker att poliserna alltid håller 
ihop hur uppenbara fel som än begås”. 177 

I artikelserien ”Samtal om polisyrket” framkommer en positiv 
aspekt med kollegialiteten, som är den interna sammanhållningen i 
polisyrket. Sammanhållningen har stärkts av medias konstruktion av 
polisen och tryggheten inom den polisiära gruppen blir allt viktigare, 

173 Polistidningen 1974/2, 1978/2, 1984/9. 
174 Polistidningen 1974/2.  
175 Ibid. 
176 Ibid.  
177 Polistidningen 1984/9. 
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menar en av polisernas fruar.178 Denna aspekt av den polisiära kåran-
dan definieras av Polistidningen varken som kollegialitet eller lojalitet, 
men visar på ytterligare en dimension i begreppet.  

4.2.3 Konstruktionen av polisjargongen 

Polistidningens rubriker skildrar det som kallas polisjargong. Ord som 
”buse”, ”räv” [om polisaspiranter], ”bögskämt”, ”en fylla” och “Bir-
kenstock-poliser” [om kriminalpoliser] är ett par exempel.179 En polis-
chef som uttalar sig under en debatt, säger att ”ibland säger vi kanske 
djävla socialfall och buse. Den jargongen kan utgöra grogrunden till 
något värre. Vi utövar makt. Den kan lätt korrumpera oss”.180 Polis-
tidningen diskuterar inte alltid uttryckligen begreppet polisjargong, 
men genom artiklar och uttalanden kan begreppets innebörd ringas in.  

Vadå, ett förbannat lägenhetsbråk? Det är inget lägenhetsbråk. Det är 
oftast både ett eller flera grova brott i sammanhanget, och ska hanteras 
därefter. Lägenhetsbråk är […] när till exempel två fyllskallar blivit 
ovänner om sista slurken i flaskan.181 

Citatet ovan innehåller minst ett begrepp som kan definieras som po-
lisjargong. Ordet ”lägenhetsbråk”, ett begrepp som döljer verklighet-
ens tragedi av våld i nära relationer och grova brott, används ofta av 
poliser för att beskriva ett ärende, eller känslan av ett ärende:  

Den blåslagna kvinnan […] anmäler maken eller sambon. Vid det 
här laget har kvinnan sannolikt redan misshandlats flera gånger. 
Rättsmaskineriets kvarnar börjar mala, men nästa dag eller vecka har 
kvinnan kommit underfund med att hon älskar sin man eller vågar inte 
driva processen. De fysiska skadorna har inte med misshandeln att 
göra, utan får någon mer eller mindre fantastisk förklaring. Anmälan 
tas tillbaka […]. Veckor eller månader senare är samma kvinna till-
baka blåslagen hos polisen.182  

Under 1970-talet diskuteras polisjargongen i artikelserien ”Samtal om 
polisyrket”. Poliserna menar att yrkesjargongen springer ur polisers 
upplevelser av verkligheten och är en jargong som inte passar sig ”i 
salongen”. Med andra ord är jargongen någonting som tillhör den 
polisiära gemenskapen och inte människor utifrån. I samband med 
skildringarna av vad polisyrket innebär, vad de enskilda poliserna mö-
ter och upplever i sina yrkesroller, kan polisjargongen vara ett tecken 
på hur poliser förändras i och med sitt yrke. Familjerna har märkt av 
en attitydförändring hos poliserna, från att ha haft ”en fin grundin-
ställning till människor med problem” till en ”hårdhet”. Att denna 

178 Polistidningen 1974/2.  
179 Polistidningen 2008/3.  
180 Polistidningen 1974/2.  
181 Polistidningen 1998/6.  
182 Polistidningen 1998/4.  
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hårdhet i attityden märks när polisen kommer hem tolkas som att po-
lisen inte ”skalat av” sig hårdheten, som ofta ”faller av med unifor-
men”. Att jargongen/attityden sitter i polisuniformen, som tas av efter 
arbetspasset, är ytterligare ett tecken på att den är yrkesrelaterad och 
starkt förknippad med yrkesidentiteten. Jargongen liknas vidare med 
”ett skal” som poliserna har omkring sig: ”ett skal för att skydda er, 
klara situationen som polis”.183  

Andra tecken som tyder på en attitydförändring är en generellt ne-
gativ människosyn och mer specifikt en negativ syn på invandrare. 
När polisjargongen visar sig hemma tar frun andra ”människor i för-
svar, påpekar att man inte får glömma bort de problem som ligger 
bakom deras handlande”. Poliserna menar att ingen av dem brukade 
vara ”hård i tonen” mot de människor de arbetar med. Jargongen 
lämpar sig med andra ord varken inom hemmets fyra väggar eller ute 
bland allmänheten.184 

Under 1980-talet, i samband med att Norrmalmspolisen kritiseras i 
media, förhörs en polis misstänkt för att ha spelat ”otillbörlig 
marschmusik” –Björneborgarnas marsch. En (tunnelbane-)polis som i 
Polistidningen skriver en text om denna marschmusik försvarar hand-
lingen genom en historisk tillbakablick: ”Björneborgarnas marsch, 
finska arméns paradmarsch […] med text av […] Johan Ludvig Rune-
berg. Runeberg är representerad med nio psalmer i svenska psalmbo-
ken och Finlands nationalsång är hämtad ur Runebergs diktverk”.185 
Frågan om varför denna marsch spelats och i vilket sammanhang läm-
nas obesvarad i Polistidningen och texten kommenteras inte.186  

Användandet av begreppet ”buse” är ett konkret exempel på polis-
jargong och begreppet blir debatterat i Polistidningen under 1990-
talet. En lektor i juridik vid Polishögskolan reagerar på Polistidningens 
användning av begreppet och ställer frågan om användandet är ”ut-
tryck för tidningens inställning till de människor som polismän möter i 
sitt arbete?” Polistidningen svarar:  

Buse är polisjargong som möjligen inte lämpar sig för tryckta alster med 
stor spridning. Vad man kan undra är naturligtvis om ”buse” aldrig 
någonsin får förekomma? Ska ordet raderas ur akademiens ordlista? 
[…] I den förra [artikeln] handlade det om en bestämd människa, som 
till råga på allt hade blivit misshandlad av en polis. I [den senaste] ar-
tikeln […] handlar det om en fiktiv person som kan tänkas miss-

183 Polistidningen 1974/3.  
184 Polistidningen 1974/3.  
185 Polistidningen 1988/5.  
186 Egen reflektion: I Leif GW Perssons till viss del verklighetsbaserade kriminalro-

man, Samhällsbärarna, misshandlas ”en fylla” av fyra Norrmalmspoliser i en piket-
buss till tonerna av och i takt till just ”Björneborgarnas marsch”. Kan ”Björnebor-
garnas marsch” spelad i ett polisiärt sammanhang vara ett tecken på negativ polis-
jargong?   
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handla en polis under tjänsteutövning. Och om inte en sådan kan få 
kallas ”buse” –vem får överhuvudtaget kallas så?187  

Polistidningen menar med andra ord att begreppet ”buse”, om det 
syftar till en fysisk person, inte ska spridas i en tidning. Detta med 
motiveringen att det handlar om polisjargong. Dock försvaras använ-
dandet av polisjargong om det är en fiktiv person som kallas för 
”buse”. Slutsatsen blir att i enlighet med den polisiära jargongen kallas 
fysiska personer för ”busar”, vilket är någonting som varken ska spri-
das eller pratas öppet om utanför den polisiära världen.   

Polistidningen informerar i början på 2000-talet om så kallade 
”bögskämt”. Detta efter att en undersökning visat att det inom polisen 
fanns ett relativt stort antal som ”har kollegor som har fördomar mot 
homo- och bisexuella” samt ”att det förekom trakasserier i form av 
nedsättande och förlöjligande omdömen om homo- och bisexuella 
män och kvinnor”. 188   

Vidare konstateras att av de poliser som deltog i studien svarade 
drygt sju procent att de var homo- eller bisexuella. Därmed är sanno-
likheten stor att någon kränks när ”bögskämt eller nedsättande om-
dömen om homosexuella förekommer” och ”en sådan jargong gör det 
näst intill omöjligt att ‘komma ut’ på sin arbetsplats”.189 Polistidningen 
skriver om dessa ”bögskämt” i konstruktiv anda. Bland annat syftar 
artikeln till att poliser ska börja reflektera över vad de säger runt fika-
bordet och att poliser ska ha modet att säga ifrån när andra riskerar att 
kränkas eftersom: ”jag är övertygad om att varje kollega har minst en 
person i sin omgivning som inte är heterosexuell”.190 År 2008 konsta-
terar Polistidningen i en informativ artikel om diskriminering att re-
flektion över sina egna värderingar inte är tillräckligt, utan att nyckeln 
till att motverka diskriminering är utbildning i mångfaldsfrågor och 
polismyndighetens reaktion gentemot en negativ jargong.191 

I Polistidningen år 2010 skrivs en artikel om en kvinnlig polis som 
vågar säga ifrån när andra poliser passerar gränser genom att bland 
annat använda namn som ”Oscar Neger” och ”Neger Niggersson” 
under en utbildning. Den kvinnliga polisen beskriver en jobbig arbets-
situation, men många poliser stöttar henne bakom chefernas ryggar, 
dock inte offentligt: ”man ska veta att man blir ensam när man står för 
vad man tycker […] Det kan vara farligt att ställa sig bakom någon 
som ifrågasätter”. Vissa poliser har tyckt att den kvinnliga polisen av-
slöjat ”familjehemligheter […] som inte borde ha kommit ut”.192  

187 Polistidningen 1994/9.  
188 Polistidningen 2004/6. 
189 Ibid. 
190 Ibid.  
191 Polistidningen 2008/3.  
192 Polistidningen 2010, (http://www.polistidningen.se). 
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4.2.4 Konstruktionen av polisuniformen 

Polistidningen gestaltar genom fotografier uniformerade poliser i yttre 
tjänst, vilket ger en tydlig bild av uniformsmodet.  

I Polistidningen till och med år 1998 skildras uniformerade poliser i 
den så kallade traditionella uniformen. Uniformeringen för en polis i 
yttre tjänst består under denna period av mörka byxor i rak modell 
samt en längre mörk kavaj eller skinnjacka över en ljusblå skjorta med 
tillhörande slips. Till detta hörde ett vitt axelkoppel med reflexer samt 
ett vitt hölster för tjänstevapnet och ibland en vit batong. Som huvud-
bonad bar man inledningsvis mestadels en vit eller mörkblå skärm-
mössa, men båtmössan blev allt vanligare. Skorna till uniformeringen 
var svarta, ofta blankputsade, lågskor. 

När uniformsmodellen m/92 börjar användas av poliser i yttre 
tjänst bär poliserna fortfarande en ljusblå skjorta med tillhörande slips 
och slipsnål, båtmössa samt mörka uniformsbyxor i rak modell och ett 
svart bälte med reflexdetaljer. I Polistidningen år 2004 skildras uni-
formerade poliser i yttre tjänst i insatsvarianten av modell m/92. Vissa 
undantag finns och de ljusblåa skjortorna är fortfarande i bruk inom-
hus.  

I Polistidningen år 2008 har uniformerade poliser i yttre tjänst den 
nya uniformen m/04 i nytt tyg och med antingen synliga eller dolda 
reflexer. Undantag finns och även den gamla uniformen, m/92, bärs 
av poliser i yttre tjänst enligt fotografier i Polistidningen. På huvudet 
bär man en båtmössa alternativt en svart mössa. De ljusblå skjortorna 
med tillhörande slips och slipsnål är fortfarande i bruk. Polistidningen 
år 2010 visar bilder där uniformerade poliser har m/04 samt reflexväst 
(trafikrelaterade artiklar). På omslagsbilden bär en polis i yttre tjänst en 
så kallad ”stukad” båtmössa.193 

4.2.4.1 UNIFORMENS ESTETISKA BETYDELSE  

Polisuniformen betyder olika saker i olika tider. Under 1970-talet be-
tonas den yttre putsen av uniformen som en yrkesetisk fråga och vissa 
poliser vill se en förbättring när det gällde polisers uniformsanvänd-
ning.194  

Polisuniformen beskrivs som ”etiskt tilltalande och snygg” samt att 
”korrekt, snyggt och enhetligt klädda poliser vinner respekt och akt-
ning hos allmänheten”. Ett problem är att enskilda poliser i allt större 
utsträckning glömmer att ta på sig den till uniformen tillhörande mös-
san när de kliver ur sina radiobilar och därför inte är klädda i komplett 
uniform när de befinner sig bland allmänheten.195 

193 Polistidningen 2010/2. 
194 Polistidningen 1974/5.  
195 Polistidningen 1974/8.  
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Under 1970-talet betonas med andra ord uniformens skick. Under 
rubriken ”En polis får inte se ut hur som helst”, skriver en polis:  

Jag anser, att vi polismän – både kvinnliga och manliga – när vi är 
iförda uniform ska ägna oss mera åt vårt personliga utseende. Vi ska 
inte gå omkring och uppträda såsom modelejon eller dandys och därmed 
i många fall provocera den laglydiga delen av allmänheten. Det kan sä-
kerligen inte inge förtroende hos någon att uppträda långhårig och 
rishårig i uniform. Att mössan även skall vara fast förankrad på hu-
vudet tycker jag säger sig självt. Varje polisman bör härvidlag låta 
självrannsaka sig. Ett prydligt uppträdande är ju den första kontakten 
med allmänheten, en god sådan kontakt bör vi vinnlägga oss om.196 

4.2.4.2 UNIFORMENS PRAKTISKA BETYDELSE 

Polisuniformen uppfattas länge som ”snygg”, men med tiden höjs 
krav på att uniformen ska vara mer praktiskt. Uniformen som använts 
från år 1974 och framåt anses under 1980-talet passa vid andra till-
fällen än det dagliga polisarbetet.197  

Röster om polisuniformen handlar ofta om att poliser vill ha en 
praktisk uniform att arbeta i. Till exempel betonas att polisyrket är 
praktiskt och att risken för att smutsa ner sig är stor, därför ”är det ju 
fullständigt idiotiskt att gå omkring i ”kostym” […] Hur skulle det se 
ut om man lät alla ”grovarbetare”, typ bilmekaniker, byggnadsarbetare 
m fl arbeta i kostym?”198 

I samband med att polisen tilldelas en ny uniform finns en tendens 
att kritisera den och därefter hänvisa till arbetsskyddsfråga. Den nya 
polisuniformen under 1970-talet (m/72) lyftes upp som en risk. Vid 
ett ingripande skulle poliserna bilda en kedja med koppelfattning, 
”men saknade kopplet”. Det klassiska vita uniformskopplet ingick inte 
i den nya uniformen, vilket resulterade i att poliskedjan inte kunde 
hållas samman.199 Polisuniformens ”skinnkavaj” ska bytas ut i slutet av 
1970-talet, vilket fick skyddsombud att reagera: den nya midjejackan 
har dåliga reflexer jämfört med skinnjackan och skinnjackan skyddar 
bättre mot till exempel kyla och knivstick.200 201 

4.2.4.3 UNIFORMENS EMOTIONELLA BETYDELSE 

”Att hänga av sig uniformen” är ett polisiärt begrepp som innebär att 
man efter arbetspasset fysiskt hänger av sig uniformen, men också 
mentalt: “det är viktigt att man lämnar kvar jobbet i omklädnings-

196 Polistidningen 1978/10. 
197 Polistidningen 1988/3.  
198 Ibid.  
199 Polistidningen 1978/4. 
200 Polistidningen 1978/6. 
201 Samma tendens utspelade sig år 2007 när uniform m/04 lanserades, dock inte 

skrivet om i Polistidningen under den granskade tidsperioden.  
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rummet, för att inte grubbla hemma”202 Även polisjargongen tycks till 
viss del sitta i uniformen: poliserna skalar av sig den polisiära attityden 
i samband med att de tar av sig uniformen.203   

Ytterligare ett uttryck för uniformens emotionella betydelse är sät-
tet att beskriva polisrollen som ett utbytbart objekt genom en liknelse 
till uniformen: ”vi är på något vis nummer eller uniformer som är ut-
bytbara”.204  

Polisuniformen blir under 2000-talet mer ett uttryck för individual-
ism, vilket bland annat uttrycks genom att poliser använder privat in-
handlade attiraljer till sin uniform.205  

4.2.4.4 UNIFORMENS SIGNALVÄRDE 

Polis i uniform är legitimation nog.206 Polisuniformen ska först och 
främst signalera: ”polis”. Uniformen är med andra ord det yttre sig-
nalvärdet gentemot allmänheten. Detta argument har lyfts fram sedan 
1970-talet: 

Folk i allmänhet har väldigt svårt att se huruvida det är en polisman i 
uniform när [den nya midje-] jackan bärs […]. Det emblem som sitter 
på jackan är inte tillfyllest när det gäller att identifiera polismannen. 
[…] RPS har ju som bekant bestämt att pistolhölstret ska vara svart 
och det gör inte saken bättre när hölstret bärs ihop med jackan […].207 

Argumentet fanns kvar under 1980-talet:  

Det är knappast någon tvekan om vem det är som kommer när någon 
ser en person i svart skinnjacka med reflexer och vitt midjebälte. Svensk 
polis måste få ha en liten gnutta kvar av sin identitet och något som 
knyter an bakåt i historien, och, förlåt en politiskt fullständigt omöjlig 
tanke på pränt: ett plagg som inger ett visst självförtroende.208 

Skillnaderna i argumenten ovan är att uniformen under 1970-talet ska 
signalera ”polis” samt bidra till synlighet bland allmänheten. Under 
1980-talet identifierar sig enskilda poliser mer med uniformen och 
uniformen bidrar med, förutom synligheten, en känsla.   

Under 1990-talet informerar Polistidningen om den nya polisuni-
formen och dess färg. Polisuniformen ska ha samma färg som arre-
stantvakter, passkontrollanter och flygplatskontrollanter har på sina 
respektive uniformer. Polisförbundet kritiserar färgvalet med moti-
vering att samma färg på polisers och civilas uniformer leder till oklar-

202 Polistidningen 1998/3. 
203 Polistidningen 1974/3. 
204 Polistidningen 2008/3. 
205 Ibid. 
206 Polistidningen 1978/5. 
207 Polistidningen 1978/6. 
208 Polistidningen 1988/1.  
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heter hos allmänheten om vem som har polisiära befogenheter om 
uniformerna är alltför lika. En annan konsekvens är att ”polisers rätts-
skydd urholkas, och folk som bråkar när de ska gripas kan hävda att 
de inte såg att det var en polis de hade att göra med”.209  

Polisuniformen ska vidare signalera enhetlighet när poliser uppträder i 
grupp. I början av 2000-talet har uniformen blivit mer och mer indivi-
duell, vilket resulterar i att den tappar sin funktion av enhetlighet:  

Det får inte vara vars och ens ensak hur man uniformerar sig. Jag 
sticker ut hakan och hävdar att det inte ens är polisens ensak hur po-
lisuniformen ska se ut. Det är en politisk fråga. En nations polisuni-
former har ett symbolvärde som signalerar olika budskap […]. Det 
tycks vara varje polis fritt att komponera den mest balla uniformsen-
semble som man kan sätta samman från hyllorna i någon ”Combat 
and military shop”.210  

Poliser har i allt större utsträckning valt att använda en stickad, svart 
mössa tillsammans med uniformen och i Polistidningen år 2004 finns 
bilder som styrker uppfattningen att poliser valt bort den reglements-
enliga vintermössan till förmån för en egen -och Polistidningen gör 
även reklam för Military Shop.211  

Inom polisen finns ett etiskt råd som ska bidra med intryck utifrån, 
komma med infallsvinklar som inte är polisens, och kunna granska 
polisen och dess utrustning ur ett etiskt perspektiv. I samband med att 
det etiska rådet skriver att polisens uniformer ”ger ett aggressivt in-
tryck med sin mörka färg” startar en intensiv debatt om polisens fram-
toning. Vad är viktigast egentligen: ”hur ytan ser ut eller hur ‘innehål-
let’ agerar?”212 Uniformens signalvärde blir ett aktuellt begrepp i sam-
band med det etiska rådets yttrande om polisuniformen. Det är dock 
inte första gången som polisens uniformering eller utrustning associe-
ras med aggressivitet. Under 1970-talet lanserades den nya radiobilen. 
Bilens färg ska få en ny färgdräkt, från svart och vit till blå och vit. 
Polistidningen kommenterar förändringen: ”med denna nya design 
hoppas man att polismålade fordon inte ska vara så provocerande som 
man från en del håll hävdar att de är […].”213 

Vad är skillnaden på en uniformerad och en civil polis när det 
handlar om signalvärdet? En polis vid narkotikakommissionen tycker 
att folk reagerar annorlunda på poliser i civila kläder:  

- Jag upplever buset som trevligare när jag är civilklädd än när jag har 
uniform […]. De blir nog mer osäkra på en civilklädd eftersom de inte 
vet om vi spanar på dem och därför inte vill dra mer uppmärksamhet 

209 Polistidningen 1994/9. 
210 Polistidningen 2004/2. 
211 Polistidningen 2008/3.  
212 Ibid. 
213 Polistidningen 1984/2. 
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till sig än de redan har. Eller så beter vi oss på ett annat sätt när vi inte 
har uniformen på oss […].214 

När det gäller allmänhetens uppfattning om polisuniformen och dess 
signalvärde, menar en person att: ”[…] vi [allmänheten] reagerar 
kanske negativt inför den makt och myndighet som polisen i uniform 
utgör och som vi väl rent allmänt uppfattar som en mästrande, straf-
fande, påpekande instans.”215 Detta beskriver inget positivt signalvärde 
som polisuniform m/74 sänder ut, men uttalandet tyder på att det 
alltid kommer att finnas åsikter om polisens uniformering.  

