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Abstract 

 

Violence is put in a specific context when the police are the perpetrator of violence rendering 

violence possibly legitimate through sovereignty. The possibility of legitimization of police 

violence raises important questions of how such violence is legitimized and how resistance is 

conceived of and defined. I have interviewed seven people in Sweden from different backgrounds, 

all of whom share the experience of having been subjugated to police violence, including threats, 

harassments and physical violence.  

 

This paper analyzes the performativity of police violence through the relations between police 

violence, power, sovereignty, subjectstatus and resistance, in order to understand how police 

violence is being legitimized and to understand its consequenses with respect to those subjugated to 

it. I’ve also analyzed if this violence is being politicized and, in that case, how politicization is made 

possible. Performativity implies an understanding where those relations aswell as understandings of 

it are framing which actions are made possible and rendered real while those very actions 

themselves also animates those understandings. Those framings are to be understood as neither 

unambiguous nor ever-lasting.  

 

In order to analyze power relations considerate of different backgrounds and experiences where the 

relationship between the police and those who are subjected to police violence aren’t formulated in 

political terms I’ve chosen to analyze power relations through subjectstatus and sovereignty. 

Subjectstatus signifies to which extent we are acknowledged as subjects and thus granted raison 

d’être through such status. Sovereignty is understood as the power structure giving meaning to the 

police actions of violence. Thus, I am not analyzing structures of power or identity such as class and 

gender. Instead I analyze to what extent we are acknowledged as subjects through the concept of 

subjectstatus where for instance gender and class may be included. 

 

The perception of yourself through others is of significance for the risk of being subjected to police 

violence where the very experience of being violated carry consequences for how we are perceived. 

Legitimized police violence in itself denies victimstatus to those being violated, thus explaining 

why the victims of police violence are seldom seen as subjugated to violence.  The possibility of 

police violence being rendered legitimate are materialized through sovereignty where police 

violence can be understood as a way of outlining the boundaries through which sovereignty 

acknowledges some subjects the freedom from violence in ambiguous ways.  

 

A subject wielding resistance can be conceived of as being in a subject-position, rendering police 

violence legitimate. The very acts of police violence carry the power to define what is to be 

understood as resistance. Such subject-positions are advantageous to the police since they entail the 

possibility of rendering police violence legitimate when someone who is violated by the police can 

be construed as wielding resistance after the violations. Thus police violence and sovereignty entail 

their own prerequisites for being rendered real. When the framings of police violence are being 

materialized through that very violence they can be understood as hegemonic, making police 

violence hard to politicize. 

 

 

Keywords: Police violence, subjectsstatus, sovereignty, normative violence, resistance, 

                  politicization, power relations, performativity 
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Inledning 
 

 

Jo på sjukhuset var jag rädd. Då var det faktiskt obehagligt när jag var ensam med den här snuten. 

Jag låg där och hade brutit armen och jag visste ju att jag kunde inte göra ett skit och han fortsatte 

ta tag i mitt struphuvud och hotade mig, ”Det är ingen idé att du anmäler”, så då vart jag ju lite 

rädd. (Peter) 

 

I Peters berättelse är maktskillnaden mellan polismannen och Peter en bakgrund till det grova 

övergreppet. Maktrelationer har betydelse för hur våld används och för hur vi tolkar och reagerar på 

våld men också för huruvida vi tolkar handlingar som våld överhuvudtaget. Vad som uppfattas som 

våld varierar med kontexten och med vilka som är inblandade. Våldshandlingar kan uppstå i försvar 

mot våld och hot om våld. Det innebär att våldshandlingar rymmer möjligheter att legitimeras 

beroende på vem vi uppfattar som initiativtagare till våld och vem som uppfattas som offer, vilket i 

sig också varierar utefter maktrelationer. Det är med andra ord möjligt att läsaren ställer sig frågan 

om Peter innan misshandeln själv hade använt våld mot polismannen eller på annat vis gjort sig 

skyldig till brott. Huruvida vi ställer oss frågan om Peter på något sätt gjort sig skyldig till brott 

beror på att förövaren i det här fallet var en polis. I de flesta andra fall hade det inte legitimerat våld 

att göra sig skyldig till brott. Peter upplevde också att de han berättade om händelsen för ifrågasatte 

honom och misstänkliggjorde honom som själv ansvarig för händelsen, vilket i sin tur ledde till att 

han slutade att berätta om händelsen. Om vi analyserar händelsen som den berättas av Peter går det 

inte att legitimera våldet mot Peter där i hans sjukhussäng oavsett Peters föregående handlingar, 

som dessutom varken var brottsliga, våldsamma eller innebar motstånd mot polis. Att han 

ifrågasattes av sin omgivning kan inte komma ur hans berättelse utan istället är det just det faktum 

att förövaren var en polisman  som gör att Peter kan uppfattas som potentiellt kriminell vilket också 

gör det svårt för Peter att berätta.  

   Journalisten och författaren Jill Nelson som skrivit om polisvåld och rasism i USA menar att i alla 

kända fall där poliser använt dödligt våld i USA har ingen polis dömts utom i ett enda fall, trots att 

en stor mängd av fallen bevisligen saknade legitima motiv (Nelson 2000, s.13). Kriminologen 

Martha Huggins som forskat mycket kring statlig repression har i forskning tillsammans med 

psykologprofessorerna Mika Haritas-Fatouros och  Philip Zimbardo undersökt hur polisens 

systematiska och även dödliga våld mot civilbefolkningen i Brasilien möjliggjorts där de listar 

forskning från hela världen. Författarna menar att  staten kontrollerar minnet av vad som händer när 

våld begås för att undgå att begå politiskt självmord. Att inte erkänna våldet och att inte döma 

förövare eller andra delaktiga ser författarna som symptomatiskt för miljöer där systematiskt våld 

mot civilbefolkningen förekommer. När våld används systematiskt förändras också tolkningen av 
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vad som är våld där såväl den psykosociala som den organisatoriska nivån har betydelse för att 

förstå hur våldet möjliggörs (Huggins, Haritas-Fatouros, Zimbardo, 2002). Många feministiska 

forskare har också visat hur våld möjliggörs och menar att våldsbegreppet är rörligt och 

kontextberoende (Holmberg 2004, Eliasson 1999). 

   Poliser är speciella förövare eftersom de per definition har befogenheter och även skyldigheter att 

använda våld på ett sätt som inte gäller för icke-poliser. Polisers våldshandlingar rymmer betydligt 

större möjligheter att legitimeras eftersom de också förväntas använda våld för att upprätthålla lag 

och ordning. Polisvåld rör sig i spänningsfältet mellan våld som legitimt och icke-legitimt, där 

förståelseramar för våldet skapas utifrån detta tillsammans med föreställningar om vem som utsätts 

för våld och vem som använder våld. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Våld är ett laddat begrepp som kräver ställningstaganden. Att förhålla sig till våld offentligt kan 

innebära avståndstagande från våld samtidigt som hur vi förhåller oss till våld när det dyker upp i 

vår närhet komplicerar en förenklad förståelse av våld. Våld byter nämligen förståelseram när 

våldet får förövare och offer. Journalisten Jill Nelson konstaterar att den brist på rättsliga åtgärder 

mot poliser som använt våld och bristen på reaktioner från samhällets sida hänger djupt samman 

med offrets hudfärg och sociala status. I de fall där polisvåld vunnit uppmärksamhet och väckt 

vanmakt och ilska i majoritetssamhället har offret inte på något sätt avvikit från den bild vi har av 

vem som kan vara ett offer (Nelson 2000). Feministiska forskare har också visat hur maktrelationer 

har avgörande betydelse för vem som erhåller offerstatus och för förnekandet av förövarstatus 

(Hofrén, 2007, Holmberg & Enander 2007, Lundgren 2004). Våld är med andra ord intimt 

förknippat med makt där maktrelationer har betydelse för våra föreställningar om vem som är offer 

eller förövare liksom våra föreställningar om när handlingar förstås som våld. Men maktrelationer 

skapar också dessa offer. Att bli slagen av polisen under häktningstid som en av informanterna blev 

är ett exempel på när polisvåld blir möjligt genom maktrelationen där det också är just våldet som 

materialiserar maktrelationen genom att den ene blir utsatt för våld och den andre har makt att 

använda våld. När polisen är förövare medför det en specifik kontext där polisers våld erhåller 

legitimitet genom suveränitet vilket också lyfter betydelsen av motstånd eftersom motstånd i denna 

kontext inte behöver förstås som ett självförsvar utan kan istället förstås som en provokation mot 

det suveräna vilket i sig skulle kunna legitimera polisvåld. För att kunna förstå polisvåld och dess 

konsekvenser är det alltså centralt att göra en maktanalys av relationen mellan polisvåld och den 

kontext våldet förstås genom utan att polisvåld reduceras till att bara förstås som en effekt av sin 
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kontext. Polisvåld kan uppfattas och förstås utifrån en mängd olika faktorer men polisvåld bidrar 

också både diskursivt och materiellt till att forma dessa tillbaka. När polisvåld uppfattas som något 

nödvändigt och ofrånkomligt är det viktigt att analysera de maktrelationer som inramar en sådan 

uppfattning. Polisvåldets möjlighet att vara legitimt ställer dessutom viktiga frågor om hur polisvåld 

legitimeras och hur motstånd definieras och uppfattas.  

    

Våld behöver strategier för att kunna reproduceras och verkliggöras. Med utgångspunkt i 

polisvåldsutsatta personers egna erfarenheter av polisvåld vill jag med hjälp av en feministisk 

inramning av teori och metod analysera relationen mellan polisvåld och den kontext det verkliggörs 

och förstås genom utifrån ett maktperspektiv, i syfte att förstå hur polisvåld möjliggörs med fokus 

på hur polisvåld legitimeras och hur motstånd verkliggörs och uppfattas samt vilka konsekvenser 

såväl polisvåld som förståelsen av polisvåld medför framförallt för de som utsätts för polisvåld. 

Genusteoretikern Judith Butler är av betydelse för såväl det teoretiska ramverket i min förståelse av 

subjektsstatus, suveränitet och våld, som för min metod utifrån performativitet. Feministisk teori 

och epistemologi har också påverkat frågeställningarna och hur jag väljer att angripa och analysera 

polisvåld.  

   Utöver det vill jag undersöka de politiska dimensionerna av polisvåld och hoppas kunna skapa en 

ansats för att börja utmana polisens våldsmonopol. Ett sidosyfte med att utgå från dessa personers 

egna erfarenheter i min analys av polisvåld är att jag genom min egen erfarenhet och förförståelse 

av polisvåld anser att polisvåld sällan talas om eller förstås utifrån vad det faktiskt gör med dem 

som utsätts för våldet.  Min förhoppning är därför också att synliggöra det våld informanterna 

faktiskt utsatts för, som jag förstår det helt utan hopp om upprättelse och erkännande liksom så 

många med dem. 

   Mina frågeställningar är hur polisvåld verkliggörs såväl materiellt liksom föreställningarna kring 

våldet utifrån relationerna mellan polisvåld, subjektsstatus, motstånd, suveränitet och makt och hur 

makt, suveränitet, subjektsstatus, och motstånd verkliggörs liksom föreställningar kring dessa 

utifrån polisvåld och förståelser av polisvåld. En frågeställning är också om polisvåld politiseras 

och vilka förutsättningar för politisering av polisvåld som isåfall finns. Dessa relationer ligger till 

grund för en analys av vilka konsekvenser polisvåldet får för de som utsatts och för en analys av hur 

polisvåld legitimeras. 

 

Det har omdebatterats huruvida genusvetenskapen bör vara ett eget kunskapsfält som sträcker sig 

över olika discipliner eller integreras inom de discipliner som redan finns. Genusforskaren Nina 

Lykke betonar dubbelheten i detta och menar att genusvetenskap är en postdisciplinär disciplin 

eftersom den är både och (Lykke 2009, s.22). Hon menar att genusvetenskapens potential ligger i att 
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vara både ett eget kunskapsfält och ett kunskapsfält som intregreras i andra discipliner, samtidigt 

som hon vill betona det överskridande i att vara en tvärvetenskap för att det till skillnad från 

monodiscipliner kan ge synergieffekter mellan heterogena teori- och metodramar (Lykke 2009, 

s.37). I min egen förståelse av fältet betonas det integrativa på så sätt att en student eller forskare 

inom traditionella discipliner förväntas kunna mer om genus än vad genusvetare förväntas kunna 

om deras discipliner. Att studera tvärvetenskapligt som genusvetare innebär att besitta en massa 

olika kunskap från olika fält med det gemensamma förutom forskningsområdet kön också ett 

maktanalytiskt angreppssätt, där genusteoretiker faktiskt sitter på analytisk expertis kring just 

maktrelationer som inte på samma sätt betonas inom traditionella discipliner som statsvetenskap 

eller sociologi. Feministisk teori kan därför bidra med att kritiskt undersöka polisvåldets 

performativitet och sätta det i samband med maktrelationer.  

 

Kritiska analyser av polisvåld kan också bidra till att bredda den feministiska synen på motstånd 

och makt eftersom relationen mellan polisen och den som utsätts för polisvåld inte formulerats 

entydigt i termer av konflikt där analyser av polisvåld utmanar räckvidden av maktanalytiska 

förståelser som till exempel kön och klass.  Det kan bidra till att synliggöra hur vår förståelse av 

maktrelationer också beror av hur och huruvida vissa dimensioner är tydligt artikulerade. Butler 

lyfter hur en territoriell avgränsning och fastlåsande av vad som bör vara grunden i feministisk 

forskning dels motarbetar den utveckling en kritisk diskussion medför men också för att en 

avgränsning till kön som feminismens lämpliga studieobjekt i sig drar upp gränser för vad kön är 

och vad som har betydelse för hur kön görs, som vore såväl ogiltiga som motsägelsefulla (Butler 

1997). Butler förordar en intellectual trespass där hon i likhet med Lykke betonar det 

överskridande, just i syfte att få ett dynamiskt interageranade mellan intellektuella rörelser.   

   Genusvetenskapens innovationskraft ligger i just de öppna, experimentella icke-ortodoxa och 

överskridande infallsvinklar till metodologi som har sitt ursprung i ett ”otraditionellt icke-

auktoritärt och otroget förhållningssätt till metodfrågan” som Lykke också ser som typiskt för 

genusvetenskapen (Lykke 2009, s.175). Just för att genusvetenskap tillåter sig disciplinärt 

överskridande och är tvärvetenskaplig erbjuder den heterogena teoriramar vilket lämpar sig för min 

metod och mina frågeställningar där empirin får vara teorigenererande, där Lykke lyfter hur en 

feministisk hermeneutik som baseras på en mångfaldig feministisk teoritradition gör dessa strategier 

användbara även för analys  som inte undersöker kön per se (Lykke 2009, s.175).  

   I uppsatsens specifika kontext innebär det att jag anser att genusvetenskaplig teori och metodologi 

har mycket att erbjuda i studiet av våld och maktrelationer där tidigare forskning kring polisvåld 

ofta fokuserat på specifika maktdimensioner vilket i sig får polisvåld att framstå som en effekt av 

till exempel rasism eller klass vilket, som framgår i materialet, också kan överskugga en förståelse 
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av polisvåld som något politiskt och konfliktfyllt i sig. Det som saknas för att polisvåld skall förstås 

i sin egen rätt där till exempel etnicitet, klass och kön kan bli fruktbara begrepp som synliggör 

polisvåldets samband med dessa maktrelationer samtidigt som det inte skymmer en 

problematisering av polisvåld i sig, är en maktanalys av polisvåldets effekter som också analyserar 

hur förståelsen av maktrelationer spelar in för huruvida polisvåld politiseras. I den meningen kan en 

feministisk inramning av polisvåld tack vare sin tvärvetenskapliga profil och tillträde till ett brett 

fält av teorier, också sätta ljus på hur vi kan förstå och analysera maktrelationerna utan att de 

reduceras till exempel till kön, klass eller etnicitet eller förstås som enbart komponenter av de 

maktasymmetrier som redan benämnts.  

 

 

Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är indelad i en forskningskontext, metoddel, teoretiskt ramverk, analys av det empiriska 

materialet och sammanfattande diskussion. I forskningskontexten diskuterar jag 

begreppsdefinitioner till polisvåld och mitt eget val att inte använda flera begrepp utan istället 

använda ordet polisvåld om polisers våldsutövning generellt. Sedan följer kritisk forskning kring 

polisvåld som lyfter strukturella förklaringar och problematiserar polisvåld utifrån demokrati, media 

och rasism.  

   I metoddelen diskuterar jag performativitet som är det begrepp jag analyserar våldet genom, samt 

min  hermeneutiska och induktiva ansats. Jag diskuterar även mina etiska ställningstagandet i 

samband med intervjuandet. Hur jag insamlat min empiri och vilka informanterna är bifogas i ett 

appendix. 

   Det teoretiska ramverket är indelat i fyra delar. I del ett diskuterar jag min förståelse av våld och 

mina maktanalytiska begrepp. Jag definierar subjektsstatus och normativt våld i olika avsnitt och 

diskuterar hur våld inramar förståelsen av våld och även känslor kring våld och avslutar med att 

definiera min utgångspunkt för våld generellt. I del 2 definierar och diskuterar jag begreppen 

våldsmonopol och suveränitet, och suveränitetens samband med normativt våld. Del 3 och del 4 

handlar om politisering och motstånd där jag i del 3 diskuterar vad som menas med att något är 

politiskt och sätter såväl politisering som motstånd i samband med förståelser av konflikt. I del 4 

fokuserar jag istället på hur motstånd kan göras. I alla delar diskuteras och sätts de olika begreppen i 

samband med polisvåld. 

   Analysdelen är indelad i fem delar som utgår från empirin där analyser illustreras med citat från 

intervjuerna. Varje del avslutas med en mer generell sammanfattning och analys. De olika delarna 

kan tolkas som kronologiska där del 1 börjar med ett fokus på vad som kommer innan polisvåld, det 
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vill säga normativt våld och subjektsstatus, där jag också visar hur dessa genereras av polisvåld. Jag 

undersöker också hur polisvåld legitimeras gentemot subjektsstatus.  I del 2 går jag vidare och 

analyserar hur polisvåldet förstås efter normativt våld och gentemot subjektsstatus, där jag också 

visar hur dessa verkliggörs genom hur polisvåld förstås. I del 3 försöker jag definiera och förstå 

polisvåld även när det inte tycks verkligt med fokus på polisvåldets konsekvenser, och diskuterar 

varför våld är av betydelse även när det inte tycks verkligt. Del 4 fokuserar på motstånd där jag 

undersöker hur motstånd görs och uppfattas i förhållande till polisvåld och hur polisvåld görs och 

uppfattas i förhållande till motstånd där jag också undersöker hur polisvåld legitimeras genom 

motstånd. Del 5 avslutar med en analys av polisvåldets politiska dimensioner där jag undersöker 

förutsättningarna för polisvåld att politiseras och hur det politiseras. 

   I den avslutande diskussionen summerar jag bitar från analysdelen och diskuterar mitt 

angreppssätt, samt tar upp övriga frågor som väckts. 

 

 

Forskningskontext 

 

Forskning om polisvåld, begreppsdefinitioner. 

 

Den forskning som undersöker polisers våldsutövning är både kritisk och icke- kritisk. Det finns 

problematiserande och kritisk forskning på polisvåld som fokuserar på hur rasism präglar alla led i 

polisens våldsutövning, ett fokus som syns mycket i kritisk amerikansk forskning kring polisers 

våldsutövning (Se t.ex Collins 1998, James 1996). Det finns också kritisk forskning kring polisvåld 

som fokuserar på polisvåldets samband med frånvaron av mänskliga rättigheter (Se t.ex Nath, Pino 

& Wiatrowski 2006, Mars 2002). Forskning kring genus och poliser och våld har synliggjort 

diskriminerande praktiker hos poliser gentemot icke-heteronormativitet (Se t.ex Sturkenboom 2010, 

Sanei 2010) och fokuserar också ofta på polisens roll i förhållande till våld i nära relationer (Se t.ex 

BRÅ:s rapporter 2008:13, 2009:12, Smeenk & Malsch 2005, Miller 2005).  