4.2.5 Konstruktionen av polisen bakom uniformen 

Filmen visar trettio sekunder av den polisiära vardagen: ”en scen där 
poliser kallas till en lägenhet där en kvinna begått självmord och ligger 
i ett badkar med blodet rinnande”. Speakertexten: ”hur länge skulle du 
orka?”216 Det handlar om Polisförbundets kampanj i slutet av 1990-
talet om polisens arbetssituation och villkor. Allmänheten ska få en 
inblick i polisens vardag, ”en verklighet som på många sätt överträffar 
dikten” och syftet är att skapa insikt och förståelse för ett yrke som 
sliter fysiskt, psykiskt och socialt. Genom reklamfilmen sätts ”skugg-
sidan av polisyrket” i fokus och visar på situationer som poliser upple-
ver och ständig bär med sig. Kampanjfilmen som beskrivs ovan stop-
pas av TV4 med motiveringen att ”polisers verklighet mycket väl kan 
vara för hemsk för allmänheten”.217 

Denna kampanj belyser det poliser upprepade gånger uttryckt i Po-
listidningen under den granskade perioden. Tidningarna är fyllda av 
artiklar och intervjuer som handlar om polisers arbetssituation och 
utsatthet samt polisyrkets negativa sidor. Polisyrket beskrivs som risk-
fyllt, hotfullt och våldsamt samt fysiskt och psykiskt nedbrytande. Po-
listidningen rapporterar kontinuerligt om ärenden där poliser är 
brottsoffer och som vittnar om det våld poliser möts av. I domarna 
upprepas ett enda budskap: poliser ska tåla att bli hotade och mötas av 
våld ibland, ”det ligger i polisarbetets natur att bli utsatt för faror och 
psykiska påfrestningar. Poliser ska ha högre mental beredskap för att 
möta brottslingar”, lyder motiveringen i en dom.218 Poliser har en 
bättre mental förberedelse för att möta våld, men ”man får inte 
glömma vilka poliserna är, vi är ju vanliga människor”, menar en av de 
utsatta poliserna.219 

214 Polistidningen 2004/6. 
215 Polistidningen 1984/9.  
216 Polistidningen 1998/2. 
217 Polistidningen 1998/1. 
218 Polistidningen 1994/5. 
219 Polistidningen 2004/7. 
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Under 1980-talet finns uppfattningen om att poliser är som Super-
man och ”tuffingar” som håller masken i alla lägen.220 Kraven som 
ställs på poliser lyser igenom i de frågeställningar som polisen valde ut 
för att diskutera tillsammans med allmänheten: ”upplevs polismän 
som stålmän?”, ”måste polismän vara stålmän?” och ”får en polisman 
bli förbannad, visa känslor, t o m börja gråta?”. Röster från allmänhet-
en svarade på de ställda frågorna:  

Låt oss försöka få bort den där schablonen att polismannen ska vara 
någon sorts övermänniska. Låt oss istället lära oss uppfatta polisman-
nen som en av oss. 

Polismannens hårda arbete och de tvära kast som han kan råka ut för 
i tjänsten måste sätta sina spår i hans allmänna psyke och uppträ-
dande.  

Man har väl en känsla av att poliser har svårt att visa sina inre käns-
lor. Samtidigt måste man väl säga att det kanske inte är bra om polis-
mannen visar alltför mycket känslor, då kanske han inte klarar job-
bet..? 221 

Från 1980-talet och framåt ökar medvetenheten om att poliser är 
människor bakom sina uniformer: ”förr fanns det en attityd bland 
många poliser att man skulle vara lite Stålmannen, inte säga att man 
faktiskt blir rädd ibland. Nu tar man saken mer på allvar och inser att 
det inte räcker att bara snacka lite vid fikabordet”. Bland annat skriver 
Polistidningen allt fler artiklar om polisers behov av debriefing. Under 
1990-talet aktualiserades behovet av debriefing i samband med gri-
pandet av militären Mattias Flink som dödade sju personer i Falun.  

Poliserna först på plats berättar:  

När han kom tillräckligt nära skrek jag: ”polis – stanna”. Då rik-
tade han vapnet mot oss. Och jag sköt verkanseld. Ett skott träffade 
honom, men vi sköt många fler. Jag trodde hela tiden att det skulle 
komma moteld” och ”det var traumatiskt, overkligt […]. Vi hade 
svävat under dödshot under tjänsteutövning. Jag vet inte hur många 
gånger jag tänkt ”om”.222 

Debriefing ses inledningsvis som ett verktyg efter extrema polisiära 
händelser, vilket till viss grad styrker bilden av poliserna som ”över-
människor” eller ”stålmän”. Men bilden förändras. År 2008 ser bilden 
annorlunda ut och det behöver inte handla om att poliser ska uppleva 
ett konkret hot mot sitt liv, bemötas med dödligt våld, för att känna 
att bägaren riskerar att rinna över: 

Någon kan ha varit med om flera olika händelser, där var och en inte 
är särskild extrem, men tillsammans får de personen att må allt sämre. 

220 Polistidningen 1984/4.  
221 Polistidningen 1984/9. 
222 Polistidningen 1994/9. 
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Dessutom riskerar den som möter mycket elände i jobbet, inte bara att 
hamna i en depression och hopplöshet. Faran att bli kall och cynisk är 
minst lika stor –och kanske vanligare. Att hela tiden bli utsatt för pro-
vokation i jobbet, gör något med ens människosyn […]. Det finns fort-
farande ett Stålmanssyndrom hos många poliser, och de ber inte om 
stöttning. Ofta är det chefen eller någon kollega som först noterar att allt 
inte står rätt till.223 

4.2.5.1 ATT KUNNA TA AV SIG UNIFORMEN 

Arbetar man som polis eller är man polis? Problemet med polisyrket 
kan vara att man efter ett arbetspass tar av sig sin uniform, men inte 
den mentala uniformen. En ung polis i yttre tjänst ger uttryck för den 
svåra balansgången:  

Man är ”polisen” och därigenom har man förväntningarna på sig. Spe-
lar ingen roll om man är ledig eller har uniformen på. Hur är man en 
bra polis på sin lediga tid? […] Jag gjorde ett val den dagen då jag 
skickade in ansökningshandlingarna till polisutbildningen. Det valet 
innebar en livsstil, som jag för övrigt trivs med. Däremot kan jag ändå 
tycka att livsstilar skall diskuteras och ifrågasättas.224  

År 2010 diskuteras hur poliser bloggar och använder sin Facebook. 
Polisförbundet menar att ”bilder och filmer på träning med vapen, 
batong, OC kan leda till missförstånd. Risken finns att allmänheten 
tror att polisen använder övervåld” och uppmanar poliser att ”blogga 
med eftertanke. Vid antagningen till polisutbildningen ställs krav på 
egenskaper som vidsynthet, tolerans, stresstålighet, ärlighet, lugn och 
medkänsla. Mindre bra är om du i din blogg profilerar dig som en 
person med helt andra egenskaper”.225  

4.3 Tema: Konstruktionen av den kvinnliga poli-
sen  

Polistidningen ger en bild av den kvinnliga polisen och attityder till 
henne, en konstruktion som genom tiderna varit skiftande. Olika 
byggstenar har genom tiderna byggt upp bilden av den kvinnliga poli-
sen.  

4.3.1 Bilden av 1970-talets kvinnliga polis: en pin-up utan 
muskler 

Under 1970-talet gjorde kvinnliga poliser entré på den polisiära sce-
nen, en entré som gav upphov massmediala rubriker. Kvinnliga poliser 
var någonting nytt och omdiskuterat bland de manliga poliserna. To-

223 Polistidningen 2008/7-8. 
224 Polistidningen 2004/5. 
225 Polistidningen 2010/1. 
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nen i Polistidningens debatt är under 1970-talet skarp med en viss 
touch av polisjargong, vilket bidrar till att bilden av den kvinnliga poli-
sen blir tydlig och verklig. 

I Polistidningar från 1970-talet målas bilden av den kvinnliga poli-
sen upp genom en fokusering på utseendet. Till exempel väljer Polis-
tidningen vinjetten till den så kallade ”Miljörutan”, det vill säga en 
kortfattad faktaruta om den arbetsmiljö de fackliga skyddsombuden 
arbetar med. ”Miljörutans” signum var en yppig blond kvinnlig polis 
med stor byst och snäv kjol/uniform samt högklackade skor.226 

Den bild som Polistidningen ger av den kvinnliga polisen byggs 
upp av flera artiklar som tidningen publicerade. I den tredelade artikel-
serien ”Samtal om polisyrket” gavs tre (manliga) poliser och deras 
respektive (fruar) utrymme att diskutera diverse polisrelaterade ämnen, 
bland annat diskuterades kvinnliga poliser. En av fruarna menade att 
poliserna har ”kvar en hel del av dom traditionella fördomarna och 
attityderna till kvinnor”. Den stora skillnaden mellan manliga och 
kvinnliga poliser tycktes vara den fysiska styrkan. Oron över att som 
manlig polis tvingas arbeta tillsammans med en kvinnlig polis grun-
dade sig i denna skillnad: ”– […] jag skulle inte vilja ha en kvinna med 
i bilen. När det verkligen gäller behöver man råstyrka och det har inte 
kvinnor” och ”Jag har inte funnit någon kvinna som varit lika stark 
som den minsta och svagaste manliga polis…”227 

I Polistidningen publicerades en artikel om kvinnornas situation i 
olika europeiska länder. Förhållandena mellan manliga och kvinnliga 
poliser i Sverige skildrades så här:  

En naturlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan manliga och kvinnliga 
poliser görs så att de uppgifter som ligger bäst till för kvinnor – där t ex 
barn, kvinnor eller äldre människor är inblandade – läggs på de kvinn-
liga poliserna medan de manliga får ta sig an mera kraft- och styrke-
krävande uppgifter som omhändertagande av kriminella, fyllerister 
etc.228 

Denna skillnad i fysisk styrka var grunden till det motstånd som under 
1970-talet fanns gentemot kvinnliga poliser. Ett motstånd som kom 
till uttryck genom krav på enhetliga antagningskrav till polisutbild-
ningen och/eller begränsningar i kvinnliga polisers arbetsuppgifter.  

Under Polisförbundets kongress år 1974 diskuterades dessa två al-
ternativ: 

Vårt yrke är sådant att de speciella riskerna bara i begränsad omfatt-
ning kan elimineras. Därför tvingas vi att ha poliser av en sådan fysisk 
konstruktion, att de tål åtminstone de flesta händelser de råkar ut för. 

226 Polistidningen 1974/1. 
227 Polistidningen 1974/3. 
228 Polistidningen 1974/6. 
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Detta dilemma, som har tillkommit genom att vi fått kvinnliga poliser, 
kan man naturligtvis lösa på två sätt. Båda sätten kommer under be-
handling här. Visst kan man, som man har gjort under mycket lång 
tid, i samförstånd med Svenska polisförbundet och rikspolisstyrelsen – 
även om det inte sker i samförstånd med regeringen, så dock med dess 
vetskap –skapa särskilda arbetsuppgifter för kvinnor. […] Det är ett 
sätt att lösa frågan. Att rekrytera kvinnor med andra förutsättningar 
och i konsekvens med detta ge dem speciella arbetsuppgifter. En annan 
metod är naturligtvis att bortse från olikheterna när det gäller kön. Re-
krytera dem på lika basis och därmed också ha samma arbetsuppgifter. 
Det finns alltså två sätt att lösa frågan på […].229 

Under kongressen år 1974 väcktes frågan om kvinnliga polisers ar-
betsuppgifter som en arbetsmiljö- och skyddsfråga, inte som en köns- 
eller jämställdhetsfråga. Kongressen beslutade att Polisförbundet 
skulle arbeta för enhetliga krav för samtliga sökanden till polisutbild-
ningen, det vill säga samma fysiska krav för män som för kvinnor.230 

Hittills har det handlat om en konstruktion av den kvinnliga poli-
sen som enbart männen byggt upp och bidragit till, vilket är en aning 
missvisande. Polistidningen har en redaktion bestående av män och 
det är män som skriver artiklarna och reportagen under 1970-talet. 
Men de kvinnliga poliserna försöker förändra bilden, både genom att 
reagera och agera. Polistidningens tecknade bild föreställande en 
kvinnlig polis kritiseras till exempel av signaturen ”kvinnlig polis”:  

I nummer efter nummer möter vi henne i Polistidningens ”miljöruta”, 
figuren som ska föreställa en kvinnlig polis. Hon ”ler” mot oss varje 
månad. Och hennes yttre torde vara en önskedröm för alla karlar: 
trådsmal midja, enorm byst, välsvarvade ben och lockar i håret. En 
karl istället? Nej, inte lika roligt förstås! Vad har en kvinnlig polis 
med ”miljörutan” att göra? Vad illustrerar hon i sammanhanget? 
Gärna humor, gärna illustrationer, men ta bort sådana här förlöjli-
gande figurer utan anknytning till artikelmaterialet!231 

Polistidningens svar:  

Humor är ju alltid en svår sak – och naturligtvis kan det diskuteras 
om vår vinjett i ”Miljörutan” är humor. Men vår mening var att an-
spela på kvinnonamnet Rut – eller den på sina håll folkliga förvansk-
ningen av namnet Rut och Rutan. Men det har tydligen inte gått hem 
överallt… Med risk för att stöta mig med hela kvinnosläktet tycker jag 
nog att ibland går känsligheten hos kvinnorna en smula långt när man 
hänger upp sig på en sådan här småsak.232 

229 Polistidningen 1974/7. 
230 Ibid., 1974/8.  
231 Polistidningen 1974/3. 
232 Ibid. 



 58

Den ifrågasättande attityden mot kvinnliga poliser, de nedvärderande 
kommentarerna och beskrivningen av kvinnliga poliser utifrån deras 
utseende kännetecknar diskursen om 1970-talets kvinnliga polis. Polis-
tidningen ger dock utrymme för kvinnliga poliser att reagera på det 
rådande klimatet och de uppfattade provokationerna. Polistidningen 
uppmuntrar samtidigt, tonen till trots, till en debatt om hur kvinnliga 
poliser upplever sin arbetssituation och huruvida kvinnliga poliser 
känner sig välkomna i den manliga gemenskapen.233  

Oavsett motståndet har kvinnliga poliser sedan 1970-talet tagit kli-
vet in i den polisiära världen. Detta har ett pris och enskilda kvinnliga 
poliser som kommer till tals eller tar utrymme i Polistidningen vittnar 
om hur problematiskt det är att vara kvinna i en mansdominerad 
värld. Redan under 1970-talet är alla dörrar teoretiskt sett öppna för 
kvinnliga poliser, men inte alltid praktiskt sett. Den kvinnliga polisens 
arbetssituation beskrivs genom ordval som psykisk tortyr, trakasserier, 
gliringar och öppen ovilja. Som en insändare skrev: ”för att stå ut med 
polisarbetet måste man vara psykiskt stark, för att stå ut med att vara 
kvinnlig polis måste man vara utan nerver totalt” och ”orkar inte jag 
med så kommer en ny kvinnlig kollega efter mig. Hon är kanske så 
tuff som man måste vara. Men en tuff och hård människa är kanske 
inte så lätt att ha att göra med”.234 

Trots den kritik mot kvinnliga poliser som framkommer i Polistid-
ningen under 1970-talet kan man redan under denna tidsperiod se hur 
de kvinnliga poliserna ska komma att förändra poliskulturen och det 
polisiära arbetssättet samt framtoningen. Bland annat har förändringar 
skett på polisutbildningen genom kvinnlig närvaro, vilket bidragit till 
”en mjukare attityd”.235 När poliserna hänvisar till fysisk styrka som 
anledning till att utesluta kvinnor ur polisyrket ifrågasätts om de våld-
samma situationerna överhuvudtaget skulle äga rum om poliserna har 
en kvinnlig kollega med sig i radiobilen: ”[…] i desperata situationer av 
det slaget pendlar människor ofta mellan våld och gråt. Det är mycket 
möjligt att det i stället blivit gråt”.236  

I artikelserien ”Samtal om polisyrket III” diskuteras kvinnliga poli-
ser i yttre tjänst, det vill säga uniformerade poliser som arbetar i radio-
bilar. Poliserna menar att blandade grupper av poliser ger ”ett mycket 
fredligare intryck” och att ”inte många som gör motstånd mot en 
kvinnlig polis […]”.237 När det handlar om den psykiska styrkan upp-
fattas kvinnliga poliser som de starka:  

233 Polistidningen 1974/3. 
234 Polistidningen 1974/4. 
235 Polistidningen 1978/10. 
236 Polistidningen 1974/3. 
237 Ibid. 
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Med min fysiska styrka var det aldrig tal om konkurrens. Men inte 
heller ställdes det krav på mina manliga kollegers psykiska styrka när 
de någon gång mådde illa av att se en död eller skadad eller när en an-
hörig skulle underrättas om ett dödsfall. Hjälpsamhet, hänsyn och vilja 
till förståelse från alla håll präglade kårens anda. […]. Och diskutera 
gärna oss kvinnliga poliser, men låt inte det enda skälet vara den fy-
siska styrkan. Det är ett ovanligt svagt argument.238 

I slutet av 1970-talet finns ett motstånd mot kvinnliga ordningspoliser, 
trots att Polistidningen tonat ner diskursen en aning. I en akademisk 
undersökning, ”Kvinnliga ordningspoliser -för eller emot?”, som Po-
listidningen refererar framkommer följande negativa attityder:  

Kvinnans natur är att stå ett steg bakom mannen. 

Det finns flickor som är så svaga att de knappast orkar bära kopplet. 

[En polis] nästan grät när han fick se alla dessa småflickor på som 
gick på grundutbildning: ”Jag tänkte: hur ska de klara sig i det här 
jobbet?” 

Kårandan kommer att försvinna om antalet kvinnliga poliser ökar. 

Man måste helt enkelt glömma bort att man är kvinna. Men när det 
kommer till fysiska insatser måste kvinnan vara medveten om att hon 
är handikappad. 