   Polisvåldet har olika namn beroende på forskningens perspektiv på våldet och det talas om Police 

force, police brutality, police misconduct, police corruption och police deviance. Police misconduct 

är ett begrepp som används i icke-kritisk forskning som kopplar våldet till lösryckta händelser som 

begås av enskilda poliser som inte är representativa för poliser i stort. Många forskare idag är 

kritiska till denna förståelse av polisvåld och menar att de här förklaringsmodellerna saknar 

giltighet  där framförallt individualiserande förklaringsmodeller har en konserverande effekt och 

saknar förmåga att ge verktyg för att på ett djupare plan förstå de problem som polisers 

våldsanvändning ger upphov till. Istället måste polisens våldsanvändning förstås och förklaras såväl 
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på institutions-, organisations- som samhällsnivå (Nelson 2000, Huggins, Haritas-Fatouros & 

Zimbardo 2002, Lawrence 2000, Chevigny 1969, Punch 2009).  

   Sociologen Maurice Punch som forskat mycket på kulturer inom polisorganisationer menar att 

begreppet police corruption traditionellt fokuserat på när enskilda poliser tagit emot materiell vinst 

för att bryta mot lagen eller sin tjänsteutövning och måste kopplas från individers agerande och 

istället sättas in i sin större samhälleliga kontext. Den omarbetade definitionen av police corruption 

som Punch använder fokuserar på samhällsorsakerna bakom polisers våldsutövning där police 

deviance kan tolkas som en mer allmän definition av korruption där ett avvikande beteende hos 

enskilda poliser inom den organisatoriska kontexten kan glida och utvecklas mot korruption (Punch 

2009). Definitionen är alltså inte kritisk i sig till polisvåld och även den omarbetade definitionen av 

korruption som Punch använder riskerar att naturliggöra polisvåld där det viktigaste med polisvåld 

blir huruvida det kan förstås som  police corruption eller inte och isåfall vad som ligger bakom 

detta. Force och violence är mer intressanta begrepp då de är värdeladdade ord som synliggör 

huruvida våldet rättfärdigas. När vi talar om police force innebär det att polisvåld uppfattas som 

legitimt till skillnad från violence som inte gör någon sådan skillnad (Schlesinger 1991, s.18). Detta 

syns också i forskningen om police force. Statsvetaren Regina Lawrence använder orden police 

force och police brutality omväxlande i sin forskning om medias framställningar av polisvåld. Hon 

menar att vår tolkning av polisens användning av våld beror på olika faktorer, som huruvida den 

anses utbredd och nödvändig. För henne är polisvåld som systematisk företeelse detsamma som 

brutalitet och måste problematiseras men om våldet endast används av polisen för att försvara sig 

själv och samhället kan det inte kallas brutalitet (Lawrence 2000, s. 36). Brutalitet blir ett begrepp 

som inte tar hänsyn till den utsattas subjektiva upplevelse av våld utan fokuserar istället på huruvida 

legitimiteten i polisers våld överskrids, alltså om poliser agerar utöver sina befogenheter. Med andra 

ord innehåller själva benämnandet av våld som brutalitet förklaringsmodeller där polisvåld 

problematiseras samtidigt som begreppet brutalitet åtminstone i Lawrence definition inte 

problematiserar polisers våldsutövning i sig eller konsekvenserna av våld för de som utsätts för  

polisvåld eftersom brutalitet definieras utifrån polisens motiv till att använda våld.  I själva 

begreppet antyds motsatsen till brutalitet, där icke-brutalitet inte betecknas som avsaknaden av våld, 

utan som ett våld som inte är brutalt, alltså ett legitimt våld. I etnologen Urban Erikssons kritiska 

analys av polisers våldsutövning som en etniskt diskriminerande praktik ingår kränkning, våld, 

tvångsomhändertagande, visitering etc (Ericsson 2006). Däremot saknar polisvåldet ett gemensamt 

benämnande eftersom fokuset är på dess diskriminerande effekter och rasifierade orsaker. 

   Den forskning som finns om polisers våldsutövning innehåller alltså olika grad av politiserande 

och individualiserande förklaringsmodeller redan i titeln. I en svensk kontext finns inte samma rika 

flora av vare sig begrepp eller forskning. Det finns ingen riktigt bra översättning av ordet force. Det 
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svenska begreppet övervåld, som är vanligt i sammanhanget innehåller i sig en acceptans för våldet 

och acceptansen för våld tar slut där våldet ”över”-går. Ordet brutalitet finns i svenskan och liksom i 

engelskan innehåller begreppet en problematisering av våldet men till en viss gräns.  

   Det mer neutrala ordet ”våld” har fördelen av att inte på samma sätt ha en motsats. Om vi pratar 

om polisvåld är det luddigt huruvida det gäller deras tjänsteuppdrag eller övervåld. Samtidigt som 

det antyder att det inte heller finns en artskillnad mellan olika former av polisvåld. Begreppet kan 

därför användas för att problematisera alla typer av polisvåld, även det faktum att poliser har rätt att 

använda våld. 

 

 

Kritisk forskning om polisvåld och konsekvenser av polisers lagbrott 

 

Många forskare menar att polisens arbete innebär en oförenlig konflikt mellan polisens två 

huvudfunktioner i samhället, upprätthållandet av lag och upprätthållandet av ordning. När polisen 

fyller den ena funktionen bryter de ofta automatiskt mot den andra (Lawrence 2000, Chevigny 

1969, Punch 2009). Det kan förklaras med att det finns en etik inom polisen som rättfärdigar 

lagöverträdelser i syfte att skapa ordning vilket skapar en kultur där många poliser rättfärdigar sina 

och andras lagöverträdelser till förmån för ”den goda saken” som kan vara att till exempel sätta fast 

en brottsling (Punch 2009, s. 234, Chevigny 1969, s. 277). Paul Chevigny som är professor i juridik 

och som har forskat mycket kring polisvåld förstår polisens lagbrott på strukturnivå och lyfter 

bakomliggande orsaker till varför poliser bryter mot lagen eller missbrukar sin position. Han menar 

att polisen prioriterar den ordningsupprätthållande funktionen och för att passa lagen tillrättaläggs 

fakta i efterhand vilket han menar är den viktigaste och mest utbredda form av polisens kränkning 

av lagen. Detta beror också på att det efterfrågas av allmänheten samtidigt som den förväntar sig att 

polisen följer lagen och det finns många exempel på att folk är medvetna om att polisen bryter mot 

lagen och på olika sätt missbrukar sin position men är ändå beredda att se mellan fingrarna på 

polisers lagöverträdelser så länge det antas gynna trygghet och ordning. Samtidigt som de behåller 

ett stort förtroende för polisen (Lawrence 2000, Chevigny 1969, Punch 2009). Samhället skickar 

alltså dubbla budskap i uppdraget till polisen där de förväntar sig att polisen ska agera korrekt och 

lagligt samtidigt som de förväntas bryta mot lagen för att kunna göra sitt jobb där Chevigny förstår 

polisarbetet som en ”avstjälpningsplats för det liberala samhällets behov av sådant som går emot 

den liberala värdegrunden” (Chevigny 1969, s.280). Chevignys analys får  slutsatsen att polisvåld 

blir en naturlig följd av ett obegripligt uppdrag som han liksom Punch och Lawrence 

problematiserar utifrån polisvåldets konsekvenser för demokrati. När polisvåld passerar obemärkt 

och när polisen överskrider lagen och förvränger fakta för att skapa ordning på gatorna eller 
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intvingar folk i en särskild form av livsstil medför dessa handlingar att lagen blir urvattnad och 

demokrati underminerad (Chevigny 1969, Punch 2009, Ericsson 2006). Punch lyfter detta samband 

även i sin forskning och poängterar betydelsen av att motarbeta och synliggöra korruption inom 

polisen eftersom korruptionen i slutändan innebär att människor får sina civila, juridiska och 

mänskliga rättigheter missbrukade samtidigt som polisen inte kommer ställas till rätta för sina 

handlingar (Punch 2009, s. 227). Denna form av självbestämmande hos polisen menar flera forskare 

sanktioneras uppifrån med hjälp av den auktoritära organisationsstrukturen i vilka polisledningen 

uppmuntrar poliser att identifiera sig, även privat, med sin auktoritet där brott mot auktoriteten 

uppfattas som ett hot mot samhällsordningen. Bibehållen auktoritet uppfattas som en förutsättning 

för att poliser ska kunna utföra sitt uppdrag och lojalitet mot den egna organisationen kan därför 

uppmuntra och orsaka lagbrott från polisernas sida (Chevigny 1969 s.276, se även t.ex Huggins, 

Haritas-Fatouros & Zimbardo 2002). Polisers möjligheter att använda våld medför alltså en risk för 

att lagen blir polisens ägodel istället för samhällets (Chevigny 1969, s. 281).  

   Punch och Chevignys forskning visar hur polisens uppdrag kan innebära en oförenlighet med det 

demokratiska eftersom polisuppdraget i sig ger upphov till polisens självbestämmande.  I den 

meningen problematiserar både Chevigny och Punch polisvåld i sig även om Punch fokus inte kan 

ses som kritiskt generellt till polisvåld i sig, vilket också stämmer överens med mycket annan 

kritisk forskning om polisvåld. Chevignys strukturella fokus på polisvåldets bakomliggande orsaker 

är samhällskritisk men lyfter inte vilket ansvar polisen själv har och problematiserar inte varför en 

allmänhet vill eller kräver att polisen ska prioritera att upprätthålla ordning även om det kränker 

lagen. Deras förståelse räcker inte hela vägen för ett fokus på polisvåld som innebär att inte göra en 

åtskillnad mellan det polisvåld som förstås som legitimt och det som förstås som icke-legitimt och 

samtidigt inte främst söka våldets orsaker utan istället förstå hur våldet blir förstått och är med och 

skapar denna förståelse. Deras forskning är också utifrån poliser och inte utifrån de som möter 

polisen.  

 

 

Maktperspektiv på polisvåld 

 

Att det finns ett starkt samband mellan rasism och polisers våldsanvändning är väldokumenterat och 

det finns en uppsjö av forskare och skribenter som undersökt och synliggjort  betydelsen av rasism 

och polisvåld. Rasism inramar hela rättssamhället och såväl det våld poliser använder som polisen 

som institution (Lawrence 2000, Collins 1998, Nelson 2000). Lawrence visar att i de händelser där 

poliser använt våld är tolkningsföreträdet polisens. De mediala framställningarna präglas av ett 

icke-kritisk perspektiv där framställningen av polisvåld är karaktäristiskt episodisk och 
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fragmentarisk, polisvåld framstår som enstaka händelser utan koppling till struktur eller samhälle. 

Officiella röster får störst utrymme, oftast polisen självt, icke- officiella röster är mindre vanliga 

medan kritiska röster och röster från aktivister är väldigt ovanliga. Det officiella perspektivet är 

individualiserande där polisen framställs som en kämpe i en kriminell, farlig värld, varvat med en 

och annan utsaga om den enstaka polisen som ”the bad apple” som saknar samband med övriga 

poliskåren och det är polisens version av händelseförloppet som får representera fakta i artiklar 

(Lawrence 2000, s. 34). Lawrence problematiserar bristen på kritiska röster eftersom media har 

störst makt i samhället att forma vår föreställning om polisvåld. Bristen på kritiska röster bidrar till 

bristen på strukturella perspektiv på polisvåld och påverkar också problemdefinitionen kring 

polisvåld (Lawrence 2000, s. 47). Rasism är den förklaringsmodell som är vanligast i de mediala 

framställningar hon undersöker som vill problematisera polisvåld. Trots att dessa förklaringar syftar 

till att se våldets strukturella bas, har fokuset på rasism i praktiken använts till att ytterligare 

förstärka bilden av att den polis som är våldsam är en avvikande polis med personlighetsproblem 

(Lawrence 2000, s. 43). Det visar på behovet av att komma bort från individualiserande 

förklaringsmodeller av polisvåld då ett individperspektiv saknar verktyg för att analysera rasism och 

vilka konsekvenser det medför varpå antirasistisk kritik begränsas till att tolkas som enskilda 

polisers problem eftersom polisvåld i sig inte är något som problematiseras eller lyfts. Denna brist 

på kontext och kritiskt perspektiv på polisvåld gör att strukturella problem som rasism automatiskt 

blir en fråga om ”dåliga äpplen” och när polisen genom våldsmonopol  erkänns högre subjektsstatus 

än de personer som eventuellt utsätts för detta våld blir tolkningsföreträdet deras. Mina 

frågeställningar rör inte en samhällelig förståelse av polisvåld utan en förståelse i omgivningen 

kring de som utsätts för polisvåld men Lawrence forskning bidrar med insikter om maktrelationers 

betydelse för hur polisvåld förstås samt hur strukturella förklaringsmodeller kan bli verkningslösa 

beroende på hur polisvåld i sig konceptualiseras. 

   Urban Ericsson undersöker erfarenheter av etnisk diskriminering i möte med polisen där han 

använder begreppet invandrargjord som kan förstås som en subjektsposition vissa personer tillskrivs 

som medför en förståelse som ”den Andra” gentemot vilken diskriminerande praktiker på olika sätt 

motiveras och blir verkliga. Ericsson ger exempel på hur polisen genom diskriminering, våld och 

trakasserier kan försätta en person i ett tillstånd där denne bekräftar den rasifierade subjektsposition 

polisen utgick ifrån, och görs på detta sätt till någon som kan legitimera polisens handlingar till att 

börja med (Ericsson 2006, s. 252). I Ericssons analys visar det sig att det finns stort utrymme för 

poliser att godtyckligt utöva makt utifrån rasistiska föreställningar och att de också gör det, där 

gränsen mellan kontroll som har laglig grund och en som är etniskt diskriminerande är hårfin och 

kontroll blir ett sökande efter olikhet utifrån polisers egna föreställningar om olikhet. I den 

meningen menar Ericsson att det inte bara är tillämpningen av lagen som är diskriminerande utan 
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även lagen i sig (Ericsson 2006, s. 256). Ericsson förstår dessa praktiker utifrån vad han kallar ”den 

belägrade Andra” och att vara ”undantagen”.  Att vara undantagen är att vara utsatt för lagen genom 

polisen utan att polisen, som materialiserar lagen, behandlar denne enligt lagens föreskrifter 

(Ericsson 2006, s. 252). Att vara den belägrade Andra är ett tillstånd där risken för kontroll genom 

att uppfattas som olik ständigt begränsar det egna rörelseutrymmet och att inte ges utrymme att bli 

förstådd som en person genom att förvägras sin röst och sin version där belägringens syfte är att 

medvetandegöra ”den Andra” om sin olikhet vilket innebär att vara undantagen det normala. 

Slutsatserna blir att belägringen  blir ett sätt att normalisera invandrargjorda personer som 

”undantagna” där invandrargjorda personer förlorar sina medborgerliga rättigheter i möte med 

polisen. Informanterna ger exempel på hur deras liv kraftigt omkringskurits på grund av en ständig 

risk för att trakasseras, kränkas och utsättas för våld av poliser där känslan av hopplöshet är 

överhängande. Motstånd handlar såväl i mitt som i Ericssons material framförallt om att ”hålla 

emot” och de upplever att polisen inte på något sätt finns där till deras hjälp.  

   Socialantropologen Shahram Khosravi som forskar om irreguljär migration lyfter suveränitetens 

makt att omvandla medborgare till icke-medborgare (Khosravi 2006, s.289). Den irreguljäre 

migranten är en person vars vistelse på en plats bryter mot lagen på samma plats. Khosravi visar hur 

dessa personer helt förlorar mänskliga rättigheter genom sin brist på medborgerliga rättigheter och 

förstår dem som ”det nakna livet”, personer som fråntagits sitt medlemsskap i samhället och inte 

längre är politiska varelser. Liksom Ericsson menar Khosravi att dessa personer inte är exkluderade 

utan undantagna, vilket betyder att de saknar rättigheter men ändå begränsas och kontrolleras av 

den lag de inte skyddas av. Khosravi argumenterar för hur dessa blir förstådda som anti-medborgare 

och omgärdas av moralisk panik där de irreguljära migranterna blir förstådda som ett hot mot 

nationen (Khosravi 2006, s.301). Mänskliga rättigheter är med andra ord något som först kräver 

medborgerliga rättigheter och är alltså inte kompatibelt med  territoriell suveränitet eftersom rätten 

att ha rättigheter, det vill säga medborgarskap, i sig inte är en rättighet (Khosravi 2006, s.307).  

   Rasism både verkliggör risker att bli utsatt för våld där rasistiska diskurser skapar acceptans för 

våld som på ett kraftfullt sätt bidrar till att polisvåldet kan fortsätta vilket motarbetar en kritisk 

diskussion kring polisvåld. Både Ericsson och Khosravi synliggör sambandet mellan subjektsstatus 

och risken att utsättas för polisvåld liksom sambandet mellan suveränitet och utrymmet för att bli 

undantagen lagen. Lawrence och Ericsson sätter också fingret på polisers tolkningsföreträde vilket i 

sig kan antas säga något om deras subjektsstatus, det vill säga i vilken grad poliser erkänns som 

subjekt. Både Khosravis och Ericssons forskning  ställer frågor kring hur subjektsstatus och 

polisvåld alternativt suveränitet beror av varandra vilket ligger nära mina frågeställningar. Jag 

kommer undersöka dessa relationer närmare där Ericsson specifikt undersökt etnisk diskriminering 

och Khosravi medborgarskap, vilka är begrepp jag själv inte använder i mina frågeställningar.  
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Metodavsnitt 

 

Urval och avgränsningar 

 

Jag har intervjuat sju personer kring deras erfarenheter av polisvåld. Mitt urval har varit strategiskt, 

det vill säga att jag har sökt personer med erfarenhet av polisvåld där min definition av polisvåld 

inkluderar trakasserier, hot, fysiskt våld och omhändertagande. Det viktiga är att personen i fråga 

själv känt sig kränkt eller felbehandlad. Faktorer som jag innan intervjuerna trodde kunde vara av 

betydelse för de svar jag kunde få och som jag funderade över om de skulle styra urvalet ytterligare 

var ålder, kön, etnicitet, aktivisterfarenhet, klassbakgrund och huruvida personen är kritiskt inställd 

till polis. Det fanns även andra urvalskategorier som jag funderade över där till exempel 

könsöverskridande uttryck och sexuell läggning eller kriminell bakgrund har dokumenterad 

betydelse för erfarenheter av polisvåld där till exempel kriminell bakgrund kan vara svår att 

lokalisera. Jag beslutade mig för att hålla urvalet helt öppet i en förhoppning om att få ett så brett 

urval som möjligt och för att inte redan från början utesluta de erfarenheter av polisvåld  som inte 

kan förklaras utifrån de strukturella maktrelationer vi redan benämnt. Eftersom jag anser att den här 

typen av fokus på den egna erfarenheten av polisvåld är så pass ovanlig fann jag en mer explorativ 

ansats fördelaktig även av det skälet. Jag har samlat en beskrivning av informanterna och deras 

erfarenheter av polisvåld samt hur insamlandet av empiri och intervjuförfarandet gått till i ett 

appendix. 

  

 

Performativitet  

 

Performativitet är den process med vilket det som förstås som verkligt blir verkligt. Ett performativt 

angreppssätt frågar alltså efter hur någonting blir förstått som verkligt utan att söka efter eller anta 

en ontologi som kommer före vår förståelse av det vi uppfattar som verkligt. I den meningen står 

inte det materiella i motsats till det diskursiva. 

   I Butlers analyser av könets performativitet menar hon att kön inte kan förstås som att det  

hänvisar till något som kommer innan identitet eller gentemot vilket identitet korresponderar 

(Chambers & Carver 2008, s.43). I den meningen är kön ett verb och något som görs hellre än något 

som är där kön istället materialiseras performativt som något vi förstår som verkligt. Könets 

ontologi bör alltså förstås som en artificiell effekt som uppnås och skapas genom att vi förhåller oss 

till normer kring kön som vi härmar och upprepar för att vi själva ska kunna förstås som verkliga. 

Det vore alltså inte möjligt att förstå kön som något verkligt utan ett ständigt materialiserande av 
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kön. Dessa performativa materialiseranden av kön återskapar inexakt de föreställningar om kön 

gentemot vilka vi härmar kön igen. Därför kan en kategori som kvinna aldrig bli koherent eller 

fullständig där just bristen på fullständighet medför utrymmen för kön att omskapas. Det är viktigt 

att poängtera att materialiserandet av kön inte bara skapar vår förståelse av kön utan den omformar 

också våra kroppar. Det är alltså genom hur något framstår som vi förstår och verkliggör till 

exempel kön där sociala institutioner som äktenskap inte bara skapar subjektspositioner utan även 

kroppar (Chambers & Carver 2008, s.39). En performativ analys syftar alltså till att förstå hur det 

som förstås som verkligt blir verkligt där det går att lösa upp essentialisering genom att skifta från 

substantiv till verb (Lykke 2009, s.204). 

   Att analysera polisvåldets performativitet innebär att jag inte utgår ifrån att begreppen 

subjektsstatus, makt, motstånd, suveränitet och polisvåld har en essentialistisk ontologi  utan istället 

görs och blir verkliga i relation till varandra såväl materiellt och diskursivt genom performativa 

processer, där just verklig- och overkliggörandet i sig är viktigt att analysera eftersom det som 

framstår som fakta får betydelse och makt att forma själva ontologin. Därför har mina 

frågeställningar ingen ambition att skilja mellan någon tänkt ”verklig” nivå av ”fakta” kring 

polisvåld och informanternas föreställningar kring och upplevelser av polisvåld eftersom det är 

genom hur polisvåld framstår som vår förståelse och våra kroppar verkliggörs.  

   En maktanalys av polisvåldets performativitet sätter polisvåld i samband med de maktrelationer 

som inramar vår förståelse av polisvåld samtidigt som det blir möjligt att analysera hur polisvåld 

både produceras inom maktrelationer samt producerar dessa tillbaka hellre än att förstå polisvåld 

som en funktion av olika maktrelationer. Mycket forskning kring polisvåld och maktrelationer 

fokuserar på rasism. Kön är inte en vanlig analyskategori i sammanhanget. I mitt eget material har 

flera maktdimensioner visat sig betydelsefulla, men både kön och rasism till exempel visade sig 

svåra att ringa in, vilket till viss del kan förklaras av mina frågeställningar och vad som talades om 

under intervjuerna. Samtidigt kunde en intersektionell analys inte riktigt lyfta dessa, framförallt för 

att relationen mellan poliser och de som utsätts för polisvåld inte formulerats i strukturella termer. I 

syfte att göra en maktanalys som kan ta hänsyn till olika erfarenheter och bakgrund där 

konfliktrelationen mellan polisen och den som utsätts för polisvåld i sig är en maktrelation som inte 

formulerats i strukturella termer har jag istället valt att analysera maktrelationer utifrån 

subjektsstatus och suveränitet, där jag använder subjektsstatus som ett maktanalytiskt begrepp för 

att fånga in i vilken grad personer förnekas eller erkänns som subjekt, det vill säga i vilken grad 

någon erkänns existensberättigande och subjektsskap, och suveränitet förstås som den maktstruktur 

genom vilken polisers våldsanvändning får mening. Utifrån begreppet subjektsstatus analyserar jag 

alltså inte maktstrukturer som till exempel kön eller klass i sig utan analyserar istället i vilken grad 

informanterna erkänns subjektsskap där till exempel klass och kön kan ingå. Denna form av 
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maktanalys har visat sig mer fruktbar på mitt material för att kunna komma åt polisvåldets 

performativitet eftersom det genom materialet hade blivit svårt att analysera hur polisvåld 

reproducerar till exempel strukturer som kön och klass tillbaka, samtidigt som det går att undvika  

att  polisvåld i sig reduceras till en funktion av andra maktrelationer. 

 

 

 

Hermeneutik och induktiv metod 
 

 

Hermeneutik studerar tolkningen av texter där intervjutexten blir verklig samtidigt som den skapas. 

Hermeneutisk tolkning innebär att ständigt växla en tolkning av intervjun som helhet samt 

tolkningen av dess delar tills en sammanhängande helhet framträder (Kvale 1997, s.51). I mitt 

intervjuförfarande har jag på detta sätt använt tolkningen av det tidigare materialet för att försöka 

förstå varje intervju samtidigt som de i sin tur påverkar helheten. Även om hermeneutiken kan sägas 

sträva efter motsägelsefria tolkningar vill jag genom ett hermeneutiskt tolkande förfarande 

tillsammans med ett performativt angreppssätt kunna synliggöra motsägelser samtididigt som en 

sammanhängande förståelse för hur dessa görs (Kvale 1997, s.59).  

   Eftersom jag anser att fokus på erfarenheter av polisvåld hos utsatta och deras förståelse av våldet 

är så pass ovanlig har jag valt en explorativ ansats och ett induktivt förfarande vilket innebär att 

empirin i materialet blir tongivande och teorigenererande (Åsberg 2001, s.63). Men att tolka ställer 

krav på förkunskaper. I en förståelse av kunskapsproduktion som situerad men också i en önskan 

om att få ett gediget förarbete inför intervjuerna har jag använt mig av minnesarbete. Minnesarbete 

är en metod som tvärtemot positivistisk vetenskapssyn där distans förstås som ett kriterium på 

tillförlitlighet menar att vi erhåller kunskap genom vår kropp och våra sinnen. I minnesarbetet söks 

inte någon tänkt objektiv kunskap utan istället en förståelse för de processer med vilka vi 

”konstruerar oss själva och andra sociala relationer samtidigt som vi blir konstruerade av dessa 

relationer” (Essevald 1999, s.109). I den meningen har minnesarbetet en performativ förståelse av 

relationer. Jag började alltså med att skriva ner och analysera mina egna erfarenheter och min 

förståelse av polisvåld som jag sedan utgick ifrån för att kunna ställa frågor till informanterna som 

både skulle vara relevanta men också för att ställa frågor kring upplevelser av våld kan vara svårt 

och traumatiskt där minnesarbetet har varit av stor vikt för insikt kring detta och för att inte riskera 

att bagatellisera erfarenheter av våld. 

   Mina slutliga teoretiska och analytiska begrepp för att förstå polisvåldets performativitet är 

subjektsstatus, normativt våld, polisvåld, suveränitet, motstånd och politisering.  Dessa teoretiska 

och analytiska begrepp var inte alla valda på förhand utan har arbetats fram induktivt för att, i mina 

ögon, få fram en så adekvat förståelse av materialet och polisvåld som möjligt. I den meningen har 
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jag tillåtit mig disciplinärt gränsöverskridande i valet av teori. Det innebär att materialet har fått ge 

uppslag till teori som i sin tur gett verktyg att analysera materialet tillbaka vilket gett ytterligare nya 

uppslag till teori. Här har minnesarbetet varit viktigt för att arbeta fram en så bra empiri som möjligt 

utan att först utgå från någon specifik teori. Analysen och teorin har således i flera omgångar 

successivt arbetats om för att kunna jobba fram de teoretiska begrepp som slutligen gav mest för 

analysen av materialet där empirin i den meningen kan förstås som teorigenererande.  

 

 
Etiska ställningstataganden och reflexivitet  
 

 

För att säkerställa att informanterna inte skall kunna identifieras är samtliga namn fingerade. Men 

att intervjua innebär också att ställas inför etiska beslut kring materialet som kan vara svåra att fatta.   

Jag har intervjuat kring våld vilket kan vara väldigt känsligt och kräver att jag bekräftar 

informantens rätt till sina känslor samtidigt som jag inte får bekräfta alltför mycket då jag inte vill 

skapa en gemensam kultur med informanten där vi håller med varandra. Etiska ställningstaganden 

gentemot informanterna är viktiga samtidigt som materialet få ”tala fritt”. Jag har inlett intervjuerna 

med att ge korta fragment från egna erfarenheter för att på det viset bygga ett förtroende hos 

informanterna.  Jag har också varit öppen med att jag vill undersöka polisvåld kritiskt. Detta har 

ställt frågor i min egen omgivning huruvida det kommer färga av sig på min analys att jag själv har 

en kritisk utgångspunkt och egna erfarenheter av polisvåld. En kritisk utgångspunkt innebär att 

kunna ställa frågor kring polisvåld som annars inte vore möjliga där ett kritiskt förhållningssätt till 

polisvåld som jag ser det är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna analysera erfarenheter av 

polisvåld eftersom våld inte går att definiera entydigt och blir svårt att förstå utan att ta hänsyn till 

maktrelationer. Många har erfarenhet av polisvåld i någon form, antingen själva eller genom andra 

och vi förhåller oss alla  på olika sätt till polisvåld kritiskt eller inte kritiskt. Mina egna erfarenheter 

har fungerat som en drivkraft där ett induktivt förfarande hade blivit svårt utan något att utgå ifrån. 

Min egen erfarenhet har på det sättet bidragit till att överhuvudtaget kunna börja ställa frågor till 

informanterna på ett respektfullt sätt och för att få deras förtroende att berätta, frågor som ändå varit 

relevanta nog för att analysen och teorin skulle kunnat arbetas fram induktivt. Mina frågeställningar 

implicerar också någon form av förförståelse och hade förmodligen inte överhuvudtaget ställts om 

jag själv inte hade haft någon egen uppfattning om poliser och våld. 
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Teoretiskt ramverk 

 

Del 1. Subjektsstatus, våld och normativt våld 

 

Våld gör något med oss, något som går utöver den specifika våldshandlingen vi utsatts för. Juridiska 

definitioner av våld är dåliga på att ta hänsyn till våldets subjektiva element eftersom det inte går att 

separera våldets konsekvenser såsom kränkning eller fysiska skador från allt annat våldet gör med 

oss. Det finns inte heller någon entydighet i vad våldshandlingar ger för konsekvenser eftersom de 

varierar utifrån omständigheterna, vilka erfarenheter man bär med sig samt en oändlig mängd andra 

faktorer där graden av kränkning, trauma eller fysiska skador varierar olika även inbördes. 

Dessutom är den subjektiva upplevelsen av våldet ofta det som är det mest viktiga med våld. Trots 

det vore ett subjektivt definierat våldsbegrepp med fokus på den egna upplevelsen hellre än på en 

objektivt definierad handling inte heller en tillfredsställande definition på vad våld är eller för hur vi 

kan förstå våldets betydelse. Om våld är en subjektiv upplevelse och alltså något som riktas mot 

subjektet och gör något med det måste en person isåfall vara ett subjekt innan våld riktas mot denne 

för att våldet skall kunna förstås som en subjektiv upplevelse. Butler beskriver ett subjekt som 

personer som erkänns som verkliga liv och som förstås som värda att sörja när de utsätts för våld  

(Butler 2004). Ett subjekt kan alltså inte bli till utanför maktrelationer eftersom subjektet blir till 

genom de maktrelationer som också begränsar subjektet där denna process framförallt tar form i 

kroppen. Makten är därför alltid också produktiv. De maktrelationer som inramar subjektifieringen, 

den pågående process där vi blir till subjekt, bör inte förstås som en extern kraft som simpelt 

dominerar subjektet eller producerar det fullständigt utan maktrelationer kan förstås som att de 

medför särskilda restriktioner av den produktiva process där våra jag regleras genom identifikation 

med olika identiteter som formats och fortsätter formas diskursivt genom dessa maktrelationer 

(Butler 1997, s. 83). Att förstås som ett subjekt är alltså ingen självklarhet och är beroende av 

maktstrukturer där även polisvåldet ingår i de maktrelationer som inramar subjektifieringen. Utifrån 

performativitet blir det möjligt att undersöka hur de maktrelationer ser ut som inramar 

subjektifieringen och dess relation med verkliggörandet av subjektsstatus och polisvåld. 

 

 

Maktrelationers betydelse för  subjektsstatus, offerstatus och benämnandet av våld  

 

Subjektsstatus tycks bära med sig risken för våld samt dess ursäkter där rasism i sig har avgörande 

betydelse för vem som erkänns subjektsskap. Journalisten Jill Nelson konstaterar att det krävs en 

specifik uppsättning omständigheter för att allmänheten ska reagera på de flesta fall av dödligt 
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polisvåld riktat mot svarta personer men också för att det ska få rättsliga åtgärder (Nelson 2000). 

Sociologen Jonathan Markovitz ger exempel på hur våld omtolkas utefter hudfärg i USA där 

rättigheter och vem som uppfattas som i behov av beskydd grundats på vit identitet och vithet. När 

vithet medför en människas hela uppsättning av juridiska rättigheter blir vithet en egenskap där 

avsaknaden av vithet innebär att objektifieras gentemot denna egenskap. Detta syns i att svarta offer 

för våld, särskilt när förövaren är vit uppfattas som dåliga offer vilket  rättfärdigar och förminskar 

det våld svarta personer utsätts för där rasistiska diskurser möjliggör acceptans och även öppet stöd 

för våld när offret är en svart person. Ett rasneutralt språk osynliggör att vi antar att kriminalitet hör 

ihop med svarta personer, framförallt män där hudfärg i sig är  med och definierar vem som är 

kriminell och genom rasistiska diskurser också blir ett accepterat kriterium för att avgöra om någon 

är kriminell. Det får konsekvenser i form av att svarta mäns subjektsstatus medför extra hög risk för 

att misstänkliggöras av rättssystemet och råka ut för lagligt sanktionerat våld (Markovitz 2002, 

s.221). Aldama, professor i Ethnic studies menar att i USA har den svarta mannen varit arketyp för  

“The bad guy” medan polisen figurerat som den gode vilket medför att det uppstår tvivel när poliser 

använder våld mot svarta. En svart man kan inte ses som ett offer utan förstås som en potentiell 

förövare och förlorar därmed sin offerstatus eftersom han måste ha gjort något (Aldama 2002, 

Nelson 2000, s.13). Benämnandet som  kriminell blir en subjektsposition som urholkar 

subjektsstatus eftersom den kriminelle manifesterar ”den skyldiga” där dennes ”skyldighet” får 

ursäkta våld.  

   Kriminologen Nils Christie diskuterar sambandet mellan att erkännas offerstatus och vad han 

kallar ”oberoende” och menar att för att vara ett idealiskt offer måste man kunna bli hörd och alltså 

ha ett visst tolkningsföreträde. Den materiella basen är viktig för att erhålla offerstatus där det går 

att se hur kvinnor kunde erkännas som offer i samband med kvinnors frigörelse där kvinnors 

beroende av äktenskap och möjligheter att skilja sig bidrog till att göra det möjligt.  Ett brott mot en 

oberoende kvinna framstår inte lika ”naturligt”. Det finns alltså starka föreställningar om  hur vi 

uppfattar någon som offer där erkännande av offerstatus kräver ett visst mått av subjektsstatus. 

Detta innebär alltså att offerstatus och subjektsstatus går hand i hand (Christie 2001, s.50). Det här 

känner vi också igen från feministisk våldsforskning som betonar maktrelationers betydelse för 

förståelsen av våld där subjektsstatus har större betydelse för vem som erkänns offer- eller 

förövarstatus hellre än handlingarna i sig. Våld i nära relationer präglas av att den ene parten tar 

kontroll och makt över den andra där maktövertagandet är centralt för att våldet skall kunna fortgå 

systematiskt. Isolering och nedbrytning gör att den som är offer för våld alltmer övertar förövarens 

tolkning av vad det är som händer och ser sig själv som ansvarig för våld (Hofrén, 2007, Holmberg 

& Enander 2007, Lundgren 2004). Forskning om mäns våld mot kvinnor visar hur våldet ofta 

bagatelliseras och menar att det uppstår misstänksamhet mot kvinnorna som medför föreställningar 
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om att kvinnorna själva bidragit till att locka fram våldet (Eliasson 1997, s.45, Jeffner 1998). 

Maktrelationen mellan parterna har alltså betydelse för vem som uppfattas som ansvarig i en 

våldssituation och för hur vi tolkar vad våld är samtidigt som vår uppfattning om vem som är offer 

och vem som är förövare och vad som är våld varierar utifrån vilka som var inblandade. Offerstatus 

har således ett samband med jämlikhet där en ojämlik relation i sig skulle kunna framställa våld 

som naturligt just för att den andre förnekas offerstatus och därför göra våld mer legitimt att 

använda. Butler kallar det våld som i sig ger liv olika subjektsstatus för normativt våld.   

 

 

Normativt våld - hur våld raderas som våld  

 

Butlers förståelse av subjektsstatus innebär att vi på något sätt alltid är subjekt eftersom de liv som 

förnekas subjektsstatus har en förmåga att bli verkliga som subjekt igen. Vårt subjektsskap förstås 

således som något essentiellt till skillnad från subjektsstatus. Det är alltså erkännandet eller 

förnekandet av vårt subjektsskap som förstås som vår subjektsstatus som ständigt materialiseras för 

att bli verklig. Subjektsstatus måste därför ständigt förnekas för att kunna göra vissa liv till 

overkliga liv (Butler 2004 s.33 och s.35). Förnekandet av någons subjektsstatus sker alltså 

performativt där föreställningar om subjektet materialiserar subjektsstatus vilken i sin tur återverkar 

på hur subjektet förstås och förstår sig själv. Normativt våld kan utifrån Butlers förståelse betecknas 

som ett våld i själva subjektifieringen. Normativt våld föregår alltså det våld som riktar sig mot ett 

subjekt där normativt våld kan förstås som den pågående process genom vilken vi förnekas 

subjektsstatus och alltså förståelse som en jämlike och medmänniska. Detta sker varken entydigt 

eller fullständigt, och inte heller entydigt utifrån maktstrukturer. Normativt våld kan förstås som 

våld i den meningen att det kan möjliggöra våld mot ett subjekt men också radera förståelsen för 

detta våld som våld och osynliggör på det sättet våld just genom förnekandet av subjektsstatus 

eftersom våld bara kan göra något allvarligt mot ett subjekt (Chambers & Carver, 2008, s.80).  