Jag accepterar kvinnliga poliser, därmed inte sagt att jag önskar dom.239 

4.3.2 Bilden av 1980- och 1990-talets polis: utsatt och anpas-
sad 

Under 1980-talet tonas bilden av den kvinnliga polisen ned ytterligare. 
Polistidningen publicerar varken fotografier eller tecknade bilder av 
poliser som anspelar på utseende eller typiskt kvinnligt beteende. 240 
Det skrivs sällan om eller av kvinnliga poliser. Ett par fotografier visar 
kvinnliga poliser i uniform, oftast i reklamsammanhang, och endast ett 
par artiklar under detta decennium handlar om kvinnliga poliser och 
deras arbete som till exempel hundförare och poliser vid rytteriet. 

Anledningarna till detta kan enbart spekuleras i, men under 1990-
talet framkommer uppgifter i Polistidningen om kvinnliga polisers 
arbetssituation under 1980-talet. De kvinnliga poliserna beskriver nu 
hur de blivit illa behandlade och utsatta på grund av sitt kön. De flesta 
beskrivningar som Polistidningen publicerar under 1990-talet är ano-
nyma skildringar av kvinnliga polisers upplevelser och erfarenheter. I 
till exempel artikeln ”Rapport från ett tjejsnack” ges de medverkande 

238 Polistidningen 1974/6. 
239 Polistidningen 1978/10. 
240 Polistidningen 1988/6. 
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kvinnliga poliser andra namn med motiveringen att de fortfarande 
arbetar som poliser.241 

Bilder som skildrar kvinnliga poliser anspelade under 1970-talet på 
utseende och traditionellt kvinnliga egenskaper hos de kvinnliga poli-
serna. Under 1990-talet framkommer att den stereotypa och klassiska 
bilden av den kvinnliga polisen fortfarande lever kvar inom polisen. 
Dock inte som en manlig konstruktion av den kvinnliga polisen, utan 
genom det kvinnliga nätverket inom polisen. De kritiseras för sin egen 
affisch, som föreställer ”en fullständigt korkad blondin med helt 
tomma ögon, som dessutom håller en pistol så att risken är uppenbar 
att hon kommer att skjuta sig själv i tårna”.242 

Skillnaden i fysisk styrka är under både 1980- och 1990-talen mer 
ett faktum än ett hinder. Detta visar sig bland annat på polisutbild-
ningen. Att hänvisa till verkligheten är ett argument som finns kvar år 
1984:  

Det är fars nog över skillnaderna i de fysiska antagningskraven för 
män och kvinnor till polisyrket. Exempelvis i fråga om kroppslängd och 
styrka. Helt absurt eftersom den ”grymma” verkligheten på fältet inte 
gör nån skillnad mellan kvinnor och män utan ställer samma fysiska 
och intellektuella krav på båda kategorierna.[…]243 

En kvinnlig polisstudent kommenterar självskyddsträningen: ”det är 
bra som tjej att få öva detta, att träna teknik för att ersätta den fysiska 
styrkan som killarna har”. Polisutbildningens självskyddslärare vill 
införa en särskild självskyddskurs för kvinnliga studenter: ”tidigare har 
det ju varit nästan otillåtet att säga att tjejer faktiskt oftast inte är lika 
starka som killar”.244  

Förutom skillnader i den fysiska styrkan uttrycks skillnader mellan 
manliga och kvinnliga poliser genom egenskaper som anspelar på den 
fysiska styrkan. Vissa egenskaper anses traditionellt manliga, vissa trad-
itionellt kvinnliga: ”att ha kvinnliga egenskaper som männen saknar är 
inte värt något”. En kvinnlig polis berättar: ”-om du hör män be-
römma en kvinnlig polis säger de att hon är STOR, STARK eller 
LÅNG. Möjligen kan de någon gång komma fram till att en kvinna är 
KAXIG”.245  

4.3.2.1 EN MANLIG POLISKULTUR OCH POLISJARGONG 

Polistidningen lyfter under 1990-talet upprepade gånger debatten om 
kvinnliga poliser och deras arbetssituation. I dessa artiklar framkom-
mer vilka begrepp som av manliga poliser används som synonymer för 

241 Polistidningen 1994/4, 1998/5. 
242 Polistidningen 1994/10. 
243 Polistidningen 1984/7. 
244 Polistidningen 1994/3.  
245 Polistidningen 1994/4. 
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kvinnliga poliser. Ett par exempel är ”polisattrapper” och ”B-poliser” 
samt ”militanta vaginor” om polisens kvinnliga nätverk.246 Polistid-
ningen, som skriver orden svart på vitt, menar att ”det hemska är inte 
att de otäcka orden står i tidningen. Det hemska är att de används på 
arbetsplatserna[…]”247 Polistidningen får under samma tidsperiod en 
mer granskande inriktning på sina artiklar och publicerar ofta verbala 
brandfacklor för att offentliggöra debatten.  

En av de kvinnliga poliserna som beskriver stämningen på sin ar-
betsplats lyfter fram två exempel på hur hon bemötts av sina chefer 
respektive kollegor: ”det ska du ha klart för dig att kvinnor inte blir 
långvariga i vår tur” samt ”har du fått kuk i natt?”. En manlig polis 
bemöter denna beskrivning genom att skriva i Polistidningen att den 
kvinnliga polisens ”snuskiga och fördomsfulla fantasier spelar henne 
ett spratt ska inte dessa hyvens killar klä skott för i PT”.248 Polistid-
ningen svarar att den kvinnliga polisens ”snuskiga fantasi kanske trä-
nades upp i ett arbetsklimat där morgonhälsningen ”Har du fått kuk i 
natt” var socialt godtagbar”. Polistidningen ställer frågan: ”är det så 
här än idag, tio år efter de ovan skildrade replikskiftena?” och uppma-
nar till fortsatt debatt.249  

Debatten om denna kvinnliga polis som berättar om sin arbetssitu-
ation år 1993, tio år efter att de beskrivna händelserna ägt rum, fortsät-
ter. En kvinnlig polis beskriver det nu så kallade ”Katarina-fallet” som 
ett exempel på hur en kvinnlig polis står ensam mot de som trakasse-
rar henne, hur utstuderat och taktiskt hennes kritik bemöttes och ”hur 
många gånger har inte locket lagts på ute i polisdistrikten när frågor 
om kvinnotrakasserier dykt upp?”. Att den kvinnliga polisen väljer att 
berätta om sina erfarenheter långt efter att de ägt rum, långt efter att 
hon slutat arbeta som polis, berodde inte på feghet: ”trakasserierna 
inom kåren har inte slutat för att Katarina gjorde det – tvärtom.” Ka-
tarina skrev under sin insändare med sitt eget namn, ”det kan ingen 
kvinna som är kvar i polisen göra […]”.250 

En manlig polis bemöter skriverier om och av kvinnliga poliser i 
Polistidningen under 1990-talet. Han menar att den kvinnliga polisen 
misstolkat situationen i det aktuella turlaget, där stämningen var 
”hjärtlig” och ”ibland rå, men alltid med mycket hjärta”. Det fanns en 
oskriven regel i turen, att man i första hand är kollega och i andra 
hand man eller kvinna. Den manliga polisen berättade vidare att: 

Ingen särbehandlas på grund av sitt kön. De som har ställt upp på att 
behandla varandra som kollegor och inte som kvinnor, har trivts alldeles 

246 Polistidningen 1998/3, 1998/4. 
247 Polistidningen 1998/3. 
248 Polistidningen 1998/3. 
249 Ibid.  
250 Polistidningen 1994/2. 
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utmärkt. De som däremot ville särbehandlas för att de var kvinnor såg 
vi gärna att de sökte sig till något annat ställe. Under senare delen av 
70- och i början av 80-talet blev ett antal kvinnliga kollegor placerade i 
turen för att de haft svårt på andra ställen. Med ovanstående som grund 
”togs de om hand”.251  

Det de kvinnliga poliserna beskriver i Polistidningen legitimeras ge-
nom flertalet artiklar om olika undersökningar som gjorts bland kvinn-
liga poliser. Bland annat har omkring femton procent av de kvinnliga 
poliserna blivit sexuellt trakasserade på sina arbetsplatser under de 
senaste åren. Och hela fyrtioen procent av de kvinnliga poliserna anser 
sig ha blivit diskriminerade på grund av sitt kön. De kvinnliga poliser-
na har vidare ”utsatts för ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, 
gester, skämt av sexuell art, runda ord, nakenbilder eller filmer”, ”fått 
ovälkomna kommentarer om sitt utseende, kropp, klädsel eller privat-
liv” och/eller ”blivit kontaktade per telefon, fått brev, saker eller bil-
der med sexuellt innehåll”. Även grövre trakasserier har förekommit: 
”någon tafsat på dem”, de har ”fått ovälkomna förslag eller krav på 
sexuella tjänster” eller i enstaka fall ”tvingats till någon sexuell hand-
ling eller utsatts för sexuellt utnyttjande”. Så många som sextio pro-
cent av de utsatta kvinnliga poliserna uppger att de drabbats av trakas-
serierna fyra gånger eller fler. Både arbetskamrater inom den egna 
arbetsgruppen och chefer, inte helt sällan kvinnans närmaste, kan räk-
nas till förövarna.252 Så många som en dryg fjärdedel av alla kvinnliga 
poliser känner varje vecka olust inför att gå till jobbet. För många av 
kvinnorna har trakasserierna gått så långt att de funderar på att sluta 
arbeta som poliser. Polisförbundets ordförandes kommentar: 

 ”- […] jag vill tro att det handlar om jargong och obetänksamhet. Att 
man inte tänker på att människor kan bli fruktansvärt illa utsatta av 
saker som ser mer oskyldiga ut […]”.253 

4.3.2.2 ANPASSNING TILL DEN MANLIGA NORMEN 

”Jag började faktiskt undra vad det var för jobb jag hade valt. Särskilt 
som tjej – där satt jag med en k-pist och jag visste hela tiden att jag var 
tvåa mot honom [Mattias Flink]”.254  

Ett citat som visar den kvinnliga polisens inträde i en manlig värld, en 
värld där den kvinnliga polisen ställs mot manliga normer och manliga 
ideal.   

I Polistidningen år 1994 diskuterar fem kvinnliga poliser sin arbets-
situation på en manlig arbetsplats, där männen är normen och där 
kvinnorna måste anpassa sig:  

251 Polistidningen 1994/1. 
252 Polistidningen 1994/1. 
253 Polistidningen 1998/7. 
254 Polistidningen 1994/9. 



 63

Det är anpassa sig eller dö. Det är mannen som är NORMEN för 
vad som är bra. Man ska fråga som en man, tala som en man, upp-
fatta order och hierarki som en man och ha mannens kroppsliga egen-
skaper. Då passar man in utan att mönstret störs. 255 

Det är männen som utgör den polisiära normen och de kvinnliga poli-
serna får anpassa sig. ”Det manliga sättet att vara på anses automatiskt 
bäst och värdefullast” och ”det är speciellt att vara kvinna inom poli-
sen. Det är ett manligt revir rotat sen generationer”. är målande be-
skrivningar från de kvinnliga poliserna. Ett annat exempel är: ”en po-
liskvinna är inte en man. Det är det hon får äta upp under stora delar 
av sin karriär”.256 

Det finns kvinnliga poliser som anpassar sig till den manliga kul-
turen genom att de utvecklas i manlig riktning, till exempel genom att 
snusa eller att snagga sig: ”-jag klippte av mig håret en period för att 
bli mer osynlig, […] men jag trivdes inte alls i snagg, det var faktiskt 
som att göra våld på min personlighet”. Andra citat som belyser 
kvinnliga polisers anpassning: ”jag accepterade allt” och ”jag blev en 
superpolis – en riktig stridis. Jag var alltid först ut ur bilen. Jag skrev 
rapport på allt”. Med andra ord: ”gruppen machokillar har en motsva-
righet i ‘tjejer som inte är som tjejer längre’”.257  

Balansgången för kvinnliga poliser tycks vara att anpassa sig till den 
rådande kulturen, utan att känna sig varken förtryckta eller utsatta. En 
kvinnlig polis som inte känner igen sig i beskrivningarna om kvinnliga 
polisers utsatthet, menar att den bild Polistidningen gav av polisen 
varken stämmer eller är rättvis. Den kvinnliga polisen har varit ensam 
tjej i sitt turlag och menar vidare att ”visst har jag ofta hört skämt om 
tjejer […] Jag måste erkänna att t o m jag, som förtryckt kvinnlig polis-
tjej, skämtat med kollegor. Om man tar det ordagrant skulle det kunna 
uppfattas som stötande.” Hon ser flera fördelar med att arbeta med 
enbart killar. En av dem är att arbetsklimatet blir bättre om man kan 
rensa luften genom att tala klarspråk, vilket killar ofta gör. Det viktiga 
är förståelsen för att man kommunicerar på olika sätt beroende på kön 
samt att man talar om när man tycker att någon passerar gränser. Den 
kvinnliga polisen skriver vidare: ”jag kanske har haft en ohygglig tur 
under min tid som polis, eller är jag för dum för att fatta att jag är för-
tryckt. Min fasta övertygelse är att om man är säker på sin roll som tjej 
och polis så är det inget problem”.258  

Att kvinnor inte är solidariska mot varandra är en bidragande fak-
tor i kvinnliga polisers utsatthet:  

255 Polistidningen 1994/4. 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 Polistidningen 1994/5.  
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Poliskvinnor är inte heller alltid bra på att stötta varandra. Även tjejer 
emellan är man försiktig med att berätta att man har det svårt. – Det 
finns ju tjejer som väljer att ta avstånd från andra tjejer. De kanske 
kohandlar sig till en bättre status hos killarna.259   

Det florerar mycket rykten bland kvinnliga polisaspiranter om vilka 
distrikt som är bra för tjejer, mycket rykten om kvinnor som har haft 
det svårt, ”men det är nog lätt att man tänker att det var något fel på 
de enskilda tjejerna”.260  

De kvinnliga poliserna som kommer till tals i Polistidningen har 
flera lösningar på hur kvinnliga polisers arbetssituation kan förbättras. 
När det gäller att bli utsatt för negativ särbehandling har till exempel 
en kvinnlig polis lärt sig av sina tidigare erfarenheter och menar nu i 
efterhand att hon skulle ha sökt sig bort från sitt turlag långt tidigare 
än hon gjorde: ”bättre fly än illa fäkta. Man ska flytta på sig innan man 
blivit knäckt själv”. Genom att antalet kvinnliga poliser ökar hoppas 
man på en förändring i framtiden. Att kvinnliga poliser ska hålla ihop 
istället för att kämpa mot varandra är ett krav samt att bilda kvinnliga 
nätverk med motiveringen att ”det är farligt att tro att man är ensam 
tjej med problem”.261  

När Polistidningen skriver om kvinnliga polisers upplevelser av ut-
satthet är det kvinnornas egna ord som sätts på pränt. När dessa erfa-
renheter ifrågasätts, ifrågasätts de av manliga poliser. Undantagen är 
få. Det finns dock manliga poliser som i Polistidningen tar avstånd 
från det sätt som kvinnliga poliser behandlas på:  

Till sist ett par ord till Er kvinnliga polisaspiranter och poliser. Håll 
fast vid Er kvinnlighet. Härma inte männens sätt att vara. Var stolta. 
Reagera om Ni blir hunsade eller oförskämt behandlade […].262 

4.3.3 Bilden av 2000-talets kvinnliga polis: Jämställd? 

Under 2000-talet diskuteras inte skillnader mellan manliga och kvinn-
liga poliser i lika stor utsträckning som under 1990-talet. I artiklar och 
reportage om kvinnliga poliser skrivs dessa på samma sätt som det 
skrivs om manliga poliser. Fokuseringen är på fakta och den polisiära 
yrkesrollen, inte på kön. Kvinnliga poliser gestaltas i artiklar och foto-
grafier i allt större utsträckning i Polistidningen. Under år 2004 presen-
teras en av polisförbundets medlemmar i varje nummer och det är 
konsekvent varannan damernas när det handlar om vilka poliser som 
porträtteras. Under år 2008 är det en marginell skillnad i antalet foto-
grafier som föreställer manliga respektive kvinnliga poliser, en skillnad 

259 Polistidningen 1994/4. 
260 Ibid. 
261 Ibid. 
262 Polistidningen 1994/5 och 1998/8. 
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som procentuellt sett är obetydlig om man ser till procentantalet kvin-
nor inom polisen. 

Det som däremot är värt att notera är att debatterna under 2000-
talet nästan uteslutande förs av manliga poliser. Enskilda poliser kan 
komma till tals i Polistidningen genom att skriva insändare eller kröni-
kor. I dessa forum publiceras ett fåtal åsikter skrivna av kvinnliga poli-
ser, medan manliga poliser står för majoriteten av åsikterna. Dock 
konstrueras bilden av den kvinnliga polisen under 2000-talet av 
samma sorts byggstenar som under tidigare decennier, om än i betyd-
ligt mindre skala och i en mer nyanserad form. Fler faktorer än kön 
påverkar skillnaderna mellan enskilda poliser som till exempel poliser-
nas ålder och tjänsteår.263   

Nedan beskrivna skillnader mellan manliga och kvinnliga poliser är 
återgivna ur en artikel om aktuell forskning264 som Polistidningen pub-
licerar år 2008. 

Det är skillnad på manliga och kvinnliga poliser när det handlar om 
egenskaper och drivkrafter: ”en manlig polis beskriver ofta en lyckad 
dag i termer av biljakter, blåljus och gripanden. En kvinnlig polis där-
emot, är mer nöjd med en dag som innehåller ett stort mått av före-
byggande arbete”, uttryckt i generella termer. Samtidigt finns likheter: 
både manliga och kvinnliga poliser drivs till polisyrket av viljan att 
göra någonting gott och sökandet efter spänning och utmaningar och 
oavsett kön är poliserna ansvarstagande personer.265  

Skillnaden mellan manliga och kvinnliga poliser när det gäller fysisk 
styrka hos poliser togs under 2000-talet för given:  

Eftersom kvinnliga poliser inte kan luta sig tillbaka på sin fysiska 
styrka på samma sätt som de manliga kan, måste de utveckla andra 
strategier, så som dialog och övertalning […]. Kvinnor är helt enkelt 
tvungna att ta sig ur trängda situationer genom att lyssna och kommu-
nicera på ett sätt som gör att motparten inte känner sig kränkt och 
rädd.266   

När det handlar om arbetssättet beskrivs de kvinnliga poliserna som 
lugnare, de har ”lättare för att gjuta olja på vågorna när det är bråk på 
gång, som riskerar att trappas upp”. När poliserna, oavsett kön, möts 
av uppretade eller hotfulla situationer och personer reagerar poliserna 
olika beroende på kön: ”män försöker i högre grad än kvinnor att få 
kontroll på läget genom att konfrontera de personer som är våld-
samma eller hånfulla, vilket riskerar att situationen eskalerar” och 
”män blir ofta lättare provocerade i den här typen av kontakter med 
allmänheten, de verkar vara mer känslostyrda”. Kvinnliga poliser är, i 

263 Polistidningen 2008/7-8. 
264 Finstads forskning. 
265 Polistidningen 2008/7-8. 
266 Polistidningen 2008/7-8. 
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motsats till de manliga, ”vana och uppfostrade till att lyssna och känna 
av stämningar. De har lättare för att behålla lugnet och analysera hur 
de på bästa sätt ska nå fram till människan de har framför sig”.267 

De kvinnliga polisernas inträde i yrket har bidragit till att både po-
lisrollen och det polisiära arbetssättet förändrats, infört en ny dimens-
ion, någonting som de flesta inom polisen idag menar är en positiv 
förändring: ”kulturen inom polisen har blivit mjukare [de senaste tret-
tio åren], det var hårdare förr. Kanske kan det bero på att vi är många 
fler kvinnor”. När det gäller polisiära arbetsuppgifter och kön, ska en 
polis ”kunna göra allt”. Däremot betonas vikten av att både vara med-
veten om de skillnader och den mångfald som finns inom polisen och 
att använda sig av den kunskapen. I det konkreta arbetet skulle man 
till exempel kunna skicka en patrull med kvinnliga poliser till ett bråk 
som riskerar att eskalera och urarta.268  