   Tortyr till exempel är en allvarlig våldshandling riktad mot en individ. Att benämna våldet som 

tortyr innebär samtidigt att undandra det normativa våld som både möjliggjorde och raderade 

våldet, eftersom endast ett legitimt liv kan utsättas för tortyr. Därför humaniserar benämnandet av 

våldet som tortyr  samtidig som våldshandlingen i sig kräver avindividualisering och  

avhumanisering till att börja med (Chambers & Carver, 2008, s.90). Just därför är det så viktigt hur 

våld benämns eftersom benämnandet återverkar på hur subjektet uppfattas där synliggörande av 

våld erkänner subjeksstatus vilket även kan påverka dennes känsla för våldet.  
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När rädsla får ursäkta våld- maktrelationers betydelse för vems känslor av våld som erkänns 

 

Kriminologen Nils Christie visar även att rädsla konstrueras ihop med våra föreställningar om 

idealiska offer. De som passar bäst in på föreställningar om vem som kan vara ett offer är de som 

oftast är rädda för brott och inte de som oftast utsätts för brott, där ett erkännande av offerstatus i sig 

skapar ängslan och krav från rättssamhället att agera (Christie 2001, s.58). Markovitz ger exempel 

på hur rädsla för brott förstås utefter husfärg i sin analys av hur media och samhället reagerade när 

den vite mannen Goetz sköt fyra unga svarta tonåringar. Det visade sig att en enorm mängd vita 

människor stöttade honom. Goetz själv förklarade att han skjutit dessa ungdomar för att han trodde 

att de skulle råna honom (Markovitz 2002, s.212). Markovitz exempel med Goetz  är ett exempel på 

hur rädsla för brott och rätten till att skyddas från brott sitter ihop med subjektsstatus som vit där 

Goetz rättfärdigar sitt våld med sin egen rädsla för att utsättas för brott. Rädslan för brott är i det här 

exemplet svår att skilja från en eventuell rädsla för svarta personer. Markovitz poängterar också 

detta samband mellan  ras och rädsla och exemplifierar med hur lynchningar och annan rasistisk 

terrorism materialiserats och materialiseras gentemot en rädsla för den svarte mannen (Markovitz 

2002,  s.220). I Markovitz exempel förlorar svarta personer rätten till sin rädsla till förmån för vita 

personers rätt till sin rädsla där känslor som rädsla och kränkning verkliggörs utefter maktrelationer 

som hudfärg. Markovitz slutsatser blir att  rädsla inte kan rättfärdiga självförsvar just för att rädslan 

faktiskt verkliggörs mot en rasistisk bakgrund där  rasistiska föreställningar sanktionerar våld och 

även från rättsamhällets sida får fungera som ursäkt för våld. Rädsla kan fungera som en diskurs 

som upprätthåller maktojämlikhet utefter hudfärg där vithet blir en egenskap alla måste förhålla sig 

till och investera i. Det  krävs alltså en bättre utvecklad teori kring självförsvar som synliggör 

rädslan som rasifierad där rädsla baserad på rasism inte accepteras som en godkänd anledning till 

självförsvar (Markovitz 2002, s.220). Rädsla fungerar alltså som ett sätt att omdefiniera våld som 

självförsvar där Markovitz problematiserar självförsvar och rädsla för våld som något som i sig 

kräver ett erkännande av subjektsstatus. Våldsbegreppet befinner sig alltså i ett spänningsfält där 

maktrelationer innebär att identiska våldshandlingar definieras eller uppfattas som våld i ena fallet, 

inte alls som våld i det andra, och till exempel som självförsvar i det tredje där våldshandlingar men 

även känslor kring och av våld får sin betydelse genom maktrelationer och värderingar. Nelson 

visar att polisen vinner ”the benefit of the doubt” när de använder våld. Polisen antas vara oskyldig 

oavsett vad som har hänt och det finns en stark tendens att vilja tro att polisen gör rätt och håller sig 

till lagen även när det är känt att så inte är fallet (Punch 2009, Lawrence 2000, Chevigny 1969). 

Poliser är varken idealiska offer eller idealiska förövare. De har tolkningsföreträde i våldssituationer 

vilket påverkar huruvida vi tolkar de som utsätts för polisvåld som offer där polisen ges utrymme att 

framställa offer och förövare utifrån önskade ideal. När en polis använder dödligt våld mot en svart 
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man och det vita majoritetssamhället förstår våldet som acceptabelt kräver det att samhället går till 

botten med vem som uppfattas som människa till att börja med. Alla har inte tillgång till att kunna 

definiera sina känslor som våld, iallafall inte om de vill bli hörda samtidigt. Hur kan vi förstå våld 

på ett sätt som kan inkludera de som förnekas subjektsstatus och som kan ta hänsyn till hur våld 

inramas utifrån maktrelationer?  

 

 

Hur kan vi förstå våld när våld förnekas? Våld som exploatering av vår sårbarhet 

 

När våldet riktas mot en person som förnekats subjektsstatus kan inte våldet göra skada eftersom 

det subjekt det ämnar förneka redan är förnekat (Butler 2004, s.20). Butler ser denna motsägelse 

och frågar sig vad som isåfall är relationen mellan våld och de personer vars liv inte är ”verkliga” 

utan kan förloras utan att vara en förlust. Upphör våldets effekter där våld inte förstås som våld? 

När erfarenheter av våld ibland förnekas gör kritiken mot möjligheten att våld ibland inte förstås 

som våld ett anspråk på att våld skulle ha en essentialistisk ontologi. Något med allt våld är 

gemensamt, annars vore det svårt att argumentera för varför det våld som raderas fortfarande har 

betydelse. Yvette Flores-Ortiz, professor i chicana/o studies, menar att allt våld i alla former gör 

någonting med vår person och att våld alltid attackerar jaget. Vi dissocierar oss från våld genom att 

separera kroppen från sinnet som försöker radera de upplevelser som kroppen fortsätter spelar upp. 

Att åter bli ett med sig själv kräver att våldet namnges och att skulden lyfts (Flores-Ortiz 2002, s. 

350). Aldama menar att intentionen med våld är att skapa rädsla där våld ger upphov till trauma och 

menar liksom Ortiz att våldet skrivs in i kroppen där våldet fortsätter påverka det inre och  medför 

psykologiska effekter (Aldama 2002,  s.6). Både Ortiz och Aldama förstår våld som något som gör 

något med oss även när erfarenheter av våld inte erkänns som våld och lyfter betydelsen av att våld 

erkänns och synliggörs som våld för att göra det möjligt att läka efter erfarenheter av våld.  

   Butler menar att vi bär med oss en sårbarhet som inte bara innebär att vi är beroende av varandra 

utan att vi beror av själva relationen till andra just för att vi alltid är utelämnade till andra för att 

kunna överleva men också för att våra handlingar också återverkar på varandra. Relationalitet 

kommer alltså före subjektet och våra kroppar är därför aldrig helt våra egna och det är inte möjligt 

att ha full kontroll över vilka vi är (Chambers & Carver, 2008, s.108). Butler menar därför att när vi 

förlorar någon så omformas vi oåterkalleligen i själva förlusten av den andre eftersom jaget skapas 

ihop med den som förlorades, och det som vi förlorar är bandet genom vilket jag skapats till det jag 

är som genom förlusten inte längre är detsamma. Att lida en förlust medför alltså alltid att också 

förlora något som är jag. I Butlers förståelse av våld innebär det alltid en exploatering  av vår 

sårbarhet och därför går det att forma ett ”vi” kring denna sårbarhet (Butler 2004). Vår sårbarhet 
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kan alltså fungera som en bas för politisk handling genom vilken vi förstår att våld är verkligt även 

för de personer som förnekats subjektsstatus. Våld bör alltså tolkas som något som sker inom 

maktrelationer och till viss del bestäms av dessa men determineras inte helt. Våld är alltid en 

exploatering av vår sårbarhet och det som våld gör är verkligt och giltigt oavsett subjektsstatus. 

Med hjälp av denna förståelse av våld går det att navigera i ett område där handlingar pendlar 

mellan att förstås som våld och mellan att overkliggöras. Definitionen av polisvåld utgår på så sätt 

från huruvida informanternas sårbarhet exploaterats vilket får fungera som en början för att kunna 

ringa in och förstå  polisvåld även om och när det förnekas. 

   Min utgångspunkt är att en låg subjektsstatus föregås av normativt våld. Utifrån relationen mellan 

polisvåld och subjektsstatus kan jag synliggöra även normativt våld vilket jag ser som en 

förutsättning för att kunna analysera polisvåldets konsekvenser och betydelsen av maktrelationer för 

subjektiva upplevelser av våld. Utifrån en förståelse av polisvåld som en exploatering av vår 

relationalitet utgår jag från att våld inte är mer hemskt mot de som kan förstås som offer till skillnad 

från de som inte gör det. Däremot är det viktigt att lyfta det våld med vilket vissa personers 

erfarenheter av våld blir overkliggjort och vilka konsekvenser det i sig medför. 

 

 

Del 2. Suveränitet och polisvåld  

 

Våldsmonopol  

 

Polisen är statens institution för att upprätthålla lag och ordning. I den meningen innehar polisen ett 

våldsmonopol och utövar ett repressivt våld. Juristen William Terrill gör en typisk iakttagelse i sin 

forskning om polisers användning av force när han menar att polisers användning av våld generellt 

uppfattas som både ett nödvändigt ont och som ett effektivt medel att kontrollera de som uppfattas 

vara i behov av kontroll, där polisvåld utövas mest frekvent i sammanhang och situationer där 

poliser uppfattar att de möts av motstånd (Terrill 2001, s.2). Våldsmonopol kan inte förstås som 

något naturligt som bara finns där utan det måste ständigt göras verkligt och det finns många 

exempel på hur olika våldsmonopol vittrar sönder och tillslut förlorar sin trovärdighet när de väl 

börjar utmanas. Detta gäller i Sverige idag till exempel barnaga och hustruaga
1 

där våld mot kvinnor 

tidigare sågs som en självklarhet inom äktenskapet när kvinnan var mannens egendom och helt 

saknade skydd mot våld från sin man. I samband med kvinnors frigörelse kunde kvinnor erkännas 

                                                 
1
  Hustruaga är inte detsamma som våld i nära relationer eller partnervåld då aga indikerar ett våld riktat mot hustrun där hon inte 

är juridiskt jämlik med mannen. Även om våldsmonopol syftar till staters rätt att använda våld inom sitt territorium kan vi förstå 

aga som en del av våldsmonopolet eftersom staten såg våldet som lagligt där barn och hustru lagfördes som mannens ägodelar 

över vilka han fritt förfogade. I den meningen manifesteras mannen som statens subjekt där han tilldelas hemmet som sitt 

territorium. 
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som offer för våld från sin man och tack vare kvinnors och barns ändrade subjektsstatus och 

kvinnors formella jämställdhet så är våld mot kvinnor och barn inte accepterade former av våld i 

Sverige idag såväl juridiskt som socialt, även om det bör tilläggas att det för den skull inte är 

ovanligt förekommande (Eliasson 1997, s.67, Christie, 2001, s.50).  Subjektspositioner påverkar vår 

uppfattning och förståelse av våldsmonopol där de som går att använda våld mot förstås som 

mindre verkliga liv. Våldsmonopol behöver avgränsa subjektspositioner för att kunna iscensättas 

som verkligt och när dessa inte längre går att avgränsa blir våldsmonopol svårare att förstå som 

legitimt.  

 

 

Subjektsstatus och suveränitet 

 

Begreppet suveränitet innebär statens konstitutionella självständighetsförklaring vilket i sig 

innehåller staters rätt till våldsmonopol inom ”sitt” territorium. Suveränitet definieras både som ett 

våldsmonopol, alltså det repressiva, men också utifrån en relation mellan repressivt våld och 

autonomi där både rätten att använda våld och rätten till frihet från våld definieras tillsammans med 

en stats autonomi. Suveränitet baseras på hierarkier och när vi erkänner en part rätten att använda 

våld kan våld förstås som legitimt utifrån olika subjektsstatus där de subjekt som inkluderas i 

våldsmonopolet erkänns en annan subjektsstatus än de som exkluderas. När vissa delar av en 

befolkning erkänns rätten att använda våld medför det att den samtidigt undandras för de övriga där 

deras våld inte förstås som legitimt, särskilt om våldet riktas gentemot de som får rätt att använda 

våld. Det blir omöjligt att garantera frihet från våld utan ett förnekande av de subjekt som blir 

verkliggjorda som de som våld kan användas mot. Suveränitet är ett begrepp som alltså tydligare 

fångar upp det faktum att våldsmonopol inte bara erkänner rätten att använda våld utefter specifika 

kriterier utan samtidigt undandrar denna rätt för alla övriga vilket i sig gör att den part som får 

använda våld kan förstås som den part som är mest fredad juridiskt. I och med det har suveränitet 

skapat det som suveräniteten lovar, en fredad zon med hjälp av våldsmonopol.  

   Butler analyserar suveränitet och subjektsstatus i sin kritik av USA:s krig mot terrorismen. Hon 

menar att tillsammans med våld uppstår alltid en ram för hur våldet förstås och den fungerar både 

genom att utesluta vissa frågor kring våld och genom att moraliskt rättfärdiga våld. Det är denna 

inramning av våldet som behöver uppmärksammas eftersom den på ett kraftfullt sätt avgör vad som 

överhuvudtaget är möjligt att höra och förstå kring våld (Butler 2004, s. 6).  I USA:s krig mot 

terrorismen får våld olika inramning om det är USA som använt våld eller varit offer för våld där 

terroristbegreppet delar förståelsen för våldet. USA:s benämnande av en part som terrorist har 

fungerat som ett sätt att legitimera till synes gränslös aggression, som har eller inte har att göra med 
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vad som först orsakade den smärta med vilken USA:s krig legitimerats. Genom att utropa sig som 

en stat med undantagstillstånd blir varje våldshandling ett självförsvar (Butler 2004, s. 6 och 61). 

Här finns analogier med Markovitz analys av rädsla och rasism som  liksom Butler lyfter att 

självförsvar måste förstås utifrån maktrelationer för att inte tillåta att det fungerar som  en ursäkt för 

våld där den egna smärtan får legitimera våld mot andra. Butler menar att vår sårbarhet inför 

varandra ställer krav på att vi kan formulera sätt för att ta ansvar för hur vi väljer att agera på smärta 

och hantera förlust utan att exploatera detta band (Butler 2004). 

   Terroristbegreppet fungerar som ett effektivt medel för att kunna förneka någon part 

subjektsstatus där dessa liv inte längre behöver anses som verkliga liv. Det normativa våldet ligger i 

benämnandet av någon som terrorist vilket i sig möjliggör våld mot denne genom att legitimera och 

rättfärdiga våld samtidigt som offerstatusen faller på den som benämner varpå terroristen inte kan 

vara offer för våld. Den som erkänns rätten till frihet från våld blir den part som får rätt att definiera 

den ram genom vilken våldet förstås. Med Butlers ord så är det just i dessa handlingar när staten 

undandrar lagen för olika subjekt genom att inte erkänna dem subjektsstatus, som suveränitet 

performativt skapas och ger liv åt denna version av suveränitet. När USA dömer folk till 

fängelsevistelse på obestämd tid undandrar staten lagen för dessa subjekt samtidigt som USA också 

instiftar sig som en stat med undantagstillstånd på obestämd tid vilket ger staten obestämd 

suveränitet och makt som varken är legitim eller laglig där suveräniteten skapar själva användandet 

av lag (Butler 2004, s. 61). Suveränitet medför med andra ord möjligheter för att även på 

ickelegitima sätt kunna återskapa sina egna förutsättningar för att verkliggöras genom lag där 

suveränitet har betydelse för vad som förstås som lagligt, och det som är lagligt påverkar hur vi 

förstår suveränitet vilket också innebär en risk för att de hierarkier suveräniteten baseras på som 

”det legitimerade våldet” naturaliseras.  

 

 

Polisvåld och suveränitet som normativt våld 

 

Suveränitet  måste iscensättas om och om igen för att förstås som verkligt genom att 

subjektspositioner avgränsas till subjekt som inkluderas och de som inte inkluderas i det suveräna, 

detta sker inte entydigt eller vid ett tillfälle. Istället kan suveränitet förstås som ett våld på normativ 

nivå som konstituerar såväl polisvåld och subjektsstatus performativt genom polisvåld där polisers 

våldsanvändning kontinuerligt upprepar den förståelse av subjektsstatus och våld som blir verklig 

genom polisvåld vilket i sin tur ger suveränitet legitimitet. Polisvåld har alltså makt att reproducera 

de hierarkier som det baseras på för att kunna uppfattas som legitimt. En generell uppfattning av 

polisers våldsanvändning som ett nödvändigt ont är beroende av hur de subjektspositioner blir 
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verkliga och förstås som poliser förväntas använda våld mot. Förståelsen av polisvåld kan förstås 

som en effekt av att det finns en maktrelation mellan poliser och andra medborgare där ett normativt 

våld både föregår polisvåld och blir möjligt genom polisvåld vilket ger makt att både möjliggöra 

polisvåld samt radera dessa händelser som våld. När suveränitet med Butlers resonemang skapas i 

handlingar som aktivt förbiser lagen kan våldshandlingar hos staten bidra till att ge staten makt och 

i sin tur ge liv åt den version av suveränitet som möjliggör våldet. Polisers våldshandlingar bidrar 

då till att återskapa den makt som ger liv åt polisers våld och när detta sker har suveränitet 

producerat sina egna förutsättningar för att finnas. Suveräniteten är alltså viktig för att ge polisvåld 

makt även på den normativa nivån, där polisvåld har möjlighet att definiera subjektspositioner och 

blir ett repressivt våld  som används för att avgränsa de subjektspositioner som inte räknas som 

verkliga liv och som inte erkänns rätten till frihet från våld. I min utgångspunkt är relationen mellan 

polisvåld och suveränitet alltså central för polisvåldets legitimitet där förståelsen av det som 

legitimt i sig återverkar på subjektsstatus. Jag kommer således analysera denna relation  i syfte att 

komma bakom en förståelse av polisvåld som legitimt och hur det kan möjliggöra och ursäkta våld. 

 

 

Del 3. Politisering- konflikt och våld  

 

Konflikters betydelse för det politiska 

 

Statsvetaren Chantal Mouffe definierar det politiska som den antagonism som finns inneboende i 

alla mänskliga relationer (Mouffe 2002, s.101). Det går alltså aldrig att komma undan konflikter 

utan konflikter är en självklar del av vår sociala verklighet som konstitueras av maktrelationer  som 

skapar olika subjekt och gränsdragningar som vi anpassar oss till och formar oss efter vare sig dessa 

relationer är synliga för oss eller inte.  Just därför är den sociala verkligheten alltid politisk  och alla 

politiska arrangemang är uttryck för en specifik uppsättning maktrelationer (Mouffe 2000, s.99). 

Med Mouffes definition av det politiska innebär det att om vi osynliggör eller trivialiserar konflikter 

kommer vi också osynliggöra eller trivialisera det politiska. Handlingar som osynliggör eller 

omdefinierar det som är politiskt i sig är politiska eftersom de genom att förneka det politiska drar 

upp de gränser för exkludering och maktrelationer som förnekar konflikt. Att inte erkänna de 

konflikter som den sociala verkligheten alltid för med sig leder till att de politiska arrangemang som 

inte erkänner konflikt blir synonyma med vad som är verkligt vilket i sig är antidemokratiskt 

samtidigt som det får allvarliga konsekvenser för de behov som inte kan artikuleras inom dessa 

specifika politiska arrangemang. Politiken blir då med Mouffes definition hegemonisk (Mouffe 

2000, s.5). Att mänskliga relationer alltid är politiska för alltså med sig ett ansvar för att synliggöra 
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de gränsdragningar som konstituerar politiken där Mouffe menar att när vi inte kan se alternativ till 

dagens politiska ordning och maktfördelning försvinner samtidigt utrymmet för legitimt motstånd 

(Mouffe 2000, s.99). Med Mouffes resonemang går det att förstå hur motstånd och alternativa 

förståelser av den politiska ordningen blir förstådda som icke-legitima just för att det motstånd som 

artikuleras uppfattas som konfliktskapande i samtida liberal diskurs där konflikter i sig ses som 

problematiska. När vi inte tar ansvar för att synliggöra konflikter blir de som artikulerar dessa 

istället ansvariga för konflikter eftersom osynliggörande av konflikter gör att motstånd blir 

obegripligt och istället riskerar att förstås som provokationer eller försök till att skapa konflikt. 

Vilket enligt Mouffe i sig uppfattas negativt i en nutida liberal kontext där konflikter förstås som 

något vi kan undvika.  

 

När polisers suveränitet uppfattas som nödvändig är det beroende av att denna samhällsordning 

uppfattas som naturlig och när polisvåld förstås som något nödvändigt blir polisers rätt att använda 

våld synonymt med hur någonting är. Polisers suveränitet förstås isåfall som nödvändigt just för att 

det inte politiseras och så länge de eventuella konflikter som omgärdar detta osynliggörs kan 

polisvåld fortsätta uppfattas som naturligt. Motstånd kommer i första hand förstås som ickelegitimt 

vilket för med sig att våld riskerar att antingen bli osynligt alternativt uppfattas som rationellt och 

därför inte problematiseras (Mouffe 2000, s.22). Med andra ord återskapar bristen på erkännande av 

motstånd i sin tur konsensus kring polisers nödvändighet samtidigt som den politiska ordning som 

förnekar legitimiteten i motståndet till att börja med. Suveränitet får makt på en normativ nivå att 

radera polisvåld som våld. Att motsätta sig polisers våldsmonopol blir svårt dels på grund av att det 

naturaliseras samtidigt som de som eventuellt motsätter sig eller problematiserar detta riskerar att 

uppfattas som konfliktskapande. De konfliktskapare som orsakar den oordning som poliserna finns 

till för att motverka. Utifrån Mouffes resonemang kan polisvåld tolkas som en induktiv process där 

polisen som institution och som person skapar sina egna förutsättningar för att finnas. När polisers 

suveränitet inte ifrågasätts är den tömd på det politiska och måste just därför artikuleras i termer av 

konflikt för att kunna synliggöra den exkludering och de maktrelationer som omgärdar polisvåld. 

Även om vi måste vara medvetna om att vi aldrig kan frigöra oss från maktrelationer måste vi 

erkänna att de finns och behovet av att förändra dem. Mouffe menar att det är odemokratiskt att 

osynliggöra maktrelationer och konflikter genom att i enlighet med den liberala förståelsen av 

konflikt reducera konflikter till förhandlingar och kompromisser eftersom de som inte passar in 

förstås som fiender istället för motparter varpå deras behov förlorar legitimitet. Syftet med politiken 

är enligt Mouffe att organisera samhället på ett sätt där antagonism kan bli anagonism. Det vill säga 

konflikter mellan olika motparter istället för mellan fiender (Mouffe 2000, s.102).  

   När Nelson skriver att även dödligt våld när det kommer från  en polis ofta ursäktas med 
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antaganden om att våldet måste ha varit nödvändigt innebär det att den verklighet inom vilken 

polisvåld sker är politisk och uttryck för specifika uppsättningar maktrelationer som vi tar för givna. 

Det arrangemang av maktrelationer som ger poliser rätt att använda våld inom specifika ramar där 

polissuveränitet uppfattas som ett nödvändigt ont är alltså politisk och genom makten att använda 

våld reproduceras och produceras de politiska gränsdragningar inom vilka vi får olika subjeksstatus 

där dessa blir  hegemoniska när de uppfattas som naturliga och utan konflikt. 

 

 

Hur förstår vi ”den andra” när konflikter osynliggörs? 

 

Mouffe menar att dagens liberala politik är hegemonisk för att den inte erkänner konflikter utan 

strävar efter konsensus där alla antas kunna vara vinnare. Kultur- och mediaforskaren Philip 

Schlesinger menar att kontrollen av den politiska diskursen är ett av de viktigaste medlen liberala 

demokratier använder sig av gentemot de som framställs som ”fiender” (Schlesinger 1991, s.18). 

Schlesinger menar att en hegemonisk diskurs kan vinna legitimitet genom att få motstånd att 

framstå som ickelegitimt. Liksom Mouffe lyfter han hur en hegemonisk diskurs i sig ogiltiggör 

motstånd och visar hur liberala demokratier framställer sig själva som rationella genom att skapa en 

ram där ”den andra” förstås som en irrationell part som därför inte förstår rationell argumentation 

utan måste bekämpas militärt. Användningen av språket är ett viktigt verktyg för att kunna 

propagera för våld. Att benämna en part som irrationell är användbart för att på olika sätt 

diskvalificera motstånd men också för att legitimera våld (Schlesinger 1991, s.21). Med Mouffe och 

Schlesinger förstås osynliggörandet av konflikter som orsak till att synen på motstånd blir 

polariserad vilket i sig kan framställa polisvåld och suveränitet som giltiga lösningar eftersom 

ogiltiggjorda konflikter som artikuleras framstår som ickelegitima och irrationella och behöver 

alltså inte tas hänsyn till. Våld och suveränitet skulle förstås som naturliga just för att de konflikter 

som våldet ska hantera ogiltiggjorts. 

   Liksom Mouffe menar att konflikter är en inneboende del av mänskliga relationer menar Butler 

att vi delar en ontologisk sårbarhet med andra människor och båda lyfter att just det för med sig ett 

ansvar för hur vi agerar där Butler lyfter att vi dessutom är ansvariga att synliggöra vårt relationella 

beroende av varandra i all politisk handling.  De gränser vi osynliggör när vi förnekar konflikter och 

att förneka att vi delar sårbarhet med andra medför våld och när olika liv tilldelas olika värde 

offentligt blir det en kontroversiell handling att offentligt sörja de vars liv inte räknas som verkliga 

liv och förstås istället som kränkande gentemot de som identifierar sig med förövaren, och de 

interna meningsskiljaktigheter som kan synliggöra effekterna av militärt våld förtrycks (Butler 

2004, s.35).  
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   Politisering och motstånd blir svåra att analysera utan varandra. Osynliggörande av konflikter har 

makt att osynliggöra våld och denna handling är beroende av maktrelationer. Att synliggöra 

konflikter blir avgörande för att politisera polisvåld och för att synliggöra våld där jag vill 

undersöka huruvida polisvåld politiseras för att det också säger något om hur våldet förstås. När 

polisvåld inte politiseras förändras vår uppfattning om motstånd där motstånd förlorar legitimitet. 

Suveränitet kan förstås som legitimt när de gränser för hur subjektsstatus och motstånd verkliggörs 

inte politiseras. Eftersom motstånd förlorar legitimitet när uppfattningar om polisvåld blir 

hegemoniska kan vi analysera huruvida polisvåld politiseras genom hur motstånd verklig- och 

overkliggörs och förstås.  

 

 

 

Del 4. Motstånd 
 

 

Sociologen Anna Yetman menar att sociala rörelser har en tendens att använda sig av en negativ 

maktdefinition där synen på vem som är offer för makt eller innehavare av makt är polariserad. 

Konsekvensen blir att subjektets förmåga att agera reduceras till att endast reagera och kan därför 

inte ta ansvar för vad som händer i världen (Yetman 1997, s.147). Subjektets förmåga att agera och 

göra motstånd beror alltså även av hur makt förstås eftersom maktrelationer även inramar vår 

förståelse av hur maktrelationerna ser ut vilket i sin tur har betydelse för vilka subjekt som blir 

begripliga. Motståndsstrategier reflekterar därför maktdefinitionen vilket medför att om poliser 

uppfattas som de med makt och de som utsätts för polisvåld som de utan makt kommer det att 

påverka såväl de utsattas förmåga att göra motstånd som polisens förmåga att använda våld. En 

polariserad uppfattning om maktrelationer gör att vissa kommer uppfattas som endast offer vilket 

innebär passivitet och brist på aktörskap samtidigt som detta aktörskap, när det finns, förlorar 

legitimitet genom motstånd när polisvåld inte ifrågasätts eftersom de konflikter som kan politisera 

polisvåld osynliggjorts. Med Mouffes resonemang är det alltså i själva osynliggörandet av konflikt 

som förståelsen för motstånd polariseras eftersom den som gör motstånd förstås som ”fiende”. 

Motstånd förlorar alltså legitimitet när uppfattningar om polisvåld blir hegemoniska samtidigt som 

motstånd blir omöjligt med en polariserad uppfattning om makt. Politisering är nödvändigt för att 

synliggöra konflikter och för att kunna agera mot våld. För att kunna göra motstånd krävs aktörskap 

samtidigt som synliggjorda konflikter är nödvändiga för att motstånd skall kunna legitimeras. 

Politisering är alltså en förutsättning för att motstånd ska kunna förstås som legitimt.  
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Subjektets möjligheter till motstånd  

 

Butler menar att subjektifiering är en pågående process där subjektet formas och blir till genom de 

maktrelationer som begränsar subjektet som ständigt måste upprepas för att kunna möjliggöras som 

något koherent och därmed bli begripligt. Upprepandet  innebär att subjektet inte kan konstitueras 

fullständigt vilket skapar sprickor där de termer som benämner och ramar in vad subjektet kan vara 

skapar utrymme för att aktivt bryta mot formandet och omskapa vad subjektet måste vara genom 

andra och motsatta positioner, där motståndet ligger i att kommunicera det omvända gentemot vad 

som förväntas. Det är alltså i de fält av maktrelationer inom vilka subjektet formas som motstånd 

blir möjligt, motstånd kan alltså inte ske utanför de maktrelationer vi vill göra motstånd mot (Butler 

1997,  s. 93 och s.99). Enligt Butler menar Foucault att ju mer specifika identiteter vi har ju mer 

totalitära blir dem och  statens makt att disciplinera ligger i att producera individer som statens 

subjekt. Han förstår motstånd på ett sätt som inte är beroende av ett ”vi” där motstånd handlar om 

att vägra vara de subjektspositioner vi förväntas vara istället för att försöka upptäcka vilka vi är och 

hitta undertryckta subjektspositioner (Butler 1997, s.101). Motstånd kan därför förstås som ett sätt 

att bryta den hegemoni och de polariserade identiteter som i sig omöjliggör motstånd. Denna 

strategi återkommer hos informanterna som ett sätt att göra motstånd just för att våldet förnekar 

deras subjektsstatus. Ett ständigt upprepande av motstånd kan också leda till politisering vilket ger 

makt att ge legitimitet åt motstånd då de konflikter som artikuleras bryter hegemonin. Men 

motstånd är inte detsamma som politisering.  

   Motstånd har en intressant relation till hegemoni och till subjektifiering där förståelser av 

motstånd och i vilken grad motstånd är möjligt kan synliggöra hegemoni och hur och när någon 

subjektifieras. Förståelsen av motstånd och hur motstånd görs kan fungera som ett verktyg för att 

bryta upp föreställningar kring polisvåld och kunna se vad våldet gör med de som utsatts. Motstånd 

har också en intressant relation till suveränitet och således legitimerandet av polisvåld där denna 

analyseras i syfte att komma bakom våldets konsekvenser oavsett dess inramning som legitimt eller 

inte. 

 

 



 32 

Analys av det empiriska materialet 

 

Del 1. Subjektsstatus och normativt våld 

 

När polisen använder våld är det en handling som i sig påverkar maktrelationen mellan de 

inblandade parterna. I del 1 undersöker jag hur polisvåld inramar subjektifieringsprocesser och hur 

polisvåld möjliggörs utifrån förståelser av subjektsstatus.  

 

 

Informanternas förståelse av polisvåldets samband med ojämlikhet  

 

Gabriella: Har du känt dig kränkt eller rädd? 

Vivi: Ja, väldigt kränkt, inte rädd. Men kränkt och att man liksom känner väldigt stor hopplöshet och att ens utrymme 

krymper för varje gång. 

 

 

Vivi upplever att polisvåld krymper hennes utrymme för varje gång hon möter poliser, men inte 

bara våldet i sig utan även att träffa poliser, där Vivi syftar på all sin erfarenhet av polis. Hennes 

utrymme upplevs med andra ord stå i relation till polisen, där polisen har makt genom sin blotta 

närvaro att ge Vivi en upplevt låg subjektsstatus. Den här känslan av att utrymmet minskar i mötet 

med polisen och att relationen mellan informanterna och polisen på ett självklart sätt inte är jämlik 

återkommer hos alla mina informanter i hur de pratar om poliser. Men vad är det som händer i 

mötet mellan Vivi och polis som gör att hon upplever att hennes utrymme krymper?  

   Polisen trakasserade ofta Peter och hans vänner när de växte upp och var ute på helgerna, och han 

har flera minnen av hur polisen ofta kunde vara våldsam och kalla dem för olika nedsättande saker. 

Han minns ett tillfälle då hans vän blev uppsliten på motorhuven för att de var ute och drack 

häxblandningar och hur polisen böjde bak hans armar och skrek att de var jävla snorungar och annat 

nedsättande. För Peter bidrog närvaron av poliser aldrig med en känsla av trygghet utan skapade 

istället en känsla hos honom att han skulle akta sig för dem. Peter förstår det som att det är han och 

hans vänners sociala bakgrund och den låga status det medför som ligger till grund för dessa 

erfarenheter, och att de som bodde i det närliggande finare området inte överhuvudtaget kom i 

kontakt med polisen för att de aldrig syntes till där.   

    Åke menar liksom Peter att social ställning har stor betydelse för hur polisen bemöter en. Att vara 

tidigare straffad eller att ha varit sjuk under en längre tid upplever han som faktorer som gör att 

polisen behandlar en annorlunda redan från början. Både Peter och Åke upplever att deras utrymme 

och människovärde är lågt i mötet med polisen samtidigt som de upplever att deras tidigare kontakt 

med polisen i sig misstänkliggör dem och bidrar till att minska detta. En låg status av olika slag 
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upplevs alltså öka risken för kontakt med polisen där jag förstår det som att deras subjektsstatus 

både föregår och reproduceras av polisvåld. 

   Marcos bild är att polisen ”är vidrigare ju yngre man är” och att ungdomar blir extra utsatta för 

polisvåld i uppfostringssyfte. Han förstår rädsla som en intention med våldet i syfte att forma 

ungdomarna till att inte ”sticka upp” och veta sin plats i hierarkin. Marco förstår alltså inte polisvåld 

enbart som en passiv konsekvens av låg status utan menar att polisen också aktivt skapar en ojämlik 

relation mellan honom och polisen genom våld och kontroll. I Marcos berättelse om en vän till 

honom som blev slagen av polis vid en demonstration ger han exempel på hur förståelsen av 

relationen till polisen bidrar till hur utomstående förstår våldet och vilka konsekvenser det får för 

våldets effekt. 

 
Marco: Han stod bara vid sidan av men de [poliserna, min anm.] passade på att slå honom lite grann också eftersom han 

ändå var där med mig. Han kom sen hem till sina föräldrar och fick jättemycket skäll av dem för att han hade fått stryk 

av polisen för det får man inte om man inte själv har gjort något fel. Det stora straffet för honom var att hans föräldrar 

tog polisens sida och det tänker jag att det kanske inte egentligen är så ovanligt att folk kanske gör men att i de cirklar 

jag rör mig i då är det inte så utan där tar man det på allvar och det räknas som någonting som händer. 

 

 

I detta exempel får polisen tolkningsföreträde genom föräldrarnas förståelse av vad som orsakar 

polisvåld där Marcos vän diskvalificeras som offer för våld just för att han blev utsatt för polisvåld. 

Marco menar att det inte heller är ovanligt att utomstående tar polisens parti när någon får stryk av 

polis i samband med en demonstration, även om hans vän inte själv var aktivist. Marco menar att 

den känsla våld medför är det som är betydelsefullt med våld och som begränsar ens utrymme och 

förstår därför föräldrarnas svek som mer betydelsefullt än polisvåldet i sig för vilka konsekvenser 

våldet medförde för hans vän. Föräldrarna blir på det sättet genom sin förståelse av varför någon 

utsätts för polisvåld själva en del av våldet där jag förstår förnekandet av offerstatus som den 

handling som gav mest konsekvenser för Marcos vän eftersom den förnekar både upplevelsen av 

våldet och rätten till upplevelsen.  

   Saskia menar att hon ofta blivit paff över polisens beteende när de återkommande uppför sig 

oprofessionellt eftersom det bryter mot den bild hon haft av poliser. För Saskia har polisen 

fortfarande en viktig funktion fastän hon uppger att hon saknar förtroende för dem idag. Hon menar 

att det delvis beror på att hon håller kvar vid en förhoppning av att det finns bra poliser och att hon 

förstår att ”rätt ska vara rätt”. Saskias förtroende för polisens arbete har att göra med hennes 

uppväxt där poliser överhuvudtaget inte figurerade annat än i berättelser om poliser som hjälper 

tanter över gatan och hennes förtroende för polisen har grundats i den förståelse för polisen hon fick 

då. Hennes egna erfarenheter såväl som andras erfarenheter som återberättats för henne motsäger 

hennes tidigare förståelse och jag tolkar det som att hon får svårt att tänka sig att polisen inte skulle 

ha en funktion eller mening just för att de finns och hon berättar att hennes erfarenheter av poliser i 
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vuxen ålder har gjort att hon alltmer behövt revidera sin bild av att polisen är någonting som behövs 

och kan vara till hjälp för folk. Men polisvåld skapar, som Saskia visar, samtidigt sprickor i denna 

föreställning om att poliser är nödvändiga. Samtidigt som kränkningar och våld upprätthåller och 

skapar maktrelationer är det också genom dem som ett utrymme öppnas för att ifrågasätta polisvåld 

och kränkning.  

 

 

Informanternas förståelse av polisvåld som medvetna makthandlingar 

 

 

Marco berättar om ett tillfälle då han och hans vänner blev utsatta för våld av poliser en vanlig kväll 

och hur han förstår våldet när det sker oprovocerat. 

 

Marco: Då stod det en polispikét bara för att på något sätt upprätthålla ordningen för att det, ja förort. (…)Jag har för 

mig att vi skulle gå ut på krogen och därför var vi ett stort gäng. Då så tyckte de här poliserna som stod utanför sin bil 

att vårt gäng betedde sig stöddigt för att vi inte tittade ner i marken utan såg dem i ögonen och sådär. För att vi inte 

visade vördnad för ordningsmakten  på ett korrekt sätt. Det ledde till att, ja till att de ville gripa en av oss och vi fattade 

aldrig riktigt varför de skulle det.  

 

 

Marco berättar hur de blev slagna och sedan pepparsprejade och han förstår våldet som en reaktion 

från polisens sida på att de inte visat vördnad för ordningsmakten genom att istället till exempel titta 

poliserna i ögonen. Marco gör antaganden om att det redan finns en maktojämlikhet mellan dem 

och poliserna och att den också finns mellan olika bostadsområden och att poliserna använder våld 

för att upprätthålla och manifestera denna ojämlikhet antingen genom att gripa dessa ungdomar, 

eller genom att visa upp sig i förorten. Flera av informanterna berättar om episoder där poliser 

använt våld mot dem utan att de ansett att det funnits skäl. I samtliga fall kopplar de samman våldet 

med någon form av aktiv maktutövning där Peter ger exempel på hur våldet verkliggör en sådan 

förståelse. 

 

Peter: Alltså med omotiverat mycket våld. Det var ju helt sjukt för jag gjorde inget, jag gjorde inget fysiskt motstånd 

alls men de vart väl liksom förbannade. Det var en polis i varje arm och de skulle leda mig till bilen. Polisen på 

vänsterarmen röt så mycket så att överarmen gick av, det small som ett jävla pistolskott. Sen så slängde de in mig i bilen 

och i bilen så fortsatte misshandeln. Jag fick stryk, en snut satt bredvid mig och den andra grisen körde och så tryckte 

han ner min nacke i golvet såhär så jag hade svårt att andas, slog mig i magen, sa att jag var en liten fitta och du vet 

sådär, hela det där paketet. På sjukhuset så fortsatte misshandeln. Jag kommer ihåg att jag svimmade i 

sjukhuskorridoren för smärtan. Sen när jag vaknade upp på britsen då så sa de [poliserna, min anm.] något spydigt igen. 

De stod där och var fula och då ströp han mig. 

 

Är Peter ett liv som är värt att sörja? Är det lika verkligt som polisernas liv? Peter berättar att han 

blivit utsatt för våldshandlingar från polis flera gånger sen han var liten. Här synliggörs betydelsen 

av normativt våld för polisens våldshandlingar, där jag förstår det som att normativt våld 

performativt framställer deras liv som olika mycket värda. Gentemot en förståelse av Peters liv som 
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mindre värdefullt blir polisernas våld möjligt samtidigt som Peters liv blir förstått som mindre 

värdefullt genom det våld han utsätts för. I den här våldssituationen framstår våldet som ett mycket 

medvetet verkliggörande av Peters lägre och polisernas högre subjektsstatus. Att polisen fortsätter 

använda våld även på sjukhuset är en extrem handling och att polismannen själv är medveten om 

det syns i att han hotar Peter att inte anmäla. Våldet framstår till och med som önskvärt från 

polisernas sida. Peters brist på motstånd innebär att våldet även för en polis är olagligt samtidigt 

som handlingen där poliserna bryter mot lagen och samtidigt upphäver den för Peter är just det som 

ger och synliggör deras olika subjektsstatus. Peter menar att poliser är väldigt angelägna om att visa 

att det är de som har makten och att det är en taktik från deras sida där Peter förstår det som att 

polisväsendet som sådant bygger på denna maktskillnad.  