Den utsatthet som kvinnliga poliser upplevt sedan 1970-talet finns 
det spår av även på 2000-talet. En kvinnlig polis berättar i en intervju i 
Polistidningen om stämningen på polisstationen sedan tjugo år till-
baka: ”genom åren hade hon vant sig vid att då och då få gliringar från 
kollegorna, som gärna ville sätta henne på prov”. Att utsattheten var 
relaterad till kön blev tydligt i skillnaden på hur nya poliser togs emot 
på polisstationen:  

”om en manlig kollega kom till en arbetsplats blev han genast accepte-
rad [...]. Om en kvinna kom till samma arbetsplats måste hon bevisa 
sin duglighet och lite till för att bli accepterad. Man utsattes för många 
tester, till exempel att tvingas åka med på vansinnesfärder med radiobi-
len”.269   

”Lite skit ska man tåla. Jargong och en tuff attityd mellan arbetskamra-
terna är vardag för många poliser. Men ibland går tuffheten för långt 
och övergår till mobbning”, skriver Polistidningen i ingressen till en 
informativ artikel om mobbning på arbetsplatsen. Frågan är var denna 
gräns mellan jargong och mobbning ska dras, och den enda som kan 
svara på frågan är den polis som är utsatt.270 

I Polistidningen år 2010 skrivs en artikel om en kvinnlig polis som 
reagerat på, och lyft frågan om, kollegors nedvärderande uttalanden 
bland annat i samband en transsexuell persons självmord. Den kvinn-
liga polisen berättade: ”jag fick höra att det var för att jag var gay som 
jag hade tagit illa vid mig […]”. Den kvinnliga polisen ser sig själv som 
”ett levande mångfaldsprojekt” och föreläser om mångfald med syftet 
att öka förståelsen för det som är avvikande från normen.271 I Polis-

267 Ibid. 
268 Ibid. 
269 Polistidningen 2004/8. 
270 Polistidningen 2004/8. 
271 Polistidningen 2010, http://www.polistidningen.se. 
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tidningen är denna artikel den enda under den granskade perioden 
som beskrivit verkligheten för en kvinnlig polis med en annan sexuell 
läggning än den normativa heterosexuella. Den kvinnliga polisen be-
skriver en stämning inom polisen som var aktuell i samband med de 
kvinnliga polisernas inträde i den polisiära världen: ”[…] jag orkade till 
slut inte jobba i motvind längre. Men med facit i hand var det värt det. 
Kanske har jag banat väg för att andra ska våga säga vad de tycker och 
ifrågasätta det som de tycker är fel.”272 

4.4 Tema: Konstruktionen av utbildning 

Rekryteringen till polisutbildningen och utbildningen i sig är viktig att 
beakta när det handlar om att bygga upp bilden av ”den goda polisen”. 
I Polistidningen är kopplingen mellan rekrytering/utbildning och poli-
sers agerande tydlig genom bland annat nyhetsrapportering om poli-
tiskt tillsatta utredningar. Utredningar om rekrytering till polisyrket 
och polisutbildningen springer ofta ur ett felbeteende, eller ett av poli-
tikerna uppfattat felbeteende, hos enskilda poliser. Nedan kommer jag 
att belysa dels rekryteringen och dels polisutbildningen under den 
granskade tidsperioden mellan 1974 och 2008. Jag ger en bild av po-
lisutbildningen genom rubrikerna: rekrytering, kunskapssyn och stu-
dent till aspirant i syfte att belysa ett par faktorer som poliserna har 
med sig i ut i yrkeslivet.  

En polis uttalande efter att han misstänktes och dömdes för brott i 
samband med ett ingripande: ”Jag gjorde bara som jag lärt mig under 
polisutbildningen”. Rätt eller fel, men citatet visar en tydlig koppling 
mellan polisers agerande och polisutbildningens undervisning. 

4.4.1 Rekrytering till polisyrket 

Vilka personer som antas till polisutbildningen diskuteras i Polistid-
ningen och idealen och kraven varierar genom tiderna. Diskursen om 
rekrytering till polisyrket handlar till exempel under 1970-talet om att 
de fysiska kraven ska vara desamma för manliga och kvinnliga polisa-
spiranter (se vidare tema: konstruktionen av den kvinnliga polisen). 
Under 1990-talet och 2000-talet är det aktuellt med en akademisering 
av polisutbildningen, vilket resulterar i rekryteringen av blivande poli-
ser som är lämpade för akademiska studier. Dessa exempel visar bland 
annat hur rekryteringen till polisyrket influeras av bland annat politik 
och reformer.  

4.4.1.1 REKRYTERING AV ”LÄMPLIGA” POLISER UNDER 1970-
TALET 

Polistidningen beskriver i en artikel hur en rekrytering till polisyrket 
under 1970-talets syftar till att bedöma huruvida den blivande polisa-

272 Ibid. 
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spiranten är lämplig för polisyrket eller inte. De formella kraven 
granskas. Polisaspiranten intervjuas bland annat om sina ”sociala för-
hållanden” och om viljan att satsa på polisutbildningen samt medve-
tenhet om ”polisjobbets avigsidor och besvärligheter” och ”våndor”, 
det sista i syfte att ”skrämma” eller ”avskräcka” den blivande aspiran-
ten. Intrycket är viktigt, att sökanden ger ett ”lugnt och sympatiskt 
intryck”. Nämnden som är beslutsfattande i antagningen till polisyrket 
kallades av Polistidningen ”the grand jury” och ett par minuter efter 
intervjun beslutar man (“snabbt” och “smidigt”273) om den blivande 
polisens lämplighet.274 

För att kunna välja ut de mest lämpliga framtida poliserna behövs 
ett rekryteringsunderlag: cirka två tusen sökande till polisutbildningen 
bedöms behövas för att kunna ”säkerställa bästa möjliga urval” och av 
dessa anställa sjuhundra polisaspiranter. Rekryteringsarbetet trappas 
upp och Rikspolisstyrelsen anställer poliser som heltid ska arbeta med 
rekrytering. Dessa regionala rekryteringskonsulter utbildas i bland an-
nat informationsteknik, framtagning av informationsmaterial, annon-
sering, registerkontroll och slutligt urval bland sökandena: ”Nu ska det 
bli bättre fart på rekryteringen!”, skriver Polistidningen om rekryte-
ringsambitionerna.275 Rekryteringen förändrades med andra ord när 
det gäller hur urvalet bland de sökande ska gå till. Vilka personer som 
ska rekryteras till polisyrket är en annan förändring under 1970-talet.  

I slutet av decenniet blickar en politiker tillbaka och ser förändring-
arna som gjorts i rekryteringen till polisyrket. En förändring är att 
kvinnor antas till polisutbildningen och att antalet kvinnliga poliser 
ökar för varje år. En annan förändring är att rekryteringsarbetet foku-
serats på att få fler Stockholmsungdomar att söka till polisyrket: ”folk 
som är uppvuxna i storstan och som har en bekantskapskrets där, har 
mycket större förutsättningar att trivas i sitt jobb och stanna kvar”. 
Ytterligare en förändring är att de antagna till polisutbildningen är lite 
äldre och att de ofta har en annan yrkesbakgrund med sin in i polisyr-
ket.276 Dessa förändringar kan sammanfattas med en minskad homo-
genitet bland polisstudenterna. En polis uttalande kan anses skildra 
1970-talets definition av heterogenitet inom polisyrket:  

Jag tror inte att det finns någon annan yrkeskår som är heterogen som 
vår. Vi kommer från vitt skilda håll, geografiskt, samhälls-, utbild-
nings- och intressemässigt. Det vimlar av f d bagare, bilmekaniker, 
journalister, banktjänstemän, lärare, handelsanställda etc.277 

273 Polistidningen 1974/1. 
274 Ibid. 
275 Polistidningen 1974/4. 
276 Polistidningen 1978/8.  
277 Polistidningen 1974/1.   
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4.4.1.2 REKRYTERING MOT ”POLISVÅLD” UNDER 1980-TALET 

Under 1980-talet fortsätter betoningen på lämplighet när det gäller 
rekryteringen till polisyrket, men begreppet lämplighet omdefinieras 
under detta decennium. Innebörden av ”lämplig för polisyrket” ses i 
ljuset av de ökade anmälningarna mot poliser. Man drar en parallell 
mellan rekryteringen till polisyrket och ”anmälningar om polisvåld”, 
det vill säga brottsanmälningar mot enskilda poliser. ”En hårdare gall-
ring” bland de sökande till polisutbildningen är ett förslag på förebyg-
gande åtgärder som kan minska antalet anmälningar mot poliser.278 
Samtidigt som vikten av att rekrytera fler lämpliga poliser på olika sätt 
betonas, äger andra förändringar rum som sätter rekryteringen på spel. 
Den av Polistidningen så kallade ”flykten” från polisen karaktäriseras 
av att främst yngre poliser väljer att lämna polisyrket för att bland an-
nat söka sig till den privata sektorn. Detta i sin tur ställer höga krav på 
rekryteringen, för att det totala antalet poliser inte ska minska: ”vem 
vill bli polis och ta över ”skitjobben?”, frågar sig skribenten i Polistid-
ningen.279  

De höga kraven på lämplighet hos blivande poliserna och det stora 
behovet av att utbilda fler poliser karaktäriserar rekryteringen under 
1980-talet, vilket sätter rekryteringen i en svår position. Ett mindre 
rekryteringsunderlag och ett större behov tycks inte kunna garantera 
att de mest lämpliga för polisyrket väljs ut. 

4.4.1.3 RIKTAD REKRYTERING UNDER 1990-TALET 

Efter en period av färre sökande till polisutbildningen vänder trenden i 
början av 1990-talet. Polisyrkets popularitet ökar samtidigt som situat-
ionen på arbetsmarknaden blir allt sämre. De sökande till polisyrket 
har allt bättre formella meriter, vilket resulterar i att urvalsarbetet blir 
mer omfattande.280  

Kanske är det allt större rekryteringsunderlaget som bidrar till möj-
ligheten för polisen att aktivt rikta rekryteringen mot underrepresente-
rade grupper inom polisen, vilket sker under 1990-talet. År 1994 inrik-
tas rekryteringen till exempel på att öka antalet kvinnor och människor 
med annan etnisk bakgrund inom polisyrket: ”polisen behöver männi-
skor med många olika erfarenheter och kunskaper.”281 År 1998 är tju-
gosex av sextioåtta antagna till utbildningen kvinnor och fjorton av de 
antagna har ”invandrarbakgrund”.282 Hur invandrarbakgrunden defi-
nieras framkommer dock inte i Polistidningen under den granskade 
tidsperioden.  

278 Polistidningen 1984/9.  
279 Polistidningen 1988/7. 
280 Polistidningen 1994/8. 
281 Polistidningen 1994/6. 
282 Polistidningen 1998/1. 
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Denna inriktning väcker en debatt som karaktäriseras av rättvise-
tänkande bland svenska ungdomar med polisdrömmar. Dessa känner 
sig orättvist behandlade och missgynnade när de varken garanteras 
sommarjobb inom polismyndigheten eller annan förberedelse för att 
klara intagningskraven till polisutbildningen. En av dessa ifrågasätter 
rekryteringsinsatsen:  

Men är det inte så att kraven, och möjligheterna, ska vara lika för alla 
som vill söka till Polishögskolan? Och att det är upp till var och en hur 
man lyckas. Är man svag i ämnet svenska, är det väl upp till en själv 
att bättra på denna dåliga sida. Tänk på alla svenska ungdomar som 
vill bli poliser, men som stupar på det prov i svenska som möter polisa-
spiranterna. […] behåll det ”gamla systemet” och låt alla få samma, 
rättvisa möjligheter. Har man bara den rätta viljan och fyller lämplig-
hetskraven kan även svenskar med invandrarbakgrund, likväl svens-
kar, bli antagna till Polishögskolan. Men det handlar om att kämpa 
för att nå sitt mål, invandare som svensk. Och det går, även utan någon 
förmånsskola.283 

Under 1990-talet är ambitionen om att polisutbildningen ska bli en 
högskoleutbildning fortfarande levande. Politiker och polisen verkar 
enligt artiklarna i Polistidningen vara överens om polisutbildningens 
framtid, vilket påverkar rekryteringen och antagningen till polisyrket. 
Till polisutbildningen våren 1998 ställs ”speciella krav” i form av aka-
demiska studier: de sökande till utbildningen ska ha studerat minst 
tjugo poäng antingen juridik eller beteendevetenskap på högskolenivå. 
Av de antagna till den hittills minsta och ”helt klart mest speciella 
kull” på polisutbildningen har bland annat ”juristerna” läst mellan tio 
och tjugo högskolepoäng juridik.284 Den aktuella terminens studenter 
består med andra ord av ”akademikerpoliser” eller ”poliser med stor 
hjärna och lite muskler”.285 

Rekryteringen till polisutbildningen blir under 1990-talet återigen 
måltavlan för en utredning som tillsätts som en direkt konsekvens av 
att poliser och polisaspiranter misstänks för brottslig inblandning i 
Militärligan. Utredningen granskar fjorton av de tretusen personer 
som rekryterats till polisyrket sedan fem år tillbaka. Vissa av dem har 
uppmärksammats under polisutbildningen på grund av ”olämpliga 
attityder och värderingar” och vissa har misstänkts för brott. Utred-
ningsgruppen försöker hitta en gemensam nämnare hos dessa fjorton 
personer bland annat i deras respektive bakgrunder, men utan att lyck-
as. Utredningen resulterar i att ”det är praktiskt taget omöjligt att finna 
dessa individer vid rekryteringen”. Det bästa sättet för att bedöma 
lämpligheten hos blivande poliser är att polishögskolan ”har en nog-

283 Polistidningen 1994/10. 
284 Polistidningen 1998/1. 
285 Polistidningen 1998/3.  
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grann kontroll över elevernas utveckling under utbildning och prak-
tik”.286  

Polisförbundets ordförande ifrågasätter den nya polisutbildningen 
som är i startgroparna och införandet av ett lämplighetstest som en del 
av rekryteringsprocessen:  

Om vi ska ha lämplighetstest. Vem ska då bestämma vad som går an? 
Regeringen? Rikspolischefen? En partsammansatt attitydgrupp? Polis-
högskolans rektor? […] Eller kanske en medborgarkommission för 
bedömande av lämpliga åsikter och bakgrunder hos blivande polis-
män?287 

4.4.1.4 REKRYTERING FÖR MÅNGFALD UNDER 2000-TALET 

Begreppet mångfald introduceras i Polistidningen år 2004 och rekryte-
ringen och antagningen till polisutbildning förändras i mångfaldens 
anda. Mångfalden kopplas samman med kunskapssyn och behovet av 
kunskap om olika kulturer, religioner och andra förhållanden i dagens 
samhälle. En nyckel till att få in denna kunskap i polisorganisationen 
är rekryteringen av nya poliser.288 

Polisen ska vara en del av samhället eller ”spegla samhället”. I Sö-
dertälje finns till exempel åttio olika nationaliteter, men polisen består 
av enbart svenska poliser. Ett konkret steg i riktning mot att rekrytera 
”ungdomar med utomnordisk bakgrund” till polisyrket är att satsa 
resurser på att förbereda invandrarungdomar så att de ska klara antag-
ningskraven till polisutbildningen. I artikeln betonas att det inte hand-
lar om ”en gräddfil in på polisutbildningen”, vilket kan tolkas som att 
projektet mötts av kritik. Den projektansvariga berättar om intervjuer-
na inför projektanställningarna:  

Man ställs inför frågor som var vi lägger ribban när det gäller svenskan 
till exempel. Det handlar om att de blivande polisstudenterna ska 
kunna uttrycka sig och göra sig förstådda i radiokommunikationen. 
Och vad är det egentligen för skillnad på att prata bred svensk dialekt 
och att bryta på ett annat språk?289 

För att förändra polisutbildningen krävs att antagningssystemen för-
ändras. Idag utgår man från en mall för hur en polis ska vara i form av 
en ”uppräkning av ett antal goda och önskvärda egenskaper”. I syfte 
att bredda rekryteringen och få in den kompetens som behövs i de 
olika polismyndigheterna kan kompetensprofiler införas istället.290 

”Jag trodde jag var Stålmannen, odödlig, när jag bland över 3000 
sökande blev en av de utvalda […]”, berättar en polisaspirant om sitt 

286 Polistidningen 1994/2.  
287 Ibid.  
288 Polistidningen 2004/6.  
289 Polistidningen 2004/7. 
290 Polistidningen 2004/6. 
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antagningsbesked till polisutbildningen.291 Detta visar vilken känsla 
polisstudenterna kommer med till utbildningen. 

4.4.2 Polisutbildningens kunskapssyn –en akademisering? 

En akademisering av polisutbildningen har varit aktuell länge och är 
fortfarande aktuell. Redan i Polistidningen från 1974 finns ambitionen 
om en polisutbildning med högskolestatus, en utbildning integrerad 
med de yrkesgrupper som polisen ofta möter i sitt dagliga arbete. Tret-
tio år senare arbetar Polisförbundet intensivt med att driva högskole-
frågan:292 

En fråga som vi alla har gemensamt är att få till stånd en uppvärdering 
av yrket. Detta komplexa yrke som inte är likt något annat, ska upp-
värderas. Det ska vara tydligt att det krävs studier i tre år för att axla 
det ansvar som det innebär att vara polis. De befogenheter man använ-
der och alla de risker man tar i yrket kräver en gedigen utbildning. [...] 
Om det nu bedöms som ”farligt” att man utan en fullständig lärarut-
bildning sätter betyg, vad blir det då inte att utöva polisiära befogenheter 
utan fullständig utbildning? […]293 

Hur ser polisutbildningens resa ut mot denna akademisering? En poli-
tiker delger i en intervju under 1970-talet sin vision om framtidens 
polisutbildning:  

Jag har en gammal dröm när det gäller utbildningen, som väl aldrig går 
att realisera. Det gäller dem som t ex kommer i kontakt med ungdomar 
i sitt jobb, som socialarbetare, lärare och poliser. […] Jag har drömt att 
man där skulle ha en gemensam basutbildning. På en termin kanske. 
Det finns vissa ämnen som är aktuella och lika för samtliga […].294 

Kunskapskontrollerna speglar kunskapssynen och under 1970-talet 
kritiseras dessa av en student. Kunskapskontroller i form av stora ge-
mensamma skrivningar, ”stupstocksskrivningar”, ska enligt polisut-
bildningens rektor undvikas. Istället ska de blivande polisernas kun-
skaper kontrolleras genom andra former som till exempel muntliga 
prov, mindre omfattande skrivningar, kontinuerliga kontroller i sam-
band med lektioner, praktiska moment och diskussioner. Detta speglar 
den teoretiska synen på kunskap i slutet av 1970-talet, men i praktiken 
är det fortfarande de stora gemensamma skrivningar som ger polisa-
spiranterna betygen.295 

Kunskapssynen inom polisutbildningen tycks till stor del vara ett 
resultat av polisens reformering genom tiderna. Anmälningar mot 
poliser påverkar inte enbart rekryteringen till polisyrket, utan även 

291 Polistidningen 1988/5. 
292 Polistidningen 2008/1.  
293 Polistidningen 2008/3.  
294 Polistidningen 1978/8. 
295 Polistidningen 1978/3. 
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polisutbildningen under 1980-talet. Vikten av utbildningen i yrkesetik 
betonas, att den håller en god nivå och ges en starkare verklighetsan-
knytning.296 Om den starkare verklighetsanknytningen innebär mer 
praktiska moment under utbildningen eller inte är oklart. Men fördel-
ningen mellan teori och praktik diskuteras i Polistidningen under den 
granskade tidsperioden. I en artikel som ger polisstudenterna utrymme 
betonas vikten av praktik. En student menar att:  

Det hade räckt med en månads introduktionsutbildning på skolan för 
att få de polisiära grunderna, därefter skulle var och en ut i uniform – 
ut i verkligheten. Det är alldeles för få övningar. Det är ju först när 
man får praktisera det man lärt sig i teorin som pusselbitarna faller på 
plats.297  

En annan student tycker att:  

Praktiken är det som behövs nu för att skaffa sig själv kunskap i vad 
polisarbetet på fältet innebär. Skolan är trots allt som en skyddad verk-
stad. Nu har vi bra baskunskaper i ryggen och det gäller att inte låta 
sig manipuleras av äldre kollegor som är av uppfattningen att ”så här 
arbetar vi ute på fältet”. 298 

I mitten av 1990-talet är en ny utbildningsplan aktuell. Det problem-
baserade lärandet ska ersätta den tidigare utbildningen. Den nya peda-
gogiken ”ska passa ihop med problemorienterat polisarbete, som de 
framtida poliseleverna ska tillämpa när de lämnat skolans trygga famn 
bakom sig”. 299 Den stora skillnaden i undervisningen är att studenter-
na inte läser detaljerade ämnen, utan undervisningen istället byggs upp 
i block.300 I samband med den nya utbildningen förändras polisutbild-
ningen och dess kunskapssyn i en akademisk anda:  

Poliser som kan den polisiära världen finns ju också på skolan. Men vi 
behöver en blandning av folk utifrån och inifrån. Polishögskolan är idag 
mycket mindre omvärldsinriktad än andra högskolor. Utbildningen 
kommer att bli mer akademiskt genomförd än tidigare: ”vi går från att 
lära ut mycket specifika kunskaper till att lära ut hur man tar reda på 
saker. Det blir mindre matning och mer självständiga studier”.301 

Under 2000-talet blir den akademiska ambitionen allt starkare. Polis-
utbildningen finns nu, förutom på Polishögskolan i Solna, även i 
Umeå och Växjö och utbildningen närmar sig högskolevärlden när det 
gäller kunskapssynen. Växjö är ett exempel på detta: ”genom att enga-
gera lärare från olika discipliner har man skapat en ny utbildning och 

296 Polistidningen 1984/9.  
297 Polistidningen 1988/5. 
298 Polistidningen 1988/5. 
299 Polistidningen 1994/2. 
300 Polistidningen 1994/9. 
301 Polistidningen 1998/2. 
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även bidragit till att poliskunskap som ämne blivit mer högskolemässig 
samt till att forskningsanknytningen i utbildningen stärkts.”302 

Den tidigare fokuseringen på rent polisiära ämnen håller på att bry-
tas och vikten av bemötande och kommunikation lyfts fram genom en 
artikel i Polistidningen under 2000-talet: 

Hur mycket handlar polisutbildning om att träna tålamod och lyhört 
lyssnande? Hur mycket drillas man i att se människors okränkbarhet 
bortom brottet, förutom att träna det mer fysiska ingripandet? […] 
Idag måste bemötande präglas av förmåga att relatera, lyssna och han-
tera konflikter. Formellhet och batongkompetens räcker inte. Än mer i 
framtiden förväntar sig medborgarna att kunna argumentera och för-
handla med samhällsinstitutionerna. Hur påverkar detta utbildning, 
rekryteringskriterier och fortbildning?303  

Polistidningen argumenterar för att polisutbildningen ska bli en hög-
skoleutbildning. Kulmen för artiklar relaterade till denna fråga tycks 
under den granskade tidsperioden ske första kvartalet år 2008. En 
tydlig koppling finns mellan den debatten och utredningen om polis-
utbildningen, Framtidens polisutbildning, som blev klar i mars samma år.  

Ett bidrag som den akademiska världen kan ge polisutbildningen 
(och polisyrket) betonas mer än andra: ett analyserande och reflekte-
rande tankesätt, till exempel för att utveckla den polisiära yrkesrollen. 
Dessa kunskaper och medvetenheter är starka i en högskoleutbild-
ning.304 En polis beskriver målande om sina erfarenheter av reflektion i 
yrket och hindren för detsamma (efter kursen Reflekterad poliserfa-
renhet):  

[…] Min definition av vad reflektion innebär förändrades dramatiskt 
när jag insåg hur pass kraftfullt verktyget är på gatan, i radiobilen eller 
sittandes vid skrivbordet. Reflektion är skitjobbigt! Det krävs motivat-
ion, tid samt mod. När reflektionen väl är igång upptäcker man saker 
om sig själv, kollegor och sin omgivning. Att se saker ur olika perspek-
tiv säger poliser ofta, men gör desto mer sällan. Det är vanligare att se 
det ur perspektiv som visar det enkla och behagliga. Man blundar för 
det som är otrevligt, det som visar fel och brister. ”Att under två minu-
ter dagen efter händelsen inom turlagen konstatera att allt gick åt hel-
vete är inte reflektion.[…] Det krävs mod att våga se de utmanande 
perspektiven. Ett mod som kräver ett öppet sinne och en vilja att ut-
mana sig själv. Men framförallt måste den praktiska nyttan vara syn-
lig. Man måste se att man har nytta i vardagen av sitt reflekterande. 
Nyttan med reflekterad erfarenhet är att skaffa sig den praktiska kun-
skapen. Den som ger oss förmågan att ta bra beslut. När ska vi in-
gripa? På vilket sätt? Vad påverkar beslutet? […] Det handlar om 

302 Polistidningen 2004/1.  
303 Polistidningen 2004/7. 
304 Polistidningen 2008/1. 
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förmågan att ta bra beslut. Relevant för polisyrket? Jag påstår att vi po-
liser, på alla nivåer i den hierarkiska skalan, har en hel del att göra på 
det här området. Vi är väldigt känsliga för kritik, vi anser oss ofta 
orättvist behandlade och kränkta. Vi tar våra beslut och gör våra in-
gripanden och, tro det eller ej, det blir fel ibland. […] Ingen är intresse-
rad att samla en reflekterad kunskap. Tyvärr, men utrymme finns inte. 
Den akademiska världen har verktyg i bältet som kan hjälpa oss om vi 
visar vårt intresse. Det handlar om en vilja att utveckla vårt jobb. Men 
trots det har vi en ytterst begränsad forskning i polisarbete och viljan att 
göra polisutbildningarna till högskola urholkas. Men det är klart, vi 
släpar ju bara fyllon.305 

Att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning har skapat debatt i 
Polistidningen, som under år 2008 skriver mycket om de diskurser 
som fanns inom polisen inför den nya polisutbildningen. Kritiken mot 
en högskoleutbildning hanterar Polistidningen genom att försöka lyfta 
fram de ”föreställningar och myter” som florerat kring vad en akade-
misering av polisutbildningen skulle innebära. ”Högskoleutbildade 
poliser vill bara bli chefer, inte arbeta i yttre tjänst och kommer inte att 
ha tillräckligt mycket praktik”, är ett par exempel.306 Fler ”myter” om 
polisutbildningen som Polistidningen försöker bemöta är exempelvis: 
”om polisutbildningen blir en högskola måste studenterna läsa mer 
teori och ha mindre praktik”, ”de poliser som har gått en högskoleut-
bildning vill bara bli chefer”, ”det rekryteras fel sorts människor till 
polisen om utbildningen blir en högskola” och ”de som söker till en 
högskoleutbildning vill inte arbeta i yttre tjänst”.307 

4.4.3 Från student till aspirant 

Övergången mellan att vara polisstudent till att bli polisaspirant är en 
tid då de teoretiska kunskaperna från polisutbildningen ska implemen-
teras i praktiken. Inte alltid det enklaste för polisstudenterna: från ”en 
skyddad verkstad”308 till ”den grymma verkligheten”309. Oavsett hur 
polisutbildningen har varit upplagd genom tiderna har denna övergång 
på olika sätt skildrats ur både polisaspiranternas och polisernas per-
spektiv i Polistidningen. I Polistidningen under 1970-talet beskriver 
poliserna i yttre tjänst sin syn på problematiken för de unga i tjänst:  

Vi får in väldigt många nybörjare. Och dom skickas rätt in i smeten, 
oförberedda. Ett av problemen med de här unga killarna är väl att dom 
också drar på sig mer våld än normalt s a s. Därför att dom är så tyd-
ligt ovana, så uppenbart inte behärskar situationen. Vi är inte heller 
tillräckligt många ”gamla” för att kunna hjälpa alla dom här unga 

305 Polistidningen 2008/1. 
306 Ibid. 
307 Ibid. 
308 Polistidningen 1984/7.  
309 Polistidningen 1988/5.  
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som kommer”. Han fortsätter: ”[…] De är ängsliga, rädda och främ-
mande när dom kommer hit. De blir ännu mer osäkra och skrämda 
när dom konfronteras med problemen. Och rädda människor handlar 
ofta mindre klokt och konsekvent.310 

Denna beskrivning av yngre och nyblivna poliser sägs emot av en po-
lis, som menar att de nya är betydligt kunnigare teoretiskt samt att de 
är initiativrika. Polisen lyfter problematiken med att dessa nya/yngre 
poliserna ska bli tvungna att arbeta tillsammans med poliser som dö-
mer dem på förhand.311 Under 1980-talet är tongångarna desamma:  

”Ofta har det varit yngre poliser som varit inblandade [i ”polisbrutali-
tet”]. Dessa har inte varit tillräckligt lugna och rutinerade, utan låtit 
sig provoceras” och ”Det kan vara påfrestande i början som polis, då 
allas blickar är riktade mot dig […]”.312 

Ur polisaspiranternas perspektiv framkommer kritik mot bland annat 
att polismyndigheten betraktar dem som en extra resurs i verksamhet-
en, istället för att se praktiken som en praktisk utbildning, en tid att se 
och lära.313 Handledningen är en annan sak som inte fungerar under 
praktiken, en kritik som kommer från både polisstudenter och poliser 
under 1970- och 1980-talen.314 En polis i yttre tjänst befarar att en 
”obefintlig handledning i ett stenhårt arbetsklimat” kommer att resul-
tera i att de nyblivna poliserna flyr Stockholm.315 Enligt en polisaspi-
rant ska handledaren vara engagerad och pedagogisk. Polisaspiranten 
beskriver resultatet av bra handledning under praktikperioden: ”Jag 
kände att ju mer man blev insatt i arbetet, desto säkrare man kände 
sig, fick man själv ta ett större ansvar. Hela tiden fanns handledarens 
skugga. Det kändes tryggt […].”316 

Hur polisaspiranterna tas emot på polismyndigheterna och bemöts 
av kollegor äldre i tjänst är viktigt när det handlar om att tillgodose en 
bra praktisk polisutbildning. Hur en polisaspirant upplever sin praktik-
tid skildras inte i sin helhet i Polistidningen under den granskade peri-
oden, utan de uttalanden som poliser och polisaspiranter gjort har 
tagits ur artiklar och insändare. Tänkbara förklaringar till att polisaspi-
ranternas perspektiv inte lyfts fram av Polistidningen kan vara att poli-
saspiranternas ställning i den hierarkiska polismiljön tystar dem. 

310 Polistidningen 1974/2. 
311 Polistidningen 1974/4. 
312 Polistidningen 1988/3. 
313 Polistidningen 1988/4.  
314 Polistidningen 1974/4. 
315 Ibid. 
316 Polistidningen 1988/4. 
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Begreppet ”räv”317 eller ”rävjävel” syftar på en polisaspirant.318 Po-
listidningen publicerar under 1990-talet en kommentar till en tidigare 
artikel där en polisaspirant kommenterat handledarskapet under sin 
aspiranttid: Polisaspiranten ”försökte inte ifrågasätta […] polisernas 
kunskaper i lag och rätt, utan det var ett påpekande att det saknades en 
teoretisk koppling till ingripanden och andra åtgärder under tiden på 
ordningen.” Denna kommentar är ett målande exempel på en polisa-
spirants roll i enlighet med begreppet ”räv”. Reaktioner som polisaspi-
rantens uttalande väckt ser Polistidningen som ett sätt att lära polisa-
spiranter ”att hålla käften”. Polistidningen skriver vidare att den svår-
aste arbetsuppgiften är att intervjua polisaspiranter: en polisaspirant 
kan inte uttala sig, inte ens om de egna upplevelserna, ”för då får han 
eller hon kollegorna på sig […]”.319 

Vad innebär begreppet ”räv” för en polisaspirant egentligen? Som 
”räv” förväntas man hålla sig på mattan. En polisaspirant beskriver 
aspirantrollen och menar bland annat att en aspirant förväntas ”ligga 
lågt” och att ”obekväma åsikter” är en anledning till oro om man har 
rollen som polisaspirant.320  

I Polistidningen år 2010 har polisaspiranter fått ett betydligt större 
utrymme än tidigare i Polistidningen med flera artiklar som belyser 
deras arbetssituation.321 

Att de praktiska delarna av utbildningen ska bli fler och att aspi-
rantutbildningen ska bli längre är en önskan som funnits länge och 
som uttalats genom Polistidningen. Fördelarna med en längre praktik 
diskuterades i början 2000-talet. Bland annat skulle studenterna hinna 
bli säkrare i yrkesrollen innan de ”släpps ut på riktigt”. Alla yrkesverk-
samma poliser som ska handleda sina blivande kollegor ”tvingas [dess-
sutom] reflektera lite mer än vanligt över vad man gör i jobbet!” Polis-
tidningen lyfter fram Norge, där polisstudenterna har ett helt års prak-
tik, som ett gott exempel: ”debatten om högskolestatus och förlängd 
praktik klarade de av för flera år sedan. Vi får väl se när vi kommer 
ikapp”.322  

317 Begreppet har ett oklart ursprung. Silverbark menar att det använts sedan 1930-
talet och användes av äldre obefordrade kollegor för att markera den unge poli-
sens lägre ställning gentemot de poliser som är äldre i tjänst. Silverbark, L (2008): 
Den svenska polisen: tjänst och utbildning, sid 41. Granér uppger att ”räv” är en vanlig 
beteckning för polisaspiranter och tar även upp begreppet ”mupp”, med hänvis-
ning till dels en TV-figur med ”drag som liknar vissa utvecklingsstörda” och dels 
som förkortning för ”mindre utbildad polis”, Granér, R (2000), sid 65. 

318 Polistidningen 1988/4. 
319 Polistidningen 1994/1. 
320 Polistidningen 1994/5. 
321 Polistidningen 2010/1, 2010/2.  
322 Polistidningen 2008/5. 
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5 Hur konstrueras idén om den goda 
polisen? 

Jag har hittills visat hur konstruktionen av polisen byggts upp av Polis-
tidningen. Jag har genom mina olika teman presenterat och skildrat 
olika byggstenar i hur bilden av en polis kan konstrueras. Genom en 
kritisk diskursanalys har bilden av polisen skissats fram. Denna bild är 
subjektiv och inte en objektivt sann bild av verkligheten. De teman 
som utkristalliserats genom diskursanalysen bildar en helhet, en vers-
ion av verkligheten. Rekryteringen till polisyrket och polisutbildningen 
är byggstenar som anger dels vem som blir polis och dels vilka kun-
skaper polisen får med sig ut i arbetslivet. Mötet med den polisiära 
verkligheten är ytterligare en byggsten i konstruktionen av polisen 
eftersom tiden som polisaspirant formar den blivande polisen. När 
polisen är färdigutbildad fortsätter poliskulturen att påverka hans eller 
hennes yrkesroll och i denna rapport har jag undersökt poliskulturen 
bland annat utifrån begreppen kåranda och polisjargong.  

5.1 Den goda polisen 

Nedan ska jag ge en sammanfattande presentation om vem den goda 
polisen är under respektive decennium: vilken typ av polis premieras? 
Begreppet den goda polisen syftar med andra ord inte till godhet som 
en etisk dygd, utan till de egenskaper hos en polis som premieras un-
der respektive decennium. Begreppet syftar vidare till att betona en 
utvecklig av polisrollen i positiv anda. Min presentation bygger på 
Polistidningens konstruktioner av polisen som jag presenterat i avsnit-
tet ovan. Ibland förtydligar jag konstruktionerna genom att knyta an 
till teoretiska perspektiv. Avslutningsvis ska jag sia om framtidens po-
lis och undersöka om yrkesetik kan vara ett verktyg för att utveckla 
den framtida polisrollen i en positiv anda.   

5.1.1 Den goda polisen under 1970-talet: En man med pryd-
ligt yttre   
Den yttre bilden av polisen konstrueras av polisuniformen. Det är 
uniformen som signalerar ”polis” och som gör polisen synlig för all-
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mänheten. För polisen under 1970-talet är ett prydligt yttre av vikt. 
Polisuniformen liknas vid en kostym: den ska vara korrekt och snygg 
för att vinna allmänhetens respekt och aktning. De regler som styr 
uniformsanvändandet ska respekteras, kliver polisen ur sin radiobil ska 
uniformen vara komplett, med andra ord ska mössan tas på. Polisens 
uniformering raderar alla former av individualitet. När allmänheten 
möter poliser ska dessa vara enhetligt klädda och ingenting personligt 
får lysa igenom och störa den bild allmänheten ska få av uniformerade 
poliser. Frisyren ska till exempel signalera samma prydlighet och kor-
rekthet som uniformen i sig. I slutet av 1970-talet ser polisen sin uni-
form även som ett fysiskt skydd mot till exempel kyla och knivstick. 
Polisuniformens signalvärde och visuella funktion är med andra ord i 
fokus under 1970-talet. Den sista klassiska polisuniformen skulle sig-
nalera en visuell enhetlighet till allmänheten och representera ord-
ningsmakten. Uniformsreglerna respekterades i syfte att skapa detta 
visuella intryck och den polis som klev ur sin radiobil var medveten 
om vilket intryck han skulle framkalla.  

Polisen under 1970-talet är utifrån Polistidningens konstruktion en 
man. Den blivande polisen rekryteras från landsbygden eller en 
mindre ort ute i landet. Han rekryteras med andra ord lokalt och antas 
till polisutbildningen under mer eller mindre informella former. Nack-
delarna med polisyrket betonas och den blivande polisen testas, 
huruvida han är beredd att bli polis trots yrkets baksidor. Under 1970-
talet kan man urskilja ord som lugn och sympatisk i diskursen om bli-
vande poliser. De rekryterade och antagna polisstudenterna blir en del 
av den heterogena poliskåren. De kommer från olika delar av landet 
och de har med sig olika yrkeserfarenheter i bagaget när de väljer att 
utbilda sig till poliser, vilket kan definieras som 1970-talets mångfald.  

Att heterogeniteten karaktäriserar gruppen med blivande poliser 
när de tar steget in på polisutbildningen garanterar inte att poliskåren 
karaktäriseras av mångfald. Rekryteringen till polisyrket är, enligt Ek-
mans teori, en del av en socialiseringsprocess där likheter poliser emel-
lan garanteras. Ekman menar vidare att både rekryteringen till polisyr-
ket och polisutbildningen är bidragande faktorer till att poliserna blir 
likformiga och att poliskåren blir homogen. Även Granér och Eken-
vall beskriver hur polisstudenterna utvecklas från en heterogen grupp 
till en allt mer homogen grupp och betonar polisstudenternas form-
barhet under socialisationen till polisrollen.  

Under polisutbildningen matas studenten med kunskap, kunskap 
som sedan redovisas genom stora, gemensamma skrivningar. Att po-
lisutbildningens rektor under 1970-talet genom Polistidningen uttryck-
er en annan kunskapssyn speglar inte verkligheten. Visionen om kon-
tinuerliga kunskapskontroller i samband med lektioner, praktiska mo-
ment och diskussioner är inte verklighet under detta decennium. Den 
kunskapssyn som skildras i Polistidningen kan varken beskrivas som 
mekaniskt-intuitiv (erfarenhetsbaserad, intuitiv kunskap) eller intellek-
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tuell, enligt Granérs terminologi. Trots att ambitionen tycks vara en 
intellektuell attityd till kunskap, kan jag inte beskriva kunskapssynen 
under 1970-talets polisutbildning som annat än rent mekanisk och 
med det menar jag en ytlig kunskapssyn med studenten som passiv 
mottagare.  