   Många av handlingarna Vivi berättar om är direkt kopplade till polisens profession, erfarenheter 

som hon delar med flera av informanterna. Vivi är aktivist och har blivit gripen av polis flera 

gånger. Hon berättar att hon blivit utsatt för våld, falska förhör, falska provtagningar, att hon behövt 

klä av sig på påhittade grunder, offentlig förnedring, personliga hot och olaga frihetsberövande. 

Parallellt med upplevelsen av att poliser utövar medvetna makthandlingar berättar flera av 

informanterna om polisers passiva dominans där de upplever att de förlorar människovärde inför 

poliser eftersom de är polisens arbetsverktyg. Vivi berättar om hur hon känner efter att ha förhörts 

av polis. 

 

Vivi: Mm inte otrygghet men att en polis är en polis. Att det inte är en människa. Alltså att det är väldigt svårt att hålla 

sig ifrån det att i ett personligt möte med någon så är man själv fortfarande en människa och liksom på något sätt har 

svårt att inte relatera till en annan människa. 

 

Gabriella: Så att du är som ett verktyg för dem, på något sätt? 

 

Vivi: Ja precis. Och då har man verkligen känt det att såhär, ja okej, det var bara en polis. 
 

 

 

Vivi förstår det som att polisen utnyttjar det faktum att det är svårt att relatera till en annan 

människa utan att bli lite personlig. Vivi menar att hon i ett möte med en polis inte kan undgå att 

förhålla sig på detta sätt just för att hon uppfattar polisen som en människa men eftersom polisen 

inte visar samma, som hon förstår som mänskliga impuls tillbaka när de fått den information de vill 

ha medför det en känsla hos henne av att bli utnyttjad och lurad. Det gör att hon inte kan uppfatta 

polisen som människa och att hon uppfattar det som typiskt för poliser att utnyttja och lura henne 

för sina egna syften. Vivi upplever polisvåld, liksom Marco, som en aktiv handling i syfte att 

återskapa maktrelationer där polisen redan i förväg har mer makt än Vivi. Vivi upplever att polisens 

behov av att upprätthålla dessa maktrelationer egentligen ligger utanför deras arbetsuppgift men att 

de samtidigt prioriteras från polisens sida vilket ger en upplevelse hos henne av att det inte är ett 

jobb de gör i de situationer hon kommit i kontakt med dem. Hon menar att poliser blir lite rädda och 
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provocerade av att en kvinna som dessutom inte är vit utgör ett hot och att polisen använder sig av 

metoder som frihetsberövande för att kunna ta in henne på stationen och kolla igenom hennes saker 

där de själva har sagt att de inte haft grund för att göra det. Genom frihetsberövandet har de kunnat 

få fram den information de vill ha vilket alltid fått Vivi att känna sig maktlös eftersom hon upplever 

att polisers befogenheter medför att de alltid kan hitta sätt att kringgå lagen och att lagen därför inte 

kunnat skydda henne. Vivi bryter alltså mot polisens föreställningar om hennes subjektsstatus vilket 

i sig utmanar maktrelationen samtidigt som det faktum att hon är aktivist också bidrar till att polisen 

vill återställa henne som den som är rädd. 

 

 

Polisvåldets legitimitet 

 

 
Peter: Jag var ju rätt kaxig liksom men jag gjorde mig ju inte skyldig till något brott. 

 

Saskia: Och  jag tror väl att anledningen till att jag blev slagen och pepparsprejad där var att det ju var en trängd 

situation för polisen eller att det var någon form av desperation. 
 

 

Citatet ovan visar att Peter uppfattar att det han utsattes för står i relation till huruvida han själv 

begått ett brott, och alltså är beroende av hans eget agerande för att förstås som ett icke-legitimt 

våld. Saskia ger också exempel på hur förståelsen för polisens roll kommer före förståelsen av det 

som händer och även om hon inte tycker våldet är effektivt eller professionellt så tycker hon det är 

begripligt. Maktrelationer spelar in för att sätta sig in i förövarens situation och känna ett behov av 

att förklara våldet där polisens subjektsstatus tycks verkliggöras genom våldet samtidigt som våldet 

både föregås av och förminskar Saskias och Peters subjektsstatus. Peter blev misshandlad, gripen, 

anmäld och satt i rättegång och sedan friad. I hans berättelse syns det hur han måste förhålla sig till 

vad han upplever att andra tänker om att han utsatts för polisvåld. 

 

 

Peter: Alltså jag gjorde mig ju inte skyldig till brott till att börja med så de borde ju inte ha gripit mig men alltså för att 

undvika det har jag ju lärt mig att det är ingen idé att jiddra med snuten. Det är ju bara att skita i det. Vad ska man göra 

då, man har ingen makt överhuvudtaget. 

 

 

 

Peter anmälde misshandeln direkt medan polisens anmälan mot honom gjordes några veckor senare. 

Peter tror att det beror på att polisens anmälan kom som en reaktion på att de hade sett hans 

anmälan. Peter uppger att han inte gjort sig skyldig till brott samtidigt som han indirekt menar att 

han jiddrat med snuten och jag tolkar det som att hans förståelse av sitt eget beteende som ”jidder” 

uppstår för att han utsattes för våld. I den meningen lägger han indirekt skuld på sig själv liksom 

ansvaret för att förhindra våld. Det kan förklaras av att både Peter och polisen som misshandlade 
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honom uppfattade Peters trovärdighet som låg, som också framgår i anmälningsprocessen, vilket 

har stor betydelse för att han kunde utsättas för våldet och för att såväl ansvaret för som 

konsekvenserna av misshandeln kunde falla på Peter själv. Peter återkommer till maktlösheten han 

känner inför polisen där jag förstår det som att polisvåldet performativt skapar en maktrelation med 

polisen i ett överläge där polisvåld både blir en effekt av makt samtidigt som våldet materialiserar 

polisers makt. Peters låga trovärdighet kan på detta sätt återskapas av att han utsattes för polisvåld, 

vilket medför att han måste hävda trovärdighet i sin återberättelse av misshandeln. Även Vivi ger 

exempel på hur polisvåld i sig synliggör hennes brist trovärdighet i förhållande till polis. 

 

 

Vivi: Om jag har fått slag offentligt på dagen så kan folk liksom reagera fast de vet inte vad de ska göra när det är en 

polis [som slår Vivi, min anm.]. Då är det som att de reagerar och så vill de [ göra något, min anm], men så frågar de 

polisens kollega eller något och så om han säger ”Det är lugnt, lägg er inte i”, då gör de inte det.  
 

 

 

Att se någon nedbrottad av en polis tolkas tvetydigt. Det kan vara Vivi som har gjort något fel. 

Därför väljer de i omgivningen som reagerar på situationen med att först fråga vad som hänt istället 

för att ingripa, och de frågar bara polisen vilket visar att polisen har tolkningsföreträde. Vivi får inte 

en chans till sin version fastän det var omsorgen om henne som fick de att försöka ingripa till att 

börja med. Just för att polisvåld alltid bär med sig en möjlighet av att vara legitimt blir det svårare 

att ingripa och reagera på polisvåld. Vivis subjektsstatus avgör alltså om hon får stöd eller inte. 

Subjektsstatus påverkas alltså av polisvåldets möjlighet att vara legitimt, vilket syns i citaten nedan. 

 

 

 

Peter- Det kändes alltid som om de hade någon anledning. Det kändes som om man var, tänkte om man såg en polis 

”Har jag gjort något, är det mig dem ska?”, du vet. 

 

 

Karin- (…)Jag tänkte direkt ”Okej vi kommer få spö”. Men hon som gick bredvid mig sa ”Men kom ihåg att vi inte har 

gjort någonting”. Då var det som att jag tänkte ”Ja just det, men vi har ju inte gjort någonting.” 
 

 

 

Både Peter och Karin berättar hur de känt sig skyldiga bara av att polisen synts till. I både Karins 

och Peters fall förstår jag deras kraftfulla reaktioner av att se en polis med att de upplever att det 

föreligger en risk för att utsättas för polisvåld. Hade de inte riskerat våld hade de inte känt sig lika 

skyldiga. I Peters fall har känslan av skyldighet funnits med sen han var barn och jag tolkar det som 

att den performativt materialiserats genom hans erfarenheter av regelbundna trakasserier från 

poliser under uppväxten. Att vara skyldig i den här meningen innebär en subjektsposition som 

rättfärdigar polisvåld där polisvåldets legitimitet också återskapas när Karin och Peter 

känslomässigt förhåller sig till polisens eventuella rättfärdigande redan innan våld använts. 

   Karin menar att det faktum att hon blivit misshandlad av polis medfört en rädsla och ett hot om  
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våld som innebär att hennes vardagsliv är sämre med poliser än utan.  

 

Karin- Jamen jag är räddare.  Jag är medveten om att det ur ett samhällskonserverande perspektiv  är viktigt att göra 

några till de kriminella och några till de som inte är kriminella. Jag vet att det här är en myt. Men det blir som att jag 

görs till den kriminella gång på gång. Även när jag bara åker till jobbet. Och jag tänker att det också förändrar min bild 

av mig själv eller min identitet även när det gäller andra grejer som inte har med polisen direkt att göra. Jag känner att 

jag har färre medborgerliga rättigheter, eller mänskliga rättigheter att till exempel överklaga. Till exempel ringa 

tidningarna om det är någon skandal. På något sätt känner jag att jag har mindre rätt att ta plats i det offentliga rummet 

på jättemånga olika sätt. Alltså både kring media och mot myndigheter, och försäkringsbolag och så. Jag tror att de [ 

polisen, min anm.] har försökt göra mig till den kriminella som jag tänker faktiskt har lyckats på jättemånga olika sätt. 

Och det har verkligen inte bara att göra med att jag nu är livrädd för polisen. 

 

 

Polisvåldets effekt på den normativa nivån gör att det faktum att Karin misshandlades på olika sätt 

kunde rättfärdigas vilket jag förstår som det som gör att Karin upplever sig som ”den kriminella” , 

en subjektsposition som krymper hennes existensberättigande eftersom ”den kriminella” i egenskap 

av ett skyldigt subjekt rättfärdigar polisvåld. Polisvåld kan på så sätt bidra till att skapa sina egna 

förutsättningar för att uppfattas som legitimt genom att på den normativa nivån påverka Karins 

subjektsstatus  på ett sådant sätt att den i efterhand kan legitimera det polisvåld med vilket hon blev 

till ”den kriminella”. På flera nivåer krymper alltså Karins existensberättigande genom ”den 

kriminellas” subjektsstatus. 

 

 

 

Sammanfattning del 1.  Polisvåld och makten att definiera vilka vi är 
 

 

Den utsatthet flera av mina informanter känner gentemot poliser väcker frågor om subjektsstatus. 

Informanterna uppfattar att vilka de är och uppfattas som  har stor betydelse för såväl risken att 

utsättas för våld som för det bemötande som kommer efter detta våld. De lyfter klassbakgrund, 

social status, ålder, sjukdom, kriminalitet, rasism och till viss del kön som faktorer som de tycker 

spelar roll för risken att utsättas för polisvåld där vilka som kommer i kontakt med poliser och vilka 

områden de rör sig i beror på olika uppfattningar om geografiska områden och olika personer där 

låg subjektsstatus medför en högre risk för att utsättas för polisvåld och för att möta poliser 

överhuvudtaget. Polisvåldet kan förstås som legitimt när de som utsätts förstås som de subjekt 

suveräniteten vill skydda sig från där de subjektspositioner som definieras som dessa fungerar för 

att dra gränser för vilka som omfattas av suveränitet. Det våld som riktas mot de kroppar som 

erhåller låg subjektsstatus blir mer sannolikt för att det anses mindre hemskt.  

   Subjektsstatus definieras på den normativa nivån men den determineras inte helt eftersom 

subjektsstatus är något föränderligt, och något som även står i relation till andras subjektsstatus. 

Suveränitet, polisvåld och normativt våld är med och konstituerar informanternas subjektsstatus 
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efter och innan polisvåld. Det normativa våldet medför olika subjektsstatus där suveränitet 

godtyckligt utefter maktstrukturer förstår vissa subjekt som värda att skydda från våld, eller som de  

andra ska skyddas ifrån. Subjektsstatus påverkar alltså vem som kan utsättas för våld och huruvida 

detta våld uppfattas som legitimt eller inte  och att utsättas för polisvåld påverkar också 

subjektsstatus. 

   Polisers rätt att använda våld utifrån specifika omständigheter gör att fokus hamnar på dessa 

omständigheter och huruvida  polisens våld var legitimt. Att utsättas för polisvåld bidrar till att de 

utsatta misstänkliggörs och erhåller negativt laddade subjektspositioner där subjektsstatus hos offret  

definieras innan förståelser av polisvåld. Legitimitet konstrueras gentemot hur den utsatte uppfattas 

och polisens agerande, situationen eller våldet i sig blir mindre viktiga även om de har betydelse för 

våldets tolkning. Mina informanter diskuterar begrepp som  ”skyldig” och ”kriminell” som de 

förstår som identiteter de känner sig intvingade i för att de utsatts för polisvåld. Eftersom polisvåld 

har makt att på den normativa nivån definiera subjektsstatus och kan legitimeras ifall någon faktiskt 

är skyldig kan de som riskerar att utsättas, eller som utsätts för polisvåld uppfattas som skyldiga där 

polisvåld också kan fungera som en strategi för att förskjuta skuld. Polisvåld skapar alltså sina egna 

förutsättningar för att uppfattas som legitimt genom att på den normativa nivån definiera 

subjektsstatus på ett sådant sätt att den i efterhand kan legitimera det polisvåld med vilken 

informanterna blir förstådda som ”skyldiga” till att börja med.  

   Polisvåld står alltså i relation till ”den andra” där denne också till viss del definieras av polisvåld. 

Polisvåldet skapar alltså utrymme för att också definiera polisers subjektsstatus där informanterna 

ger  uttryck för hur våldet tycks önskvärt från polisens sida. Polisers subjektsstatus gör att polisvåld 

inte automatiskt leder till ifrågasättande utan kan även bidra till att skapa en känsla av tvivel i och 

med dess makt att definiera subjektsstatus hos ”den andra”, där polisvåld istället kan vara just det 

som bidrar till en känsla av att polisen behövs för att förhindra våld. Polisers höga subjektsstatus 

blir verkliggjord genom det våld som tar ifrån någon annan dennes subjektsskap. Polisvåld bidrar 

alltså till att materialisera suveränitet och polisers rätt att använda våld och rätt till frihet från våld.  

   När offer för polisvåld blir overkliga har polisen på ett effektivt sätt återskapat legitimitet och i 

förlängningen sin egen nödvändighet där ”kriminell” eller ”skyldig” kan förstås som 

subjektspositioner som krymper informanternas existensberättigande för att legitimera polisvåld och 

i förlängningen suveränitet. Men polisvåld skapar också utrymme för sitt eget ifrågasättande.  I 

informanternas berättelser tolkar jag polisers subjektsstatus som hög eftersom informanterna 

förhåller sig till polisers version av våld och en generell uppfattning där poliser, i egenskap av 

innehavare av rätten att använda våld, förstås som nödvändiga trots informanternas erfarenheter 

som motsäger deras förståelse av polisers funktion. Trots det vittnar alla informanter om hur deras 

uppfattning om poliser som nödvändiga alltmer ifrågasätts genom deras erfarenheter av polisvåld. 
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Del 2. Vad händer med våld som saknar offer? 

 

När offerstatus blir svår att erhålla bör det också påverka och bero på hur våld uppfattas. I del 2 

undersöker jag hur polisvåld förstås och uppfattas i relation till polisers och informanternas 

subjektsstatus.  

 

 

Polisvåldets overkliggörande 

 

 

Om vi utsätts för polisvåld är det svårt att erkännas offerstatus då den kräver den subjektsstatus som 

förnekades av polisvåld till att börja med. Vad händer med det våld som isåfall saknar offer?  

Karin berättar att hon blev misshandlad av en polisman som hon senare samma dag såg  på ett torg 

där han satt och skrattade tillsammans med sina vänner medan de dunkade varandra i ryggen. Hon 

upplevde att de hade en toppendag vilket skapade en känsla i Karin av att vara ett ”lovligt byte” för 

polisen eftersom misshandeln mot henne tycktes höja polismannens självförtroende. Jag tolkar det 

som att maktrelationen bakom våldet skapar helt olika subjekt där våldet dröjer kvar i Karin under 

en lång period efteråt men tycks inte alls dröja kvar i polismannen, iallafall inte som något negativt. 

Karins uppfattning av deras skilda upplevelser tolkar jag som en förklaring till varför misshandeln 

framstår som mindre verklig för henne men kan samtidigt också bero på att de hade olika 

subjektsstatus redan innan våldet. Saskia ger också exempel på hur hennes förståelse av polisens 

uppfattning om situationen får konsekvenser för att våld känns mindre verkligt.  

 

 

Saskia: Jag kan aldrig förstå när poliser liksom beter sig oprofessionellt och pratar om oväsentliga saker eller säger 

förnedrande saker. Det tycker jag aldrig är befogat. Men jag kan förstå som till exempel när jag blev pepparsprejad och 

slagen i ryggen att det var i desperation från polisen. De tappade väl lite greppet om situationen och vad gör man då, jo 

man använder sig av det våld man kan för att ta kontroll över situationen igen, gentemot människor som liksom uttalat 

att vi inte använder oss av våld och inte har möjlighet att försvara sig mot batonger och pepparsprej. Så jag förstår att 

man som polis eller som befälhavare beslutar att man ska använda sina metoder även fast det är ju skithemskt och ett 

maktmissbruk. 

Saskia skiljer på fysiskt och verbalt våld. Hon ogiltiggör verbalt våld och menar att det aldrig är 

befogat. Samtidigt känner hon ansvar för att förstå vad som ligger bakom polisers fysiska våld även 

när det riktas mot henne och hennes vänner som är icke-våldsaktivister och trots att hon samtidigt 

förstår våldet som absurt och orättfärdigt. Jag förstår det som att det räcker med att polisvåldet är 

synligt för att det ska framstå som legitimt eftersom det är så polisvåld oftast framställs när det väl 

synliggörs och när poliser använder våld riktas fokus på dem som våldet används mot för att kunna  

legitimera våldet. I den meningen blir polisvåldet verkligt och tränger sig på just för att det förstås 

som legitimt samtidigt som det skapar känslor i Karin och Saskia av att våldet som riktats mot dem 

inte uppfattas som riktigt verkligt. Polisvåld förlorar alltså status som verkligt efter att det inramats 

som legitimt.  
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Peter: Alltså hur folk bemöter en när man berättar att man varit utsatt för polisvåld är med misstänksamhet. Då har han 

gjort något. Då är han en halvbuse. Det är aldrig självklart att det kan ha varit polisens fel. (…) Det kan ju inte vara så 

att polisen bara bryter armen på folk. Du måste ju ha gjort någonting för att förtjäna det. 

 
 

 

 

Peter berättar att han fick ljuga för folk när han hade bruten arm eftersom han inte orkade med den 

misstänksamhet han möttes med. Han förstår det som att polisens våldshandling i sig gör att han 

uppfattas som skyldig på grund av föreställningar i omgivningen om att poliser alltid använder våld 

rättfärdigt. Saskia berättar att när hon fick rådet att åka till sjukhus och dokumentera misshandeln så 

gjorde hon aldrig det eftersom hon kände att ingen skulle bry sig om att hon just blivit slagen av en 

polis. Karin berättar om hur hon pressades att berätta vem som misshandlat henne av sjuksköterskan 

som svarade när hon ringde till sjukvårdsupplysningen. Hon hade inte tänkt berätta vem som slagit 

henne på grund av risken för att inte bemötas välvilligt men när hon tillslut gav med sig och 

berättade att det var en polis som slagit henne så ställde sjuksköterskan inga fler följdfrågor kring 

det och Karin kände att det våld hon utsatts för inte längre räknades som våld. Min tolkning är att 

förståelsen av polisvåld som våld inramas av dess möjlighet att vara legitimt och beror av 

uppfattningar om den utsattes subjektsstatus där även polisvåld har  makt att definiera denna, och 

kan sedan på detta sätt legitimeras induktivt gentemot den utsattes uppfattade subjektsstatus varpå 

en offerposition efter polisvåld blir nästintill omöjlig.  Polisvåldet i sig förlorar sin ontologiska 

status som något verkligt och jag förstår det som att Peters uppfattning att skulden för våldet 

hamnar på den som utsatts för polisvåld beror på att polisvåldet inte helt kan förnekas verklighet 

samtidigt som det inte heller uppfattas som verkligt mot vissa subjekt. Skulden för våldet glider 

över på informanterna vilket gör att fokus riktas från våldet mot dem. Saskia ger också exempel på 

hur polisvåld kan rättfärdiga sig självt. 