Polisen, som han konstrueras i Polistidningen under 1970-talet, de-
finierar sin yrkesidentitet i relation till de negativa bilderna, polishatet, 
som massmedia skapar under denna tidsperiod. Han upplever även sin 
polisiära vardag i ljuset av detta polishat och menar att medias bild har 
påverkat allmänheten i negativ anda. Polisen hanterar sin arbetssituat-
ion genom att uppleva sig som oskyldigt dömd och/eller inta rollen 
som brottsoffer: bilden av polisen är endast en konstruktion som 
byggts upp i polishatets anda och polisen blir i sin yrkesroll både an-
klagad och utsatt.  

Det polishat som polisen under 1970-talet upplever påverkar även 
hans relation till sina kollegor och poliskollektivet, vilket blir tydligt i 
Polistidningen. Polisen är en del av en poliskultur med en stark kå-
randa, ett begrepp som under 1970- och 1980-talen har en mycket 
negativ klang eftersom kårandan kommer till uttryck i situationer där 
en polis gått över gränsen, använt för mycket våld och riskerar en 
misshandelsdom. Media och allmänhet anklagar polisen för att han 
håller sina kollegor om ryggen, medan hans kollegor förväntar sig ett 
kollegialt skydd. Kårandan, som massmedia till stor del konstruerar 
och upprätthåller, bidrar även till en positiv känsla inom poliskollekti-
vet och polisen känner sig trygg bland andra poliser. Polisen under 
1970-talet pratar inte om kåranda, utan om en stark ”kollegialitet” eller 
”kamratlojalitet”. Dessa begrepp speglar det positiva i kårandan: sam-
manhållningen mellan polisen och hans kollegor som blir allt starkare 
och viktigare när yrkesgruppen upplever polishatet som ett hot. Sam-
tidigt förväntas polisen att sätta gränser för vilka beteenden som är 
acceptabla och vilka som inte är det. Enskilda polisers agerande på-
verkar massmedias och allmänhetens bild av polisen och därför ska 
kollegor som begår övervåld upprepade gånger stoppas. I de fall det 
faktiskt har förekommit oegentligheter, att poliser har gått över grän-
sen, har detta berott på antingen olämpliga kollegor, som aldrig borde 
ha blivit poliser och som nu inte är en del av den polisiära gemenskap-
en, eller nyutbildade poliser som inte lärt sig hantera den brutala verk-
ligheten de möts av.  

Kårandan, eller tystnadskoden, är en av poliskulturens normer en-
ligt Ekenvall. Den växer fram under 1970-talet och stärks av behovet 
för polisen att försvara sig gentemot medierna. Det visuella intrycket 
som polisen eftersträvar att skapa hos allmänheten genom sin korrekta 
uniform och den bild som medierna samtidigt ger av polisen anser jag 
vara motsägelsefulla bilder. Men bilderna kan dock springa ur samma 
källa: omvärldens förväntningar. Granér menar att poliserna kan rea-
gera på dessa förväntningar genom att sluta sig i en kollektiv gemen-
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skap och/eller genom att upprätthålla en gemensam fasad och gente-
mot allmänheten visa ett korrekt och enhetligt yttre. 

Polisen som är ung i tjänst under 1970-talet använder vid ingripan-
den mer våld än vad som är nödvändigt. Anledningen till övervåldet 
anses vara att den nyblivne polisen i sin konfrontation med verklighet-
en känner rädsla. Han är oförberedd i mötet med verkligheten. Den 
nyblivne polisen beskrivs vidare genom Polistidningen som rädd, 
ängslig och främmande, som en polis som inte behärskar situationer 
som uppstår, som blir mer osäker i konfrontationen med problem och 
som agerar oklokt och inkonsekvent. Hur den nyblivne polisen upp-
fattas av sina kollegor som är äldre i tjänst beskriver synen på polisrol-
len under 1970-talet. Polisen ska vara erfaren och trygg i sin yrkesroll. 
Han ska vidare vara kontrollerad och kunna behärska polisiära situat-
ioner och hans agerande ska vara klokt och konsekvent. Att använda 
mer våld än vad situationen kräver är därmed uteslutet.  

Socialiseringsprocessen och introduktionen till polisyrket innebär, 
enligt både Ekman och Granér, att den nyblivne polisen effektivt for-
mas av bland annat sina kollegor som är äldre i tjänst. Jag tycker att 
detta talar för att de poliser som vid ingripanden använder mer våld än 
vad situationen kräver har lärt sig att hantera konfrontationer med 
(över)våld. 

Den uniformerade polisen i yttre tjänst är under 1970-talet en man. 
Bilden av den kvinnliga polisen, som trots allt finns inom polisorgani-
sationen, konstrueras i Polistidningen i relation till den manliga poli-
sen. Denna konstruktion reflekterar den polisroll som premieras under 
1970-talet. Bilden av den kvinnliga polisen konstrueras till stor del 
genom utseendet. Den kvinnliga polisen skildras som en tecknad figur 
med slank midja och stor byst, lockar och leende, iklädd snäv 
kjol/uniform samt högklackade skor.  

Bakom konstruktionen skymtar en sexualiserad kvinnosyn och bil-
derna som målas upp av den kvinnliga polisen är målade med den 
manliga polisens pensel. Om synen på den kvinnliga polisen ska defi-
nieras som en form av sexualisering krävs, enligt Åse, ”den manliga 
blicken”, som konstruerar den kvinnliga polisens kropp till ett sexuellt 
objekt. Den tecknade polisfiguren i Polistidningen vittnar om att ”den 
manliga blicken” använts. 

Polisen under 1970-talet är en del av en manlig poliskultur där den 
kvinnliga polisen förlöjligas, nedvärderas och ifrågasätts. De kvinnliga 
poliserna beskriver i Polistidningen sin utsatthet med ord som psykisk 
tortyr, trakasserier, gliringar och öppen ovilja. Om polisen är en aktiv 
del av detta kollektiv eller en passiv deltagare är oklart, men han vill 
inte sitta i samma radiobil som en kvinnlig kollega.   

Polisen under 1970-talet är i enlighet med Polistidningens kon-
struktion en tuff och fysiskt stark man, en man med råstyrka för att 
kunna möta den polisiära vardagens risker och farliga situationer och 
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människor. De manliga polisernas arbetsuppgifter är kraft- och styrke-
krävande som till exempel att gripa kriminella eller omhänderta beru-
sade personer. Arbetsuppgifter som är lämpliga för kvinnor är kontak-
ten med barn och kvinnor, med andra ord uppgifter som inte faller 
inom ramen för ”riktigt polisarbete”. Denna syn på kvinnliga poliser 
kan kategoriseras som objektifiering, enligt Åses definition. Detta ef-
tersom den kvinnliga polisen reduceras från person till en sak utan 
eget subjektskap, i detta fall genom att hon inte tillåts delta i polisar-
betet.  

Polisarbetet handlar dock inte enbart om att gripa kriminella eller 
hantera våldsamma situationer med fysisk styrka. Polisen ställs i sin 
vardag inför en mängd arbetsuppgifter, varav vissa kan innebära en 
mental belastning. I dessa situationer tillåts polisen att vara känslig. 
Det ställs inga krav på honom att han ska vara tuff eller psykiskt stark 
när han upplever det svårt att se en död eller allvarligt skadad männi-
ska, eller när han ska underrätta anhöriga om ett dödsfall.  

I samband med att kvinnliga poliser tar utrymme i den manliga po-
liskulturen bidrar de med en mjukare attityd och de ger ett mycket 
fredligare intryck när de arbetar uniformerat i yttre tjänst, vilket kan 
avväpna en hotfull situation som riskerar att eskalera i våldsamheter. 
Detta kan tolkas som att polisen under 1970-talet varken upplevs som 
mjuk eller fredlig. Intrycket en polis ger sitter med andra ord inte i 
polisuniformen, utan kanske snarare i den enskilde polisens attityd, 
vilket i sin tur springer ur den poliskultur som dominerar bland uni-
formerade poliser i yttre tjänst. Jag tycker att detta talar emot polisens 
yttre fasad där korrekthet är nyckelordet.   

Att det är skillnad mellan polisen i sin yrkesroll och den människa 
han är utan polisuniformen blir tydlig när man ser polisuniformen som 
ett mentalt skydd. Polisen förändras som människa genom sina möten 
och upplevelser i den polisiära världen. En attitydförändring sker, en 
process från att ha en god människosyn till en hårdhet. Poliserna har 
ett skal i form av yrkesrollen, uniformen och polisjargongen som de 
tar av sig efter arbetet. Detta skal skyddar mot den verklighet polisen 
möter i sitt yrke och måste skalas av i samband med att uniformen tas 
av för att polisen ska kunna fungera i privata sammanhang.  

5.1.2 Den goda polisen under 1980-talet: en grovarbetande 
stålman 

Polisuniformen, som under 1970-talet uppfattades som snygg och 
stilig, ska vara mer praktisk och passa det dagliga polisiära arbetet. 
Kostymen ska bytas ut mot arbetskläder. Polisen ser sitt yrke som ett 
grovarbetaryrke i likhet med bilmekaniker och byggnadsarbetare där 
risken för att smutsas ner är stor. Att polisuniformen ska signalera 
”polis” är fortfarande viktigt och polisen vill ha kvar skinnjackan med 
det vita kopplet som en del av sin yrkesidentitet. Skinnjackan ses inte 
längre enbart som en uniform som ska vara synlig för allmänheten, 
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utan känslan av självförtroende som uniformen skapar inom polisen är 
ett argument för att behålla den svarta skinnjackan. Enligt Finstad kan 
uniformen ses som rekvisita: genom uniformen blir man polis. Uni-
formen skapar en känsla och upplevelse av att vara polis, vilket riske-
rar att förloras när uniformen byts ut. Kanske uppfattas den svarta 
uniformsjackan som provocerande av allmänheten, med tanke på att 
de svartvita polisbilarna byts ut detta decennium med anledning av det 
provocerande intrycket. Polisen byter färg från svart till blått under 
1980-talet.  

Under 1980-talet ska lämpliga poliser gallras ut genom rekrytering 
och antagning till polisyrket. En lämplig polis är, enligt Polistidningens 
konstruktion, den polis som inte blir anmäld för att ha använt för 
mycket våld. Men med ett litet rekryteringsunderlag och ett stort be-
hov av nya poliser faller gallringen bort. Utbildningen som polisen 
under 1980-talet har med sig in i yrket är teoretisk och kunskapssynen 
är fortfarande mekanisk, men undervisningen ska betona yrkesetik 
med en starkare verklighetsanknytning. Polisen ska redan under ut-
bildningen ges redskap för att undvika att hamna i situationer där han 
riskerar att bli anmäld för misshandel. Här förutsätts att de poliser 
som brukat övervåld är felrekryterade och socialiseringsprocessen 
förbises. Granér & Knutsson beskriver hur en polis utveckling bildligt 
talat kan följa den moraliska utförsbacken: från högt ställda ideal till 
överträdelser som att provocera fram våldsamt motstånd och/eller 
använda för mycket våld. Mötet med den polisiära verkligheten kan bli 
en krock mellan de egna och poliskulturens värderingar och normer, 
vilket kan resultera i en successiv anpassning till poliskulturen. Teorin 
om den moraliska utförsbacken tar avstånd från tanken om felrekryte-
ring.  

Den nyblivne polisen har en teoretisk utbildning bakom sig och ef-
terlyser mer praktiska moment i polisutbildningen. Han vill ta på sig 
sin polisuniform och ge sig ut i verkligheten tidigare. Skolans teore-
tiska inriktning ses som en skyddad verkstad och polisstudenten vill 
hellre testa sina vingar i verkligheten. Till skillnad från 1970-talet ser 
studenterna praktiken som en del av utbildningen, medan polismyn-
digheten ser polisaspiranterna som en extra resurs. Polisaspiranten vill 
ha handledning och en introduktion till yrket och polismyndigheten 
vill att de ska arbeta som poliser. Polisaspirantens roll under den prak-
tiska utbildningen är med andra ord dubbeltydig.  

Polisen som är ung i tjänst beskrivs i Polistidningen av äldre kolle-
gor som orutinerad: han är inte tillräcklig lugn och låter sig provoceras 
vid ingripanden. Han ställs i strålkastarljuset i form av allmänhetens 
blickar vid ingripanden, vilket upplevs som påfrestande. Det är den 
nyblivna polisen som är inblandad i ingripanden där mer våld än nöd-
vändigt används. Bilden av denna polis speglar bilden av hur polisen 
ska vara: han ska vara lugn och inte låta sig provoceras vid ingripan-
den, han ska kunna agera även i strålkastarljuset och undvika att an-
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vända mer våld än vad som är nödvändigt. Allmänhetens blickar och 
tillrop ska rinna av uniformen och inte fungera som provokationer. 
Polisens syn på kollegor som använt mer våld än vad situationen krä-
ver är densamma som under 1970-talet och han reagerar genom ett 
avståndstagande: det är kollegor som är unga i tjänst eller som är 
olämpliga för polisyrket som använt mer våld än befogat och dessa 
poliser ställs utanför den polisiära gemenskapen. Synen på den ny-
blivne polisen och på poliser som använt för mycket våld vid ingri-
panden liknar 1970-talets och teorierna om socialiseringsprocessen 
och den moraliska utförsbacken är användbara som en alternativ för-
klaring till varför nyblivna poliser använder för mycket våld vid sina 
ingripanden.  

Polisen är fortfarande aktuell i medierna med negativa skildringar 
av polisbrutalitet, vilket påverkar allmänhetens syn på polisen och 
hans yrkesutövning. Polisen dras med i medias beskrivning, trots att 
det inte handlar om honom. Medias bild drabbar med andra ord alla 
poliser, drabbar polisen som yrkesgrupp, och påverkar fortfarande det 
vardagliga polisiära arbetet och mötet med allmänheten.  

Polisen är under 1980-talet fortfarande en man med fysisk styrka, 
vilket legitimerar hans arbete ute i verkligheten: den fysiska styrkan 
krävs för polisarbetet. Polisen under 1980-talet ska passa in under 
begreppet ”Stålmannen”. Han ska vara en tuff polis som inte tappar 
sin mask. Det är inte helt tillåtet för polisen att visa känslor och att 
polisen ska gråta är nästintill otänkbart. Men under detta decennium 
diskuteras om polisrollen verkligen måste vara avgränsad från känslo-
uttryck. Bilden av polisen som stålman raderar polisens mänsklighet. 
Han uppfattas istället som en övermänniska, överordnad de mänskliga 
känslorna. Under 1980-talet närmar sig dock polisen det mänskliga 
genom insikten om att det polisiära arbetet borde påverka polisens 
mentala hälsa och ibland rispa hans psyke. Men det finns också en 
rädsla för att polisen inte klarar av arbetet som polis om han visar allt-
för mycket känslor. Frågan är vems bild av polisen som ställer dessa 
krav på att känslor inte ska visas: medias konstruktion av polisen, all-
mänhetens bild av polisen eller polisernas egen bild?  

Den kvinnliga polisen diskuteras inte under 1980-talet, utan det 
som finns dolt under ytan kommer upp ett decennium senare, under 
1990-talets diskurs.  

5.1.3 Den goda polisen under 1990-talet: en människa i uni-
form 

Polisen under 1990-talet har en utbildning i bagaget som förberett 
honom eller henne för problemorienterat polisarbete. Polisstudenten 
har undervisats i enlighet med problembaserat lärande och därigenom 
tagit ett större ansvar för de teoretiska studierna och inte enbart ma-
tats med kunskaper. Kunskapssynen som skildras i Polistidningen blir 
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med andra ord mer verklighetsanpassad och attityden till kunskapen 
blir mer lik det Granér kallar för det intellektuella.   

Polisaspiranten tilldelas i Polistidningen rollen som räv, vilket i prakti-
ken innebär att han eller hon inte ska ifrågasätta poliser som är äldre i 
tjänst. Polisaspiranten ska vara tyst och inte offentligt uttala varken 
sina egna upplevelser och erfarenheter eller för polismyndigheten 
obekväma åsikter. Polisaspiranten befinner sig med andra ord längst 
ner på den hierarkiska stegen.  

Polisen under 1990-talet är i Polistidningen antingen en man eller 
en kvinna som är lämplig för polisyrket, det vill säga han eller hon ska 
varken ha olämpliga attityder och värderingar eller vara misstänkt för 
brott. Han eller hon kan ha en annan etnisk bakgrund än den svenska. 
Den blivande polisen kan i slutet av 1990-talet även vara akademiker. 
Detta enligt politiska beslut som styr rekryteringen till polisyrket och 
som alla inte uppskattar.  

Den manliga polisen utgör fortfarande normen inom den polisiära 
världen och den kvinnliga polisen får anpassa sig för att passa in. Den 
goda polisen är under 1990-talet, i enlighet med Polistidningens kon-
struktion, en man alternativt en kvinna med traditionella manliga bete-
enden och egenskaper som till exempel stor, stark eller kaxig. Hon ska 
vidare prata som en man och uppfatta order och hierarki som en man. 
Den kvinnliga polisen kan inte anpassa sig nog och ibland blir hon 
mer macho än en manlig polis. Hon snusar eller snaggar sig, accepte-
rar det mesta i syfte att passa in. Den kvinnliga polisen kan bli en su-
perpolis genom att vara snabbast ut ur radiobilen eller rapportera allt. 
Den kvinnliga polisen kan även inta en position hos de manliga poli-
serna och delta i den manliga polisjargongen genom att skratta med i 
deras kommentarer om kvinnliga poliser. Detta innebär ett avstånds-
tagande gentemot andra kvinnliga poliser, vilket inte alltid uppskattas.   

Att hitta en roll som kvinnlig polis är med andra ord problematiskt. 
Den kvinnliga polisen riskerar, genom att anpassa sig till den manliga 
poliskulturen, att förlora sig själv och sin egen personlighet. Hon kan 
vidare riskera att få andra kvinnliga poliser mot sig om hon tar plats 
hos de manliga poliserna och utvecklas hon för mycket i en manlig 
riktning kan hon riskera att även få de manliga poliserna emot sig, de 
poliser som tycker att kvinnliga poliser ska vara just kvinnor. Hur den 
kvinnliga polisen uppfattar den manliga polisen beskriver hur polisrol-
len ska vara under 1990-talet. Polisen ska vara fysiskt stark och stor 
samt kaxig till sättet. Han eller hon ska vidare ha ambitionen av att 
vara en superpolis och passa in i den polisiära världens hierarki och 
ordergivning. Idealet för den kvinnliga polisen beskrivs av till exempel 
Finstad, Granér och Andersson som androgyn: hon ska varken vara 
för feminin eller för maskulin. 

Bilden av den kvinnliga polisen, vars utseende var i fokus och som 
objektifierades under 1970-talet, har under 1980-talet blivit än mer 
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sexualiserad med till exempel uttalanden som anspelar på sex. De 
kvinnliga poliserna utsätts vidare för sexuella blickar, gester och jar-
gong. Deras utseende och privatliv kommenteras, de blir tvingade till 
sexuella handlingar etcetera. Gränsen mellan en acceptabel, rolig polis-
jargong och trakasserier passeras under 1990-talet, vilket blir tydligt i 
Polistidningens artiklar. Genom att beskriva stämningen som rå, men 
hjärtlig, kan den manliga polisen komma undan med oacceptabelt, och 
i vissa fall brottsligt, beteende gentemot sina kvinnliga kollegor. Den 
manliga polisen är med andra ord fortfarande delaktig i en poliskultur 
som utsätter kvinnliga poliser för trakasserier samt utstuderad och 
taktisk kritik. Synonymer för kvinnliga poliser är ord som polisattrapp 
och B-polis, vilka visar hennes underordnade position under 1990-
talet. Granér beskriver denna vardagliga jargong som utspelar sig i 
radiobilar och runt fikaborden och menar att den jargongen karaktäri-
seras av bland annat grovt språk och sexistiska anspelningar. Att polis-
jargong, eller negativ stereotypisering eller fördomsfullhet, riktas mot 
kvinnor anser jag vara ytterligare ett tecken på att de kvinnliga poliser-
na inte har en fullgod plats i polisgruppen. 

Under 1990-talet förändras Polistidningens konstruktion av poli-
sen, som blir en människa bakom sin uniform. Polisyrket är ett utsatt 
yrke när det handlar om risker i form av hot och våld. Polisen ska ha 
en mental förberedelse för att möta våld, vilket speglar nya krav i po-
lisrollen. Den fysiska styrkan är inte längre tillräcklig, utan hur polisen 
hanterar sitt arbete på ett mentalt plan är av betydelse. I sitt yrke mö-
ter polisen en brutal verklighet, utan att det handlar om våld eller hot 
om våld mot honom eller henne i polisrollen. Detta kan bli en mental 
belastning genom de bilder som fastnar och som han eller hon alltid 
bär med sig. Polisyrket är med andra ord mer än fysiskt slitande. En 
polis är en människa och därför kan andra krav inte ställas på honom 
eller henne när det handlar om att hantera de mentala efterverkningar-
na av det polisiära arbetet. Polisen ska under 1990-talet kunna hantera 
de bilder och tankar som uppkommer i samband med vardagligt polis-
arbete genom samtal med sina kollegor runt fikabordet, men när det 
handlar om insatser som varit mycket riskfyllda erbjuds debriefing. Att 
polisen ska vara som Stålmannen är med andra ord inte längre aktuellt. 
Det är tillåtet för polisen att säga att han eller hon faktiskt blir rädd 
ibland, men det ska dock ha handlat om extrema polisiära händelser 
där polisen till exempel mötts av ett konkret hot om dödligt våld. 

Skillnaden mellan polisen i yrkesrollen och som privatperson besk-
rivs genom begreppet att hänga av sig uniformen. Det handlar inte 
enbart om att fysiskt ta av sig polisuniformen, utan även om att ta av 
sig den mentala polisuniformen. Lämna tankar om arbetet för att 
kunna fungera som privatperson. Finstad beskriver denna mentala 
funktion omvänt och menar att när polisen tar på sig sin uniform upp-
lever han eller hon sig som mer strukturerad, rationell och beslutsam 
samt mer handlingskraftig. 
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5.1.4 Den goda polisen under 2000-talet: ett tufft yttre -ett 
mjukt inre  

Polisuniformen byter skepnad till en uniform av insatsmodell som av 
allmänheten uppfattas som aggressiv. Polisuniformen blir under 2000-
talet mer och mer ett uttryck för individualism. Polisen kan komplet-
tera sin utrustning med privat inhandlade saker och det är till exempel 
vanligt att han eller hon bär en egen, svart vintermössa istället för den 
mössa som tillhör polisuniformen. Polisen vill inte bli betraktad som 
en utbytbar uniform, utan som en individ.  

Polisen under 2000-talet rekryteras för att skapa mångfald inom 
polisen. Han eller hon kan ha en utomnordisk bakgrund och har där-
för kunskap om och förståelse för andra kulturer och religioner. Poli-
sen behöver inte passa in i en färdig mall utan han eller hon kan in-
neha en kompetens som behövs inom polisorganisationen. Polisen ska 
ha egenskaper som vidsynthet, tolerans, stresstålighet, ärlighet, lugn 
och medkänsla. 

Polisen har en teoretisk utbildning i en mer akademisk anda med 
sig in i polisyrket. Inte enbart rent polisiära kunskaper betonas, utan 
bemötande av människor och konflikthantering blir allt viktigare. Poli-
syrket liknas inte, som under 1980-talet, med grovarbetaryrken. Under 
2000-talet är polisyrket ett komplext yrke med stort ansvar. De befo-
genheter som polisen besitter kräver en mer akademisk utbildning och 
polisyrket liknas med lärar- eller läkaryrket. Polisen under 2000-talet 
ska kunna analysera och reflektera över sina ingripanden. Han eller 
hon ska kunna se sitt ingripande ur ett annat perspektiv och våga se 
det som gick fel för att öka den praktiska kunskapen inför nästa ingri-
pande. Polisen måste kunna fatta bra och snabba beslut. Attityden till 
kunskap är i grunden mekaniskt-intuitiv, men genom att kunskapssy-
nen utvecklas mot en reflekterande attityd finns drag av den intellek-
tuella kunskapssynen. Polisaspiranten har krav på sig att vara säker i 
sin polisroll när han eller hon kommer ut i den polisiära verkligheten. 
Polisaspiranternas status har höjts sedan 1990-talet, vilket innebär att 
han eller hon tillåts komma till tals och offentligt kan berätta om sina 
egna upplevelser och erfarenheter samt kritisera polismyndigheten. 

Polisen under 2000-talet är man eller kvinna, svensk eller av annan 
etnicitet och heterosexuell. Polisen är en del av en poliskultur vars 
jargong är nedvärderande och förlöjligande gentemot människor med 
en annan sexuell läggning. Tanken om att alla poliser inte är hetero-
sexuella väcks och polisen uppmanas att tänka sig för när han eller 
hon sitter runt fikabordet eftersom en kollega som sitter bredvid kan 
vara homosexuell. Finstad menar att homosexuella poliser tillhör en 
osynlig minoritet, vilket för en polis som döljer sin sexuella läggning 
kan innebära att han eller hon tvingas sitta i det tysta och lyssna på 
den negativa synen på homosexuella som uttrycks inom polisjargong-
ens ramar.  
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I slutet av decenniet är polisen bakom uniformen en människa med 
rätt att visa känslor och hon eller han behöver varken uppleva ett 
konkret hot mot sitt liv eller bemötas med dödligt våld för att påver-
kas negativt av sitt yrke. Polisen beskrivs i Polistidningen som en van-
lig människa där flera liknande händelser som lagras på varandra kan 
få honom eller henne ur balans. Det polisen upplever i yrket riskerar 
att utlösa en depression eller känslan av hopplöshet. Han eller hon 
riskerar vidare att bli känslokall och cynisk. Yrket gör att människosy-
nen förändras, helt enkelt. Polisen ber inte om hjälp med att hantera 
den känslomässiga aspekten av yrket, men han eller hon finns till 
hands för sina kollegor och ser ofta signaler på att kollegan inte mår 
bra. Detta kan tyda på att ett krav om att utge sig för att vara Stålman-
nen fortfarande finns kvar hos poliserna själva.  

Gränsen mellan att arbeta som polis och att vara polis blir allt tydli-
gare under 2000-talet. Polisen är medveten om betydelsen av att ta av 
sig både den fysiska och mentala uniformen när han eller hon avslutar 
sitt arbetspass, men upplever omgivningens förväntningar även privat 
och behåller ofta den mentala uniformen på. Polisyrket är som en 
livsstil. Polisen ska tänka på vad han eller hon skriver och vilka bilder 
som publiceras på internet och presentera sig själv i linje med de krav 
på egenskaper som ställs på en polis. Allmänhetens bild av polisen är 
en bild som polisen värnar om även under 2000-talet: om polisen pub-
licerar bilder och filmer från praktiska övningar med vapen, batong 
eller pepparspray kan det resultera i att allmänheten tror att polisen 
använder övervåld. 

Skillnader mellan den manliga och kvinnliga polisen har accepte-
rats, men bilden av den kvinnliga polisen konstrueras i Polistidningen 
av samma sorts byggstenar som tidigare. Den manliga polisen ser po-
lisarbetet som biljakter, blåljus och gripanden, det vill säga riktigt po-
lisarbete. Han är fysiskt stark, vilket fungerar som en trygghet för ho-
nom i hans yrkesutövning: i en situation som riskerar att eskalera kan 
han få kontroll genom konfrontation. Den manliga polisen är mer 
känslostyrd eftersom han enklare provoceras i sin yrkesroll. I ljuset av 
denna beskrivning blir den kvinnliga polisen den manliga polisens 
motpol. Den kvinnliga polisen saknar fysisk styrka och tvingas förlita 
sig på taktik och kommunikation. Hon uppskattar inte riktigt polisar-
bete i samma utsträckning, utan föredrar brottsförebyggande arbete. 
Den kvinnliga polisen är inte känslostyrd som sin manliga kollega, 
utan kan behålla sitt lugn och analysera situationen de står inför. När 
det gäller polisiära arbetsuppgifter finns ingen skillnad mellan manliga 
och kvinnliga poliser, en polis förväntas kunna ta sig an alla uppgifter 
oberoende av kön. Den kvinnliga polisen varken objektifieras eller 
sexualiseras. Samtidigt finns, enligt till exempel Andersson och Fin-
stad, en attityd bland poliser att varken kön eller sexuell läggning är 
frågor som behöver lyftas fram. Andersson menar att den bakomlig-
gande orsaken till attityden kan vara att den kvinnliga polisen anpassat 
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sig till den manliga poliskulturen och undviker att uttrycka sin kvinn-
lighet i vissa situationer. 

5.2 Framtidens goda polis?  

Hur Polistidningen har konstruerat idén om den goda polisen, och hur 
denna konstruktion förändrats över tid, ger en fingervisning om hur 
idén kan komma att konstrueras i framtiden. Genom att lokalisera 
utvecklingstendenser kan konturerna till den framtida polisidentiteten 
skissas fram och yrkesetik kan antingen fungera som radergummit 
som korrigerar bilden eller som tuschpennan, med vilken man fyller i 
konturerna. Jag har valt att sammanfattningsvis diskutera poliskulturen 
och hur den uttrycks genom en negativ polisjargong och underlaget till 
diskussionen är hämtat ur Polistidningens konstruktioner av polisen. 
Genom en kritisk diskursanalys utkristalliserades poliskulturen som ett 
av rapportens tre teman. Den har genomsyrat samtliga av Polistid-
ningens konstruktioner av polisen och har genom tiderna uttryckts 
genom en negativ polisjargong. I denna text sökte jag att se förändring 
över tid, men när det handlar om poliskulturen anser jag att den i flera 
avseenden varit oföränderlig. Ett resultat av den kritiska diskursana-
lysen som jag inte förväntade mig. Men ett resultat desto viktigare att 
lyfta fram.  

Inledningsvis utsattes kvinnliga poliser för förlöjliganden, trakasse-
rier och kränkningar med polisjargongen som täckmantel. Därefter 
kallades och behandlades polisaspiranter som rävar, vilket även det var 
ett uttryck för polisjargongen. Den senaste gruppen som utsatts är 
homosexuella människor som nedvärderas och förlöjligas på liknande 
sätt som de kvinnliga poliserna och med ursäkten att det bara handlar 
om en jargong. Att konsekvent använda polisjargongen som en täck-
mantel för att dölja verkliga fördomar och/eller som en ursäkt för att 
kränka andra människor resulterar i att den polis som har fördomar 
mot till exempel kvinnor eller homosexuella kan gömma sig bakom 
polisjargongen och även fortsättningsvis ta med sig sina fördomar ut 
ur radiobilen och till mötet med andra människor. Granér & Knutsson 
lyfter fram risken med en polisjargong som nedvärderar andra grupper 
av människor och som bygger på negativ stereotypisering: jargongen 
kan bli till rutin och därigenom negativt påverka det vardagliga arbetet. 

Poliskulturen och polisjargongen utgör ett hinder för mångfald 
inom polisorganisationen på flera sätt. Flera forskare, däribland 
Granér och Finstad, beskriver poliskulturen som en manlig kultur 
inom vilken kvinnliga poliser tvingas anpassa sig till den rådande nor-
men. Jag anser att om till exempel en kvinnlig polis känner att hon 
måste anpassa sig till en rådande kultur för att passa in, även om hon 
sedan inte upplever sig ha några problem med den manliga kulturen, 
är detta ett hinder för mångfald. Mångfaldsbegreppet förutsätter att 
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människor tillåts vara sig själva. Att bryta mot den rådande normen. 
Inte att anpassa sig till den.  

Diskussionen om till exempel kvinnliga poliser var levande under 
1970-talet, men den har under 2000-talet ebbat ut. Detta tolkar jag 
som att det kan finnas någonting dolt under poliskulturens yta. Polis-
tidningen kastar varken in verbala brandfacklor eller belyser frågor 
som kan upplevas som provokativa eller känsliga som till exempel 
fördomar mot andra grupper av människor. Men dessa frågor som 
berör polisjargongens negativa sidor måste diskuteras om en föränd-
ring ska komma till stånd och kanske kan yrkesetiken bidra med en 
arena där frågor om fördomar och nedvärderande attityder diskuteras.  

När jag ser hur Polistidningen har konstruerat idén om den goda 
polisen under de senaste fyra decennierna slås jag av hur många ge-
mensamma beröringspunkter som finns mellan tidningens konstrukt-
ion och den svenska polisforskningens skildring av poliskulturen. 
Skillnaden ligger i att utvecklingen i Polistidningens konstruktion pe-
kar i rätt riktning när det gäller idén om framtidens goda polis, medan 
aktuell forskning målande beskriver tendenser som fanns under 1980-
talet och som lever kvar idag, skyddade inom poliskulturen och dolda 
bakom polisjargongen. Oavsett vilken av dessa bilder som är sann, så 
är det ett problem att ta tag i när det handlar om vilken idé om den 
goda polisen som ska premieras i framtiden.  

Rekryteringen till yrket och polisutbildningen är en del av sociali-
seringsprocessen in i poliskulturen. Rekryteringen har förändrats un-
der de senaste fyra decennierna och blivit allt med inriktad på att öka 
mångfalden. Polisutbildningens kunskapssyn har, i Granérs termer, 
förändrats från en mekanisk kunskapssyn till en intellektuell, vilket 
borde innebära större fokus på reflektion och bidra till en mer reflek-
tiv polisroll. Men hur kommer det sig att poliskulturen i dess negativa 
betydelse har överlevt dessa förändringar? Polisstudentens möte med 
verkligheten tycks vara den springande punkten. Den kunskap som 
poliser får med sig från utbildningen ersätts i mötet med den polisiära 
världen med ett mekaniskt-intuitivt förhållningssätt där snabba beslut 
och ett snabbt agerande är i fokus. Det praktiska polisarbetet tycks 
utesluta reflektion och yrkesetik och istället betona konkret kunskap 
som är lättillgänglig. Jag tror dock inte att det ena behöver utesluta det 
andra.  

5.3 Yrkesetikens bidrag till framtidens goda po-
lis 

Polisrollen har blivit en mer och mer professionell yrkesroll. Under 
2000-talet handlar polisyrket om att kunna analysera och reflektera 
över polisiära ingripanden i syfte att skapa en erfarenhetsbank och vid 
behov förändra både polisrollen och arbetssättet. Men fortfarande 
finns mycket kvar att utveckla, till exempel hur poliskulturen och po-
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lisjargongens negativa tendenser ska undanröjas. Nedan kommer jag 
att utifrån tidigare teoriavsnitt (3.3) reflektera över om yrkesetiken kan 
vara ett verktyg i detta utvecklingsarbete.  

5.3.1 Yrkesetik som ett verktyg mot en professionell polis 

Yrkesetiken kan vara ett redskap för att genom en professional-
iseringsprocess uppnå en yrkesprofessionalism, menar Colnerud & 
Granström. Polisorganisationen befinner sig i denna process som ka-
raktäriseras av begreppen legitimation, autonomi, egenkontrollerad 
etik samt systematisk teori. Dessa krav ska vara uppfyllda innan poli-
sen som yrkesgrupp uppnår en professionell status och polisen har 
uppfyllt ett av dessa: en yrkeslegitimation. Polisen som organisation 
saknar delvis möjligheterna för den autonomi som krävs eftersom 
staten reglerar verksamheten genom lagstiftning. Dock kan den en-
skilda polisen till viss del besluta om vilken taktik, vilka arbetsmetoder 
eller vilka arbetsredskap han eller hon ska använda vid ett polisiärt 
ingripande.  

Polisutbildningen utvecklas i akademisk anda och borde, i enlighet 
med de senaste statliga utredningarna, omformas till en högskoleut-
bildning med polisforskning knuten till sig. En systematisk teori är 
med andra ord en ambition som polisorganisationen, eller i vart fall en 
del politiker, har. En förutsättning för att bygga en vetenskaplig grund 
för polisyrket är att kunskapssynen är den Granér kallar för ett intel-
lektuellt förhållningssätt till kunskap. Det innebär i praktiken att poli-
sen måste tänka ur ett vetenskapligt perspektiv och kontinuerligt ut-
värdera och vid behov ändra arbetsmetoder och arbetssätt. Profess-
ionella ideal, reflektion och en tydlig yrkesetik karaktäriserar det intel-
lektuella förhållningssättet till kunskap, som vidare är sammankopplat 
med en människosyn som betonar mänskliga rättigheter och alla män-
niskors lika värde. Detta skulle kunna resultera i en gedigen grogrund 
för att yrkesetiken ska kunna blomstra. 

När det handlar om den egenkontrollerade yrkesetiken ska polisen 
enligt Colnerud & Granström ha utformat etiska riktlinjer, principer 
och regler för yrkesutövningen och dessa ska vara förankrade hos alla 
poliser. Polisens värdegrund som ska genomsyra det polisiära arbetet 
kan liknas vid en ansats till en i praktiken fungerande yrkesetik. Men 
genom att låta ledorden “engagerad”, “effektiv” och “tillgänglig” styra 
uniformerade polisers arbete har polisorganisationen inte kopplat yr-
kesetiken till de allmänna etiska normer som finns i samhället. Jag 
anser att dessa ledord fungerar som en offentlig deklaration utan ge-
nomslagskraft i praktiken. Att ha en yrkesetisk diskurs om polisiära 
ingripanden utifrån dessa ledord resulterar enbart i att de etiska per-
spektiven helt eller delvis kommer i skymundan.  

Att arbeta som uniformerad polis i yttre tjänst innebär ständiga mö-
ten med olika människor och hur poliser bemöter dessa människor 
blir en viktig fråga att belysa och att reflektera över. Den människosyn 
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en enskild polis har kan speglas i mötet med andra och utgör därmed 
en grund för en levande yrkesetisk diskurs. Jag anser inte att ledorden i 
polisens värdegrund främjar att de etiska perspektiven betonas och 
diskuteras i syfte att utveckla polisrollen och polisarbetet i profession-
ell anda. 

5.3.2 Yrkesetik som kompass  

Yrkesetik är tillämpad etik för polisyrket och handlar om att upprätt-
hålla levande resonemang kring olika ingripanden och handlingsalter-
nativ, menar Granér & Knutsson. För en i praktiken fungerande yr-
kesetik krävs att polisen reflekterar över vad som är rätt och fel i sitt 
eget och sina kollegors handlande utifrån bestämda värden. I polisyr-
ket utgörs värdena av lagstiftning, av allt från polisens förordningar 
och tjänsteföreskrifter till FN:s konvention om mänskliga rättigheter.  

Varken etiken eller yrkesetiken handlar om vilken handling som är 
rätt eller fel. Vid polisiära ingripanden finns flera handlingsalternativ 
som kan bedömas som de rätta beroende dels på vems perspektiv 
polisen ser situationen ur och dels på vilken etisk argumentationsmo-
dell som används. Ett ingripande kan till exempel bedömas som rätt 
utifrån konsekvensetiken, men inte utifrån pliktetiken och vice versa. 
Några direkta svar kan yrkesetiken med andra ord inte bidra med.  

Polisyrket innebär att polisen ofta ställs inför situationer som är 
svårbedömda ur både polisiära och etiska perspektiv. Dels står olika 
metoder och taktiker mot varandra inför eller under ett ingripande och 
dels står olika etiska värden mot varandra. Jag ser en skillnad i det po-
lisiära och det etiska perspektivet. Dessa går inte alltid hand i hand och 
sällan betonas polisyrkets etiska perspektiv. Poliser som arbetar uni-
formerat i yttre tjänst möter och bemöter människor, vilket torde in-
nebära att båda perspektiven är lika viktiga. Genom att ha en yrkesetik 
i grunden kan polisiära ingripanden bli mer enhetliga inom arbets-
gruppen och styra ingripanden i rätt riktning. Etiska konflikter och 
dilemman finns det gott om i det vardagliga polisarbetet. De flesta 
polisiära ingripanden kan analyseras ur etiska perspektiv. Det är ge-
nom att diskutera alternativa handlingar som den etiska kompetensen 
kan höjas, menar Granér & Knutsson.  