 

 

Saskia: (…) Det var en polis som tog mig så hårt i armen och då måste de [ i hennes omgivning, min anm.] veta  

”Varför var du i kontakt med polisen, vad gjorde du då?”. Om en polis tar någon så hårt i armen att man blir blå blir 

fokuset på att det då är befogat. (…) Jag tänker att sådan inställning råder i samhället att polisen tar bara till våld om det 

verkligen är nödvändigt för polisen är snäll och vill alla väl. Om det är så att mina åsikter och mina aktioner är så 

extrema att polisen måste ta till våld, då är det ju jag som har fel och polisen som har rätt och då är det jag som är 

alldeles för extrem och har för extrema metoder eller för extrema åsikter. 
 

 

 

 

Saskia upplever att polisvåld uppfattas som en nödvändig handling för att polisen antas vara den 

felfria parten och den som blir utsatt för polisvåld förstås som att den förtjänar polisvåld eftersom 

polisens våld är normalt. Blir hon utsatt för våld, då är det hon som blir extrem. Jag tolkar det som 

att den som utsätts för polisvåld blir det subjekt gentemot vilket polisvåldet kan legitimera sig och 

då reproduceras polisers rätt att använda våld genom våld och polisvåld förlorar verklighet som 

något som ger konsekvenser för Saskia. När den här förståelsen för polisvåld är hegemonisk blir 

Saskias motstånd icke-legitimt just för att hon utsattes för polisvåld. 
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Våldets möjliggörande när offer ogiltiggörs 

 

 

Flera av mina informanter har erfarit polisvåld i samband med politisk aktivism. Det kan vara under 

demonstrationer, civil olydnadsaktioner etc. Saskia menar att poliser slår hejvilt i syfta att få 

kontroll, och ibland kommer någon i vägen. Flera informanter ger liksom Saskia uttryck för att 

polisvåld uppfattas som förväntat och naturligt i dessa sammanhang där polisvåld framstår som en 

naturlig konsekvens av det kaos som förväntas uppstå när flera aktivister samlas. Fastän poliserna 

inte tycks bry sig om våldet i informanternas berättelser verkar flera av aktivisterna inte skrämmas 

av polisvåld. 

   Saskia menar att våldsamma situationer kan uppstå genom att demonstranter och poliser triggar 

varandra så att stämningen blir aggressiv men eftersom polisen har ett maktövertag kan de använda 

våld och sedan skylla det på att demonstranterna hade skapat en sådan aggressiv stämning. Saskia 

synliggör således att alla kan vara delaktiga i att våldet finns men även i de situationer som polisen 

inte ensam är skyldig till våld synliggör hon att det är polisen som kan exploatera våldet till sin 

fördel på grund av ett maktövertag och att när polisen har definitionsutrymmet för våldet  medför 

inte våldet samma konsekvenser för polisen som för aktivisterna. När Marco berättar om när han 

blev häktad (och satt sen i flera månader) och skulle föras till häktets läkarmottagning synliggörs 

hur våldets innebörd glider beroende på inramningen och hur det i sig möjliggör våld. 

 

Marco: Eftersom det var så himla upphajpat och alla vi som var med[på demonstrationen, min anm.] var så himla 

farliga så bestämde de [polisen, min anm] sig för att ta mig med till läkarmottagningen. Till det behövde de fem 

piketpoliser och att jag skulle bakbindas. Just de här poliserna som hade blivit uttagna till det från pikéten de hade ju då 

fått höra att jag var en av de värsta och därför räckte det inte med en vanlig pikét utan de behövde fem av de tuffaste 

poliserna. Först räknade de ju kallt med att jag var någon som behövde liksom tryckas till lite extra då förstås så då fick 

jag lite stryk inne i hissen. Alltså det var inte så, det var mest att de tryckte upp mig och dunkade mig lite mot typ 

spegeln. Jag vet inte om de har spegel men jag har åtminstone för mig att jag kommer ihåg det så. 

 

 

Marco är i en uppenbart utsatt och sårbar situation men värjer sig för att kalla det han utsattes för 

som stryk. Våldet framstår som naturligt samtidigt som det blir osynligt som våld för Marco och 

som jag ser det även för poliserna eftersom de kan använda våld mot honom i den situationen.   

Marco är aktivist och anses dessutom vara skyldig till ett uttalat brott vilket påverkar 

händelseförloppet. Jag förstår det som att han inte uppfattas som någon som kan vara offer för våld 

eftersom polisernas våld mot Marco legitimeras med att han faktiskt var med i kravaller och det blir 

oviktigt att Marco inte dömts ännu, eller att våldet i hissen fortfarande inte har något med 

kravallerna att göra. Det är då gentemot Marcos tidigare handlingar som våldet rättfärdigas. Våld 

som förstås som legitimt medför alltid en möjlighet att inte förstås som våld alls eftersom det 

förnekar offerstatus. Om Marco inte förstås som offer kan våldet bli svårt att förstå som våld, vilket 

tillsammans med Marcos låga subjektsstatus också gör våldet i hissen möjligt. Jag förstår det som 
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att just genom bristen på erkänd offerstatus och våldets status som våld  verkliggörs föreställningen 

om vem som är skyldig när polisen använder våld, vilket i sin tur påverkar såväl polisens som 

offrets syn på våldet.  

   Marco berättar också att det faktum att han var inspärrad samtidigt skapade en stark oro hos 

honom för att våldet skulle kunna upprepas i evighet. Oron som jag ser det kommer av att han vet  

att det våld han eventuellt utsätts för inte räknas där flera händelser spelar in. Bland annat blev den 

misshandel han utsattes för i häktet på väg till läkaren (som också befann sig på häktet) 

dokumenterad av just denne läkare, och också anmäld av ett förhörsbiträde. Anmälan lades ner 

inom ett dygn vilket i sig innebär en kränkning av Marcos rätt till frihet från våld. I min förståelse 

overkliggörs i det här fallet våldet inte bara som en effekt av Marcos brist på offerstatus utan också 

av polisen aktivt som vinner legitimitet for våldet genom att anmälan läggs ner, även om det inte är 

samma poliser som står för båda dessa handlingar. Polisen får makt att använda våld när den 

samtidigt innehar makten att lägga ner utredningar, vilket kan förklara hur poliserna vågade sig på 

att misshandla Marco mellan cellen och läkarbesöket fastän de borde kunnat bevisas skyldiga. Att 

vara häktad är en inramning som också påverkar konsekvenserna  av våld och Marco berättar om 

hur han upplevde risken för våld då. 

 

Marco: Nej, den där rädslan som sagt var, den kom just då när de tog upp mig igen. Jag hade inte varit rädd för innan 

dess hade det känts som att det är så poliser är. Det var inte första gången. Jag hade ju blivit utsatt för någon form av 

polisvåld tidigare. Men det var ju också ett relativt kontrollerat sammanhang, det var liksom inne på häktet mitt på 

dagen, det var inte ute i någon polisbil i en skog på natten liksom. Ja, jag kunde på något sätt räkna ut ungefär vad som 

skulle [ske, min anm]. Jag var ju också redan inlåst. Och jag var ju redan häktad och eventuellt lite avtrubbad 

fortfarande för att jag var så otroligt trött.  
 

 

 

Marco upplever våldet som mindre skrämmande för att han var häktad, fastän häktningen också 

gjorde det möjligt för poliserna att misshandla honom. Samtidigt försöker Marco faktiskt berätta att 

han blir rädd som han senare berättar just för att häktningen medför en möjlighet för våld att kunna 

upprepas. Att vara häktad gör Marco sårbar men som jag förstår det erkänns han ändå inte 

offerstatus eftersom han på grund av sin sårbarhet saknar makt över hur våldet inramas. Häktningen 

kan istället förstås som våld på normativ nivå som ger Marco en låg subjektsstatus vilket i sin tur 

påverkar hans och polisernas uppfattning om misshandeln där Marco får svårt att formulera det han 

blir utsatt för i termer av våld och där hans egen rädsla både ökar på grund av att han är häktad 

samtidigt som det gör att han också omformulerar denna känsla. Jag förstår det också som att våldet 

framstår som naturligt för honom för att det bekräftar hans syn på hur poliser är.  Just den här 

förutsägbarheten i att våld kommer användas är enligt flera av informanterna anledningen till att de 

inte skräms av våldet.  Saskia berättar till exempel att hennes erfarenheter av polis har fått henne att 

gå från en positiv syn till att vara rädd för poliser samtidigt som hon upplever att hon blir tryggare i 

mötet med poliser.  
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Sammanfattning del 2.  Inget våld utan offer 
 

 

Våld på den normativa nivån är avgörande för vår förståelse för våld, inte bara för att en låg 

subjektsstatus till att börja med ökar risken för att utsättas för våld utan för att liv måste förstås som 

verkligt för att våldshandlingar skall kunna förstås som våld. Våld behöver per definition offer och 

våld mot personer som inte erkänns offerstatus blir svårt att förstå som våld.   

   Polisvåld har en tendens att försvinna och förlora status som något verkligt. Flera av 

informanterna berättar att deras erfarenheter av polisvåld visar sig svåra att prata om då de upplever 

att de skuldbeläggs för vad som hänt om det kommer fram att våldet kom från en polis. De upplever 

att de får ett annorlunda bemötande om de uppger andra förklaringar till hur de skadats. När 

informanterna berättar om att de utsatts för polisvåld riktas fokus från våldet mot de själva eftersom 

det är gentemot deras handlingar polisvåld kan legitimeras. När polisvåld inte går att förneka som 

våld, när det till exempel ger synliga skador, läggs ansvaret för polisvåld på den våldsutsatte. 

Informanterna uppfattas inte som offer om polisen är förövaren och polisvåld förlorar sin 

ontologiska status som våld för att det antas vara legitimt.  Polisvåldet förstås alltså utifrån en 

uppfattning om polisen som suverän där polisvåld förväntas vara legitimt vilket på en normativ nivå 

omdefinierar den utsattes subjektsstatus gentemot vilken polisvåld i sin tur kan legitimeras. Denna 

process är givetvis inte entydig, polisvåld förnekas och omdefinieras inte fullständigt. Men det går 

inte att undkomma att den våldsutsatta måste förhålla sig till att polisvåld antas vara legitimt för att 

kunna erkännas offerstatus. Den här förståelseramen för våld skapar också utrymme för 

våldshandlingar. I mitt material återspeglas detta i att poliser såväl som andra i omgivningen kring 

den som utsatts förlorar förståelse alternativt empati för hur våldet upplevs för dem. 

   Polisvåld i sig tycks sakna offer och denna brist på erkännande av offerstatus förstärker 

uppfattningar om att polisvåld är legitimt. När en persons liv saknar värde som ett liv att sörja blir 

våld mot denne overkligt och informanterna kan ”vänja” sig vid polisvåld när det inte framstår som 

bara våld. Rädsla blir därför inte ett adekvat mått på utsatthet eftersom deras utsatthet i de här fallen 

minskar deras uppfattning av att vara rädda genom att de blir ”vana” vid våld.  

 

Suveränitet erkänner på en normativ nivå rätten till frihet från våld och möjligheten till legitim 

våldsanvändning. Suveränitet erkänner därför per definition bara offerstatus hos de som inte utsätts 

för det egna repressiva våldet eftersom suveräniteten avgör vilka liv som är värda att sörja och i 

förlängningen vilket våld som kommer att förstås som våld. Men vilka subjekt som omfattas är inte 

entydigt bestämda. Suveränitet definierar ibland dessa subjekt först när våld används. Suveränitet 

ger polisvåld en möjlighet att kunna vara legitimt men determinerar inte de kriterier utefter vilka 

polisvåld kan legitimeras. Suveränitet möjliggör polisvåld för att det rymmer möjligheter att 
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legitimeras och därför förlora ontologisk status som våld, eftersom våld är något som gör något 

allvarligt med det subjekt som polisvåld förnekar när det legitimeras. 

   När polisen använder våld som i till exempel Marcos fall i häktet legitimeras våld ytterligare 

eftersom våldet framstår som lagligt för att anmälan mot polismännen lades ner. Alltså även när 

polisen överskrider sina befogenheter så får polisvåld makt att legitimera sin suveränitet genom   

utrymmet att ogiltiggöra de utsagor som bevisar detta, där våld framstår som nödvändigt enbart om 

det kan legitimeras. Suveränitet ger i sin tur polisen makt att använda det våld med vilket 

suveränitet kan legitimeras där suveränitet till att börja med möjliggjorde polisvåldet som legitimt. 

Konsekvenserna av polisvåldet blir osynliga eller oviktiga samtidigt som förståelsen av våldet får 

en inramning där vissa delar av polisvåldet inte går att ”höra”. Det är genom denna förståelseram 

som polisvåld antingen blir overkligt eller väcker misstänksamhet mot den som utsatts. 

Polismännen verkar också medvetna om detta faktum eftersom de med lätthet använde våld mot 

Marco i en utsatt situation, liksom i så många andra av informanternas berättelser. 

 

 

Del 3.  Hur informanterna förstår ett våld som inte alltid tycks verkligt 

 

Polisvåld har en tendens att förlora ontologisk status som våld på ett eller annat sätt och våld ses 

som mer verkligt och viktigt när det sker mot personer med högre subjektsstatus. Just därför blir det 

extra viktigt att hitta sätt för att förstå och se våld där våld ständigt raderas, också för att det som 

overkliggör vissa personers utsatthet för våld i sig är en våldshandling. Samtidigt syns det  i 

informanternas berättelser att våldet fortfarande medför konsekvenser och smärta även om de inte 

alltid förstår våldet helt och hållet som våld. I del 3 undersöker jag hur  informanterna själva förstår 

och upplever ett våld som inte tycks verkligt, och de konsekvenser våldet medför. 

 

 

Våld känns även när det inte erkänns 

 

 
Marco: det var en sådan viktig sak bara med hur jag kände. Överhuvudtaget är det ju inte vad som rent fysiskt händer 

med en. Det handlar ju inte om du hamnar på sjukhus utan det är just känslan, hela problematiken ligger i känslan, eller 

i kränkningen eller vad man ska säga. 

 

Vivi: Ja, rättslös och känner att man är väldigt försiktig. (…) Alltså på ett sätt tror jag det är väldigt, väldigt mycket 

saker som händer med en som man inte har tillgång till. På ett undermedvetet plan blir man väldigt rädd, även om man 

inte kan få fram det kanske.  

 
 

Det som raderas när polisvåld blir legitimt eller när någon inte kan förstås som offer för våld är inte 

våldet per se utan förståelsen för våldet. Som Marco påpekar är våld ett komplext begrepp som inte 
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går att förenkla som vare sig specifika handlingar eller känslor. Det viktiga med våld är vad det gör 

med en. Vivi synliggör hur våld gör något allvarligt med henne även när förståelsen för våld gör 

våldet overkligt. I min tolkning får Vivi svårare att ta på och förstå vad hon känner och varför för att 

våldet förlorar status som våld, men våldet har fortfarande makt att skada och skrämma henne. 

Informanterna talar om de känslor våldet för med sig även i de fall som de inte förstår våldet helt 

och hållet som våld. Karin berättar hur den smärta misshandeln förde med sig fick henne att börja se 

våldet. 

 

Karin: (…) Då var det som att jag fick hjärnskakning, och låg i flera dagar och grät och mådde illa och hade ont i 

huvudet. Det hade inte riktigt gått att låtsas som ingenting ens för mig själv. Jag kunde inte låtsas att allt var bra för att 

jag var så himla ledsen över vad som hade hänt. 

 

 

Det Karin utsattes för blev på flera sätt förminskat av omgivningen. Men i smärtan och kränkningen 

fanns våldet kvar och det ledde till att hon tillslut började prata om misshandeln trots att det kändes 

otryggt att göra det, vilket ledde till att hon insåg att det hon utsatts för var traumatiskt och behövde 

bearbetas. Otryggheten inför att prata om misshandeln beror delvis på att Karin uppfattar att hon 

borde låtsas som ingenting där jag tolkar det som att hon också förväntas förminska våldet och 

genom att prata om det tar sig rätten att förstora något som uppfattas som litet. Peter ger också 

exempel på hur de känslor våldet för med sig är det som gör att han reagerar på våldet fastän det 

bagatelliserats. 

 

Peter: (…) Jag vill ju inte bli behandlad som en brottsling om jag inte är en brottsling. Eller så kommer du tala med en 

viss myndig hög röst sådär. Det gör jag ju inte mot någon människa. 

 

 

Här syftar Peter på när poliserna bröt hans arm. Men då han uttrycker vad som var kränkande så var 

det att behandlas som en brottsling och att tilltalas med myndig hög röst. Att tilltala någon så tycker 

han är en oacceptabel handling. Jag förstår det som att kränkningen inte i första hand låg i det 

faktum att de bröt hans arm utan i maktutövandet i sig som får honom att känna sig omyndigt 

behandlad och behandlad med misstänksamhet. Det våld som känns mest är kränkningen av hans 

subjektsstatus och det är genom känslorna som Peter, och även Karin, återställer våldets status som 

våld. 

 

 

Konsekvenser av polisvåld 

 
Gemensamt för informanterna är att våldet för med sig en ökad misstänksamhet gentemot polis 

liksom upplevelsen av att polisen har makt över dem, där flera informanter berättar om hur de 
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börjar förvänta sig polisvåld efter att ha utsatts för det samtidigt som de också förlorar förtroende 

för polisen. Karin berättar om hur hon känner inför poliser efter misshandeln. 

 

 

Karin: Men sen i efterhand så har jag ju varit mycket mer rädd för polisen. Även om jag vet att det är en fredlig 

demonstration och det aldrig kommer bli något bråk, för det blir aldrig det. Om polisen är där så kan jag inte röra mig 

avslappnat. Jag kan inte tänka avslappnat eller fritt och jag kan inte prata avslappnat och koncentrerat till folk utan jag 

blir verkligen en helt annan person. Det tänker jag är på grund av rädsla. 
 

 

 

 

För Karin ligger kränkningen och rädslan i den kontroll våldet för med sig. Polisen kränkte henne 

och hennes subjektsstatus i egenskap av polis, vilket också medförde att misshandeln förminskades 

och inte fick rättsligt efterspel. I min förståelse blir misshandeln därför en symbol för något vilken 

polis som helst skulle kunna gjort mot henne. Denna efterföljande känsla av kontroll berättar flera 

informanter om. När jag frågar Saskia om hon känner rädsla för polisen nuförtiden svarar hon att 

hon aktar sig för att bli filmad och att hon är rädd för att bli slagen i huvudet. Hon förklarar att hon 

har lärt sig kartlägga vad hon tycker är riskfyllt i mötet med polisen. Hennes rädsla för att bli filmad 

är lättare att exploatera och inte ta på allvar eftersom våld kräver subjektsstatus för att förstås som 

våld, vilket hon saknar när hon blir filmad av polis. Det faktum att hon måste förhålla sig till våld 

som en möjlighet i mötet med polis synliggör i sig hur våldet kontrollerar hennes utrymme och 

samtidigt framstår som normalt. Luis som arbetar på en bar berättar att han alltid har haft ett nära 

samarbete med polisen men efter att ha utsatts för polisvåld är han alltid lite rädd när han lämnar 

baren där han arbetar sena nätter och han försöker sköta stökiga personer som kommer dit utan 

polisers inblandning. Han berättar om hur han kände inför att ringa polisen om hjälp när en 

polisman kom till baren där han arbetar och trakasserade Luis och misshandlade hans gäster.  