En fungerande vardagsetik och en levande yrkesetisk diskurs krävs 
för att den etiska kompetensen ska bli en medveten del av polisrollen, 
menar Granér & Knutsson. Den enskilda polisen måste vara beredd 
att ta upp sina egna värderingar till ytan och kritiskt granska dem. 
Detta kräver en öppenhet inom den polisiära gruppen, att poliser vå-
gar uttrycka sina åsikter och eventuella fördomar och även ta del av 
och förstå andras perspektiv. Ett hinder för detta kan vara att polisers 
felbeteenden och handlingar ofta resulterar i juridiska konsekvenser. 
Det finns med andra ord en gräns för öppenheten. 
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5.3.3 Yrkesetik i vardagen  

Att en arbetsgrupp, till exempel ett turlag, har en levande diskussion 
om de normer som ska styra, och genomsyra, polisarbetet kan ha flera 
positiva effekter för polisrollen och polisyrket. Polisrollen blir mer 
analyserande och reflekterande, vilket i sin tur kan leda till att det prak-
tiska polisarbetet utvecklas. För poliser som arbetar uniformerat i yttre 
tjänst kan varje ingripande användas som underlag för en yrkesetisk 
diskussion, som ett verktyg för att efter ingripandet reflektera över 
handlingar, beslut och dess konsekvenser samt vilka andra handlings-
alternativ som varit tänkbara. Denna diskussion finns i sin tur i poli-
sens medvetande när han eller hon i framtiden beordras till ett lik-
nande jobb och kan därigenom påverka det polisiära arbetet. Jag ska 
nedan visa hur yrkesetiken kan komma till användning i den polisiära 
vardagen.  

Länskommunikationscentralen beordrar en polispatrull till en 
adress och ger en kortfattad information om händelsen. Medan patrul-
len styr mot adressen skapar poliserna sig en föreställning om vad de 
kan komma att mötas av. Denna föreställning byggs upp av tidigare 
erfarenheter av liknande jobb och blir desto tydligare ju mer informat-
ion LKC kan ge om händelsen. Med detta som utgångspunkt diskute-
ras i patrullen möjliga sätt att hantera ärendet på, vilka uppgifter som 
är viktiga att fokusera på samt en eventuell taktik om ingripandet be-
döms som risk- och/eller hotfull. Allt detta kan ske med påslagna blå-
ljus och sirener, höga hastigheter och en pågående radiokommunikat-
ion med LKC och/eller andra polispatruller. En enkel regel är att ju 
mindre rutinartat ärende, desto viktigare är det med denna kommuni-
kation i patrullen. En annan aspekt som påverkar diskussionen är an-
talet tjänsteår: yngre poliser har mindre erfarenhet och kommunikat-
ionen blir viktigare för att öka den mentala beredskapen inför arbetet. 
Detta visar att reflektion kan ske när som helst under polisens arbets-
dag och att den inte är bunden i tid och rum.  

När polisen befinner sig på en brotts- eller olycksplats fattas ofta 
snabba beslut som mynnar ut i ingripanden och människor som i poli-
sens perspektiv intagit roller som vittnen, brottsoffer, misstänkta samt 
allmänhet och journalister utgör aktörerna på scenen. Arbetet har flera 
olika moment att ta hänsyn till och ingripandet kan i efterhand disku-
teras utifrån olika perspektiv utan att begränsas till de strikt polisiära 
arbetsuppgifterna.  

Polisrollen har förändrats under den granskade tidsperioden. Idag 
är poliser mer reflekterande, vilket visar sig genom en öppenhet att 
diskutera olika handlingsalternativ innan och efter ett ingripande. 
Dessa diskussioner, tror jag, tenderar att handla om polisiära perspek-
tiv som till exempel valet av taktiskt förhållningssätt eller fattade beslut 
under ingripandet. En annan skillnad i polisrollen är att poliser idag är 
mer öppna med sina känslor än tidigare och de flesta är vana vid att 
både prata om och visa känslor inför sina kollegor.  
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Man skulle kunna jämföra vikten av en yrkesetisk diskussion med 
behovet av debriefing, som blivit ett allt viktigare verktyg i polisyrket. 
Efter vissa känsloladdade händelser är det viktigt att dels prata om hur 
poliserna på plats kände och upplevde situationen, vilka sinnesintryck 
de möttes av och vilka minnesbilder som fastnat. Debriefing kan ses 
som ett forum för människan bakom uniformen med syfte att minska 
känslornas påverkan efter att uniformen tagits av.  

I ett yrkesetiskt forum skulle det polisiära ingripandet diskuteras av 
poliser i sin yrkesroll. Polisiära ingripanden utgör underlaget för denna 
yrkesetiska diskussion. Man kan föra ett resonemang om det polisiära 
ingripandet och diskutera olika handlingsalternativ. Man ser ingripan-
det i backspegeln och med facit i handen, vilket ger ett utrymme för 
att diskutera och reflektera över fattade beslut och polisernas agerande 
samt medvetandegöra varför dessa beslut och handlingar kom till 
stånd. En yrkesetisk diskussion handlar om olika värden och beroende 
på vilket perspektiv och vems perspektiv man väljer att se situationen 
ur blir ingripandet bedömt olika.  

Våldsanvändning kan till exempel vara fokus i en yrkesetisk dis-
kussion. Polisen har en lagstiftad rätt och skyldighet att i vissa fall 
bruka våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. Ur en teoretisk aspekt 
kan man med hjälp av olika etiska modeller analysera huruvida 
våldsanvändningen var legitim och befogad. Var våldet nödvändigt för 
ingripandet? Skulle syftet med ingripandet ha gått förlorat utan 
våldsanvändningen? Fanns andra alternativ än att tillgripa våld? Och 
så vidare. Vad är det då som avgör om en handling är moraliskt rätt 
eller inte? Är det konsekvenserna av handlingen? Är det mängden våld 
som används? Eller är det polisens egen tolkning av situationen?  

Diskussionen om dessa etiska dilemman kan bidra till en reflekte-
rande yrkesroll och till att vissa beteenden och attityder kan medve-
tandegöras och förändras. I ljuset av poliskulturen kan våldsanvänd-
ningen legitimeras även om det polisiära ingripandet objektivt sett 
hamnar i lagstiftningens gråzon. Polisen kan inom ramarna för denna 
kultur ges ett fritt spelutrymme vid ingripanden och vänja sig vid 
våldsanvändningen till den grad att den blir en integrerad del av polis-
rollen och definitionen av våldsbegreppet förändras i enlighet med 
teorin om den moraliska utförsbacken, som Granér & Knutsson pre-
senterar. En yrkesetisk diskussion kan förändra denna trend inom en 
poliskultur. På liknande sätt kan en diskussion om bemötande av olika 
människor förändra människosynen och de fördomar som kommer till 
uttryck genom polisjargongen.  

För att denna vision, ambition eller utopi om ett yrkesetiskt med-
vetande hos den framtida polisen ska bli verklighet krävs att polis-
myndigheterna satsar resurser i form av tid, personal och ekonomi. 
Det krävs vidare att det skapas vilja och motivation bland de unifor-
merade poliserna att diskutera ingripanden ur även yrkesetiska per-
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spektiv. Men jag tror personligen att de yrkesrelaterade vinsterna är 
värda de satsade resurserna.  
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6 Fortsatt forskning  

Hur bilden av polisen konstrueras är en frågeställning som kan besva-
ras på en mängd olika sätt och ur flera perspektiv. Under den process 
som denna analys inneburit uppkom ständigt nya tankar och vinkling-
ar och jag upplevde det ibland svårt att begränsa både teoriavsitt och 
analysavsnitt till de teman jag valt ut ur det empiriska materialet. Hur 
den etiska kompetensen hos poliser ska kunna höjas i praktiken är en 
fråga som väcktes hos mig under skrivprocessen och är en fråga som 
är värd att fördjupa sig i.  

Ur samma material kan man fördjupa sig i flertalet ämnen. Ett ex-
empel är hur mångfalden gestaltas inom polisorganisationen. Den 
poliskultur som jag ovan beskrivit är i vissa aspekter ett hinder för 
mångfald, vilket är ett intressant ämne att fördjupa sig i. Ett annat 
exempel är polisuniformen och dess olika betydelser för polisidentite-
ten samt uniformens signalvärden och samspelet med polisens upp-
drag. Dessa aspekter av polisens uniformering finns idag inte någon 
aktuell forskning på.  
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Appendix: Diskursanalys som teori 
och metod 

Diskursanalysens grundare är Foucault, som utvecklade teori och be-
grepp som idag används inom diskursanalysen. Foucaults bidrag till 
diskursanalysen springer ur hans arkeologiska fas.323 Nilsson beskriver 
Foucaults användning av begreppet arkeologi:  

Arkeologin är i Foucaults tappning en metod för att gräva fram de 
dolda lager av kunskap som finns i ”arkiven”. Men begreppet arkiv ska 
inte uppfattas i sin vanliga mening - som en samling ordnade doku-
ment eller en plats där sådana bevaras - utan står i Foucaults termino-
logi för ett system av formationer och transformationer av utsagor 
[…]. Det är en uppsättning regler för hur olika utsagor grupperas och 
kombineras och som därmed, i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt, 
definierar och sätter gränser för vad som är möjligt att säga och 
tänka.324  

Arkeologin är en metod för att studera diskurser och för ”att ordna 
historiska utsagor till ett begripligt mönster i relation till varandra”. 
Enligt Foucault ska en diskursanalys inriktas på att ”spåra och kart-
lägga språkliga regelbundenheter” för att urskilja det Foucault kallade 
för diskurs (eller diskursiva formationer). En diskurs definieras lika 
mycket av det som utesluts eller begränsas när det gäller innehållet 
som av de mönster som lokaliseras.325 I enlighet med detta ska forska-
ren arkeologiskt leta efter struktur i diskursen och belysa reglerna för 
vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla i en historisk 
epok.326 

Diskursanalys är ett paraplybegrepp som innefattar flera teoretiska 
riktningar och ansatser. En diskurs definieras av Winther Jørgensen & 
Phillips som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen)”. De beskriver vidare diskursanalysen som en teo-

323 Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000): Diskursanalys som teori och metod, sid 19. 
324 Nilsson, R (2008): Foucault – en introduktion, sid 51.  
325 Ibid., sid 54 ff.  
326 Winther Jørgensen & Phillips (2000), sid 19 f.  
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retisk och metodisk helhet innehållande filosofiska premisser när det 
gäller språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, teoretiska 
modeller, riktlinjer för den vetenskapliga metoden och tekniker för 
språkanalys. Utgångspunkten för diskursanalysen är att människans 
sätt att tala på inte är en neutral och objektiv spegling av omvärlden, 
identiteter och sociala relationer. Sättet att tala och använda språket på 
spelar istället en aktiv roll i skapandet och förändrandet av omvärlden, 
identiteter och sociala relationer.327  

Det finns fyra premisser som Winther Jørgensen & Phillips använ-
der sig av för att visa gemensamma nämnare som alla diskursanalysens 
olika riktningar delar. Den första premissen är en kritisk inställning till 
kunskap, vilket i praktiken innebär att kunskapen om världen inte kan 
betraktas som en objektiv sanning. Världsbilder är en produkt av kate-
goriseringar och inte avspeglingar av verkligheten. Människan får med 
andra ord tillgång till verkligheten genom kategoriseringar. Den andra 
premissen är att synen på, och kunskapen om, världen är kulturellt och 
historiskt formad. Världsbilder och identiteter förändras över tid och 
diskursivt handlande konstruerar den sociala världen och dess kun-
skap, identiteter och sociala relationer. Sociala mönster skapas och 
bevaras med andra ord av diskursivt handlande. Den tredje premissen 
är sambandet mellan kunskap och sociala processer, vilket innebär att 
människans sätt att uppfatta världen skapas och bevaras i sociala pro-
cesser där dels gemensamma sanningar byggs upp och dels en kamp 
mellan vad som är sant och falskt äger rum. Den fjärde och sista pre-
missen är sambandet mellan kunskap och social handling. Olika soci-
ala världsbilder resulterar i olika sociala handlingar, den sociala kon-
struktionen av kunskap och sanning får därmed tydliga sociala konse-
kvenser.328  

Människans uppfattning om verkligheten är med andra ord en sub-
jektiv tolkning och inte en objektivt sann bild av verkligheten. Hur 
verkligheten tolkas beror på kulturella och historiska aspekter och 
bilden av verkligheten är föränderlig över tid. Med detta som start-
punkt är syftet med denna analys inte att leverera en sann bild av poli-
sen, utan att presentera olika uppfattningar och konstruktioner av den 
goda polisen som Polistidningen bygger upp genom tiderna. Att tema-
tiskt granska och analysera olika byggstenar som tillsammans konstru-
erar idén om den goda polisen kräver ett kritiskt perspektiv för att 
hitta mönster och strukturer i texterna samt för att se en förändring 
över tid. Detta sammantaget har gjort att jag inspirerats av den kritiska 
diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella modell som veten-
skaplig metod.  

327 Ibid., sid 7 ff. 
328 Winther Jørgensen & Phillips (2000), sid 11 f. 
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Winther Jørgensen & Phillips presenterar fem gemensamma drag 
för kritisk diskursanalys: 1) Diskursiva praktiker (varigenom männi-
skan skapar texter och mottar/tolkar dem) är en social praktik som 
bidrar till att konstituera den sociala världen och dess sociala identite-
ter och relationer. Diskursiva praktiker bidrar med andra ord till ”soci-
al och kulturell reproduktion” och förändring. 2) Diskursiva praktiker 
både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala 
praktiker, vilket innebär att en diskurs står i ett dialektiskt förhållande 
till andra sociala dimensioner: ”diskursen inte bara bidrar till att forma 
och omforma sociala strukturer och processer utan speglar dem 
också”. 3) Språket ska analyseras i sitt sociala sammanhang. 4) Diskur-
sen fungerar ideologiskt och syftet är att belysa den diskursiva prakti-
kens roll i ”upprättandet av den sociala värld, inklusive de sociala relat-
ioner, som innebär ojämlika maktförhållanden”. 5) Resultatet av den 
kritiska diskursanalysen ska kunna användas för en social förändring i 
rikting mot mer jämlika villkor i kommunikationsprocesserna och i 
samhället som helhet.329   

Fairclough definierar en diskurs som dels språkbruk i egenskap av 
social praktik, med andra ord en kommunikativ händelse och dels som 
”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 
perspektiv”, med andra ord en bestämd diskurs som är avgränsad från 
andra diskurser.330  

Fairclough vidareutvecklar sin definition av diskursbegreppet:  

I see discourses as ways of representing aspects of the world – the process, 
relations and structures of the material world, the ’mental world’ of 
thoughts, feelings, beliefs and so forth, and the social world. Particular 
aspects of the world may be represented differently, so we are generally in 
the position of having to consider the relationship between different dis-
courses. Different discourses are different perspectives on the world, and 
they are associated with the different relations people have to the world, 
which in turn depends on their position in the world, their social and 
personal identities, and the social relationships in which they stand to 
other people.331  

Fairclough har utarbetat en tredimensionell modell för att genomföra 
en kritisk diskursanalys av en kommunikativ händelse. I denna modell 
studeras den kommunikativa händelsens tre dimensioner eller egen-
skaper: texten, den diskursiva praktiken och dess konsekvenser för 
den sociala praktiken. Dessa utgör tillsammans en analytisk ram. För 
att analysera en diskurs krävs att man fokuserar dels på den kommuni-
kativa händelsen och dels på diskursordningen, det vill säga summan 

329 Ibid., sid 67 ff [taget ur Fairclough & Wodak (1997), sid 271 ff].  
330 Ibid., sid 72 f.  
331 Fairclough, N (2003): Analysing Discourse: textual analysis for social research, sid 124.  
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av de diskurstyper som används inom en social praktik.332 Fairclough 
betonar sammanfattningsvis dels texten och dels den sociala praktiken, 
vilka har ett dialektiskt samspel med varandra. Dessa fungerar i sin tur 
i samspel med den diskursiva praktiken. Med andra ord bildar den 
sociala praktiken en grund för den diskursiva praktiken, i vilken texten 
produceras och konsumeras. Winther Jørgensen & Phillips menar att 
ett av den kritiska diskursanalysens syften är att ”visa på förbindelser-
na mellan diskursiva praktiker och bredare sociala och kulturella ut-
vecklingstendenser och strukturer”.333  

En tidningsartikel definieras som en kommunikativ händelse och 
har således tre dimensioner: tidningsartikeln är en text, en diskursiv 
praktik i vilken texten produceras och konsumeras samt en del av en 
bredare social praktik (konkreta, individuella och kontextbundna 
handlingar). Dessa delar samspelar med varandra. En textanalys enligt 
Faircloughs modell kan bli mycket detaljerad och texten kan analyseras 
ur flera olika perspektiv med flertalet olika verktyg, till exempel etos, 
metaforer, modalitet, nominalisering och ordval.334 Mitt material är 
omfattande och syftar till att se förändring över tid, varför jag har valt 
en mindre detaljerad analys av texterna: ”ju bredare tidsperspektiv, 
desto grovkorigare analys”.335 

Forskarrollen i diskursanalysen 

Winther Jørgensen & Phillips beskriver forskarens roll i diskursana-
lysen och menar att det inte handlar om att komma bakom diskursen. 
Forskaren ska med andra ord inte fokusera på vad människor verklig-
en menar eller hur verkligheten egentligen ser ut bakom diskursen. 
Fokus ska istället ligga på diskursen i sig och det som faktiskt har skri-
vits i syfte att undersöka vilka mönster som finns i utsagorna.336 

Neumann menar att en kulturell kompetens är en förutsättning för 
en diskursanalys. Med en kulturell kompetens menas att forskaren har 
tillräcklig generell kunskap om det område han eller hon ska analysera 
och som bidrar till en förståelse för till exempel diskursens bakomlig-
gande processer.337 Att vara bekant med och/eller ha praktisk erfaren-
het om det område som ska studeras är med andra ord en fördel. Sam-
tidigt kräver denna kulturella kompetens att forskaren kan distansera 
sig från sin förförståelse eftersom diskursanalysen fokuserar på diskur-
sen i sig och inte de bakomliggande processerna.338 

332 Ibid., sid 72 f. 
333 Winther Jørgensen & Phillips (2000), sid 83 f.  
334 Ibid., sid 87 (se vidare Fairclough (2003), sid 191 ff).  
335 Neumann, I (2003): Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys, sid 54. 
336 Winther Jørgensen & Phillips (2000), sid 28.  
337 Neumann (2003), sid 47 f. 
338 Ibid., sid 131 f. 
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Winther Jørgensen & Phillips menar att det finns risker med att 
som forskare vara en del av de diskurser och den sociala praktik som 
ska analyseras. Egna värderingar och kunskaper kan kasta skuggor 
över analysen. Eftersom diskursanalysen bland annat syftar till att be-
lysa hur vissa utsagor blir accepterade som sanningar och andra inte, 
måste forskaren inledningsvis försöka distansera sig och se materialet 
ur en utomståendes perspektiv.339 Även Nilsson menar att forskaren 
måste ha en kritisk attityd till sin forskarroll och vara uppmärksam på 
vad den egna positionen innebär för den kritiska analysen av materi-
alet.340  

Jag anser mig besitta den kulturella kompetensen om polisyrket och 
poliskulturen, vilket i min analys och bearbetning av materialet haft 
olika grader av inverkan. En positiv effekt har varit att jag kunnat se 
diskursen ur ett nyanserat helhetsperspektiv samt att jag kunnat rela-
tera till verkliga situationer. Det som jag ibland upplevt som proble-
matiskt har varit att lägga mina egna kunskaper och värderingar åt 
sidan för att i min analys inte låta mig styras av dem. Men ”forskaren 
gör alltid något med sitt material – och det finns i varje studie vägval 
att göra”.341 Kanske hade till exempel andra teman utkristalliserat sig i 
min analys utan min kulturella kompetens och förförståelse.  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000), sid 28 f. 

340 Nilsson (2008), sid 183.  
341 Börjesson, M (2003): Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, sid 172 f. 
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