 

 

Luis: (...)  Så blev jag tvungen att ringa honom. [Polisman som Luis är bekant med, min anm.] Jag hade ju ingen annan 

att ringa för jag ville inte ringa till en vanlig polis för jag tänkte att vafan ringer jag till polisen då kommer hans kollegor 

och det blir ju bara ännu värre. De kan ju göra vad som helst. Bara hämta en påse med knark, ”Jamen det här hittade vi 

bakom baren förstår du”. Man har ju sett på filmer(skratt). Så som han betedde sig, det är på exakt samma sätt.  

 
 

 

Baren ligger i ett stökigt område och han har samarbetat med polis många gånger. Våldet målar upp 

ett scenario som enligt Luis bara händer på film och hans filmreferens förstärker bilden av att 

poliser håller ihop.  Han har inte några tidigare dåliga erfarenheter av polis men genom 

polismannens våldshandlingar förlorar han tillit till hela poliskåren och på att de ska ta hans parti 

gentemot en annan polis. Även om polismannens handling faktiskt framstår som ovanlig och 

atypisk blir det svårt för Luis att veta hur han ska kunna skilja ut poliskårens ”dåliga äpplen” från 

alla de andra och jag förstår det som att det just är därför som polismannens våld skapar en känsla 

hos Luis av att alla poliser kan innebära risk för kränkning. Det här stämmer överens även med 

Karins upplevelser efter misshandeln. Det är suveränitet som möjliggör den subjektsposition som 
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får polismannen att använda våld till att börja med och det är suveränitet som polismannen också 

missbrukar. Jag tolkar det som att just för att våldet mot Luis och Karin faktiskt blir möjligt genom 

den subjektsstatus suveränitet erkänner poliser blir det våld de utsatts för inte bara förknippat med 

en specifik polis utan med alla. Det är alltså maktrelationen som ligger bakom Luis rädsla mer än 

våldet i sig och att Luis blir rädd för poliser generellt får väldigt konkret återverkningar på hur han 

agerar och på hans upplevelse av sitt handlingsutrymme. Karins rädsla för vad poliser kan göra 

handlar också om hur de kan ta makt över henne. Hon berättar hur hon gick framåtböjd med stjärnor 

framför ögonen efter misshandeln och kände ett hat växa mot polismannen, men inte bara mot 

honom utan mot polismakten i stort, och mot socialtjänsten och arbetsförmedlingen som hon i den 

stunden uppfattade som olika delar av samma sak. Liksom för Peter uppfattar jag att polisvåldet hon 

utsatts för materialiserar hennes sårbarhet där kränkningen i Karins fall ligger i förnekandet av 

subjektsstatus från vad hon uppfattar som statens kontrollfunktioner. När Karin berättar om sin 

rädsla har den mer samband med polisens suveränitet än med våldet i sig. 

 

 

Karin: Jag var ju jätterädd. Jag var rädd under demonstrationen och jag var rädd när vi gick iväg och jag var ju livrädd 

när jag såg att de [polisen, min anm.] kom i 120 kilometer i timmen. Jag var rädd både för att få stryk och för att bli 

legitimerad. Jag ville inte hamna på någon lista över att jag var på det här stället och att de tolkar in mig i någon slags 

grupp. På något sätt är farlig, eller jag vet inte.  

 

 

Karin är rädd för åsiktsregistrering och för att bli stämplad som farlig, en rädsla jag förstår som  

större än den rädsla hon också känner för att poliserna ska använda våld. I min tolkning är Karin 

rädd för vad hennes aktivism idag via ett register innebär för hennes subjektsstatus i framtiden. Om 

hon blir stämplad som ett subjekt i motstånd blir polisvåld mot henne legitimt även i framtiden där 

ett register ger makt att förneka hennes subjektsstatus och möjliggöra våld mot henne redan innan 

hennes motstånd. Suveränitet får makt via registrering av aktivister att instifta sig självt som 

legitimt. Det som skrämmer med att bli identifierad är  inte i första hand att poliser kan använda 

våld utan att de genom våld kan ta makt över Karin.  

 

 

Sammanfattning del 3.  Våld exploaterar vår sårbarhet  

 

De som utsatts för det våld som på normativ nivå förnekar deras subjektsstatus förnekas samtidigt 

offerstatus både för det normativa våld som definierar dem till overkliga liv och för allt våld som 

kommer efter normativt våld. När förståelsen för våld raderar våld som våld är det inte våldet som 

försvinner utan förståelsen för våld. Hur kan vi förstå och se våld där våld ständigt raderas och hur 

ser relationen ut mellan våld och de personer vars liv inte är ”verkliga”? Informanterna kan både 

prata om våld och känna våld och dess konsekvenser även när våldet på olika sätt förnekats status 
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som våld. Våld tycks finnas som något de kan förhålla sig till trots att våld förstås olika utifrån en 

kontext och varierar med subjektsstatus. 

   Flera av informanterna lyfter att våldet inte i första hand ligger i handlingen i sig utan i den känsla 

våldet medför där  polisvåld förstås genom det maktövertagande våldet innebär. Våldet lever kvar 

genom de känslor det lämnar och känslorna ger upphov till konsekvenser av våld utöver det som 

skapas under våldshandlingen rent konkret och även när våldshandlingen är över så kan rädsla för 

våld igen skapa begränsningar av livs- och handlingsutrymmet. Samtidigt ger de också exempel på 

hur de genom just känslorna också kan återställa våldets status som våld just för att känslorna av 

våld inte går att förneka och även i de fall informanternas känslor inte i direkt mening förknippas 

med just våldshandlingen i sig så kan känslorna väcka ett tal som i sin tur kan leda dem vidare i sin 

förståelse av det som hänt som våld. Flera informanter ger exempel på hur själva förnekandet av 

subjektsskap är omöjligt att inte känna där förlusten av sitt värde som verkligt liv är just det som 

känns mest med våld och som ger konsekvenser under och efter våldshandlingen. Att våld är 

verkligt syns också i det faktum att samtliga av informanterna har förlorat förtroende för polisen 

efter sina upplevelser av polisvåld inte för att polisvåldet förnekats som våld utan just för att 

polisvåld förnekat dem subjektsskap. Polisvåld förstås också genom suveränitet  och det som 

skrämmer mest med polisvåld är inte det faktum att poliser kan använda våld utan den maktskillnad 

suveränitet medger. De konsekvenser polisvåld för med sig innebär att informanternas upplevelse 

av att förlora subjektsskap gentemot poliser förstärks. Våldet får alltså konsekvenser för 

maktrelationen mellan polisen och informanterna.  

   Med en förståelse av våld som något som alltid exploaterar det band genom vilket vi alla är 

beroende av varandra blir våld något som faktiskt hotar vår överlevnad och något som känns och 

ger konsekvenser. Informanterna har olika erfarenheter och olika definitioner av polisvåld men det 

går att förstå dem som våldsutsatta genom de konsekvenser våldet får och de känslor våldet lämnar 

eftersom våldet exploaterat deras sårbarhet och beroende av sina medmänniskor. Utifrån det 

resonemanget innebär ett förnekande av informanternas erfarenheter av polisvåld som våld ett våld i 

sig på deras person som faktiskt hotar deras tillvaro. Det medför att det polisvåld gör med 

informanterna kräver att polisvåldet erkänns och synliggörs och giltiggörs som våld. 
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Del 4. Subjektet och våldet får liv igen- relationen mellan motstånd och polisvåld  

 

 

Jag kommer ihåg en grej jävligt tydligt när vi var mindre. Jag var hemma hos en polare och lekte, spelade  

TV-spel eller vad fan vi gjorde. Hans farsa var alkis och det var ett jävla drama. De bråkade ju titt som tätt 

han och hans kärring. Så stormar det in flera snutar i lägenheten och bryter ner honom och skriker och 

välter saker och för väsen. Då tänkte jag ”Shit vad fan håller de på med?” Sen blev jag ganska rädd för 

polisen. (Peter) 

 

Det är viktigt att undersöka hur mycket handlingsutrymme de som utsatts för polisvåld har eller 

upplever att de har och hur det förstås. I del 4 undersöker jag relationen mellan polisvåld och 

motstånd. Denna relation är också intressant för att förståelsen av motstånd har betydelse för 

huruvida våldet är möjligt att politisera samtidigt som den är av intresse för att förstå hur polisvåld 

verkliggörs som legitimt.  

 

 

Hur motstånd görs i förhållande till polisvåld 

 

 

Alla informanter vittnar om hur kränkning och våld från polis format deras beteende på olika sätt. 

Kränkningen lever vidare genom känslor av att inte kunna göra något alls åt kränkningar eller våld. 

Våld och rädsla hänger ihop för flera av mina informanter och de uttrycker att de uppfattar polisvåld 

som aktiva handlingar där polisen vill att de ska bli rädda.  Peter uppfattar det som att polisen 

använder våld för att han ska bli rädd för att göra motstånd mot polisers maktövertag. 

 

 

Peter: Inte hotfullt men däremot så tror jag de tyckte att det var frustrerande att jag inte var rädd för dem, att jag inte 

visade någon respekt för dem. (...) Det är ju som man hanterar en mobbare. 
 

 

 

Peter uppfattar polisvåld som en aktiv handling från polisens sida i syfte att visa att de innehar ett 

maktövertag. I hans förståelse av polisvåld blir hans egen rädsla det tecken med vilket polisen 

förstår att de har maktövertag i relation till Peter där rädslan är det som skiljer den utan makt från 

den med makt. När Peter förstår det som att polisen uppfattar honom som kaxig och rapp i käften 

menar han att polisen ser det som kränkande mot sitt maktövertag vilket i sin tur gör polisen 

benägen att använda våld mot honom. Peter menar att om han hade visat sig rädd hade det kunnat 

stoppa misshandeln eftersom det hade bekräftat polisens maktövertag där han förstår avsaknad av 

visad rädsla som ett hot mot denna relation då han uppfattar det som orsak till polisvåld. Att inte 

visa rädsla är att inte visa respekt. På det sättet lägger Peter också ansvar på sig själv för att våldet 

kan ske, vilket öppnar ett utrymme där han subjektifieras och får utrymme att göra motstånd genom 

att inte visa eller känna rädsla. Den frustration Peter uppfattar hos poliserna inför detta visar att 
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Peters motstånd är verkningsfullt i hans ögon då våldet inte helt lyckas uppfylla syftet att minska 

Peters subjektsstatus i förhållande till polisen vilket i sin tur bidrar till att polisvåld blir synligt som 

våld för honom.  

   Trots sitt motstånd berättar Peter att han samtidigt alltmer anpassat sin livsstil på sätt som idag gör 

honom mindre utsatt i relation till poliser. I min tolkning gör Peters motstånd honom till subjekt 

samtidigt som det i subjektifieringen ingår att polisvåldet formar hans beteende. Genom 

subjektifieringen tvingas han samtidigt bli delaktig till den ram för polisvåld genom vilken våldet 

kan ske. Motståndet subjektifierar och gör våld synligt och genom den delaktighet i polisvåldet som 

uppstår möjliggörs ytterligare motstånd samtidigt som den också gör att många informanter kan 

tveka inför att göra motstånd eftersom det skapar känslor av skuld och ansvar. Legitimitet för våld 

verkliggörs gentemot motstånd och motstånd blir något som kan antas både motverka polisvåldets 

effekter samtidigt som det också antas orsaka våld. Att subjektifieras är också ett syfte med 

motstånd vilket syns när Marco berättar om när han satt häktad. 

 

Marco: då var jag ju verkligen helt hjälplös. Jag var ju redan hundra procent utlämnad till fienden eller jag kände ju 

verkligen så. Jag kände ju som att under hela tiden så kunde några som ville mig ont komma in genom dörren. Därför så 

var jag i någon form av mentalt försvarsläge, det var viktigt för mig att inte bryta samman. Jag hade det bäddat innan 

den där kom in på morgonen för att markera ”Kolla jag har inte blivit sådan att jag bara ligger och tittar upp i taket och 

röker.” Det var viktigt för mig att jag alltid skulle använda träningslokalerna varje gång även om jag inte riktigt kände 

för det. Jag skulle alltid gå ut på promenad och inför deras ögon så skulle jag alltid hålla mig och verka stark. Bara att 

jag inte kunde kosta på mig att verka svag och jag klarade det, det gick. Det gjorde att det här att verka stark också blev 

som att jag var stark på riktigt. 

 

 

För Marco är det känslan av hjälplöshet som våld medför som krymper hans utrymme. Hans strategi 

blir att motverka känslan av hjälplöshet och att motverka att bli knäckt. I Marcos strategi ingår det 

att han gör motstånd mot den maktrelation där han förväntas vara eller bli svag och genom att 

motverka denna känsla gör han motstånd mot att förlora subjektsskap. Han uppfattar det som att han 

sitter häktad så länge som han gör för att polisen vill få information genom att knäcka honom. Att 

hålla sig stark blir också en strategi för att de ska förstå att det inte tjänar något till att hålla honom 

häktad där Marco gör motstånd genom att inför polisen verka som att våldet inte får effekt. Men 

motståndet leder till att han också blir stark vilket på riktigt upphäver våldets effekt i form av 

upplevd hjälplöshet. Motstånd gör alltså dels att han subjektifieras och därmed att han motverkar 

våldets konsekvenser och syfte. Motståndet riktar sig både mot polisens maktövertag och mot vad 

våldet kan göra med honom själv. Motstånd kan också få följdeffekter som Marco visar. 

 

Marco: Men jag tänker att det i sig också var viktigt om inte annat för hur jag skulle förhålla mig till andra. Dels 

upplevde jag det som någon form av styrka tror jag, åtminstone om det skulle vara så att man skulle behöva försätta sig 

i en situation där det fanns risk för polisbrutalitet i framtiden så visste jag att jag inte skulle bli rädd för att gå ut. Om 

man blir kränkt så kan det ju leda till begränsningar av ens liv. Men eftersom det inte hände mig, eftersom jag kunde 

göra det här och fortsätta fungera som vanligt så kunde jag välja kanske att sätta mig själv i de situationerna hellre än 

någon som då blev mer förstörd av det eller vad man ska säga.  
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Polisvåld raderas genom motståndet i den meningen att det inte får effekten att Marcos liv 

begränsas efter häktningen. Att våldet raderas är positivt för att det inte lever vidare i honom även 

om han bär med sig erfarenheten av att ha suttit häktad. Som aktivist menar Marco att det kan 

finnas lägen då man måste riskera att utsättas för polisvåld. Hans strategi att inte låta våldet göra 

honom rädd eller svag får ett nytt politiskt syfte där han kan ta risker för andra där polisvåld skulle 

begränsa deras liv mer än för Marco. Han förstår det som att han genom häktningen formats till att 

klara av polisvåld vilket gör att han ser sig som lämplig att utsättas för detta våld då det inte 

kommer ge effekt i form av att han blir rädd eller begränsad. I den meningen har han återfått 

subjektsskap och kan politisera konsekvenserna av våld även om våld ”raderas” och oavsett om han 

politiserar polisvåld som sådant. 

 

Hur motstånd kan förstås som något omöjligt 

 

Alla informanter ger exempel på hur kränkning och våld från polis format deras beteende på olika 

sätt. Kränkningen lever ofta vidare genom känslor av att inte kunna göra något alls åt vare sig 

kränkningar eller våld. Åke berättelse om när han skulle göra en brottsanmälan till polisen 

illustrerar hur ens egna försök till upprättelse kan bli omöjliga när de ogiltiggörs av omgivningen. 

 

 

Åke: Om jag uttrycker mig milt så var det ju ett ganska rejält ointresse och jag fick helt klart för mig att de absolut inte 

var intresserade av att titta på det här. Han som jag tror var i chefsposition, han liksom lade bara händerna bakpå nacken 

och satt och tittade på mig en stund och sa ” Men vem ska det vara?” Sa han, ”Vem ska det vara?” 

 

 
Åke upplevde att ansvaret föll på honom att bevisa att han varit utsatt för brott för att 

överhuvudtaget få göra en brottsanmälan. Han gav så småningom upp dessa försök eftersom han 

kände att han inte kunde göra något mer vare sig åt att få göra sin brottsanmälan, vilket i sig är ett 

våld på hans rätt till frihet från våld och brott, eller åt den kränkning han utsattes för under alla sina 

försök hos polisen att bli tagen på allvar. Jag tolkar det som att Åkes subjektsstatus  medförde låg 

trovärdighet vid tidpunkten och sattes i relation till det brott han ville få upprättelse för, vilket 

ytterligare bidrog till att han inte kunde uppfattas som brottsoffer. Samtidigt förstår jag det som att 

polisen får utrymme att vinna legitimitet åt kränkningarna gentemot Åkes alla försök att bli tagen på 

allvar på grund av hans uppfattade subjektsstatus, vilket också bidrar till att Åke upplevde att ju mer 

han försökte bli tagen på allvar desto mer förlöjligad blev han. Motstånd blir omöjliggjort när 

kränkning legitimeras gentemot Åkes krav på upprättelse. Trots sitt motstånd lyckas därför inte Åke 

subjektifieras genom det. 

   Saskia menar att hon ifrågasätter poliser när de beter sig oprofessionellt och att även om det blir 



 53 

uppenbart att hon har rätt upplever hon att hennes ifrågasättande leder till att polisen istället trappar 

upp sitt maktmissbruk. Vivi berättar att poliser sagt till henne att det inte är någon idé för henne att 

göra motstånd eftersom hon ändå inte kan göra någonting och att de ändå kan göra som de vill. Hon 

menar att de också kan det och berättar att hon tagits in för till exempel drogtester utan grunder. 

Upplevelser av att polisen har förmåga att legitimera handlingar gentemot motstånd gör som jag 

tolkar det att Vivi upplever att poliser har makt att göra hennes motstånd omöjligt och ineffektivt. 

När motstånd blir omöjliggjort kan det bidra till att skapa en deterministisk förståelse av polisen. 

Marco beskriver hur polisvåld skapar en känsla i honom av att det är naturligt för  poliser att vara 

våldsamma. 

 

Marco: Jag tyckte att polisen betedde sig som en arg hund. Det låg i deras natur att vara våldsamma och sätta sig över 

och precis som  med en hund så kan man bara förhålla sig till det, det är onödigt att försöka grubbla över varför det är 

så, iallafall i det läget. 
 

 

 

Marco illustrerar en förståelse av polisen som flera informanter ger uttryck för efter att ha utsatts för 

polisvåld. Han ger här uttryck för en ganska deterministisk förståelse av polisen som i sig tycks få 

både motstånd och politisering av våldet att verka avlägset som jag förstår det för att synen på makt 

polariseras. Jag tolkar det som att en känsla av att våld är naturligt för poliser förstärks när Marco 

inte får upprättelse för våld utan istället misstänkliggörs. Men Marco påpekar också att oavsett om 

poliser har ett våldsamt beteende av naturen eller inte behöver det för den skull inte innebära att 

man ska acceptera polisvåld där han synliggör att motstånd och politisering har betydelse även om 

det känns verkningslöst. Hur motstånd tas emot och förstås får alltså stor betydelse för hur 

maktrelationen uppfattas där Marcos förståelse av polisvåld inte alls alltid är deterministisk. Åke 

ger exempel på hur uppfattningen om maktrelationen har betydelse för upplevelsen av att kunna 

göra motstånd när han berättar om varför han fortsatte försöka göra en polisanmälan fastän polisen 

fortsatte neka honom det. 

 

 

Åke: Javisst alltså. Det är ju en kränkning. Oavsett om det är någon som är i en besvärlig situation i livet eller att han 

eller hon är svag så skall de inte löpa risk för att under den perioden bli lurade eller kränkta eller på något sätt utnyttjade 

just med tanke på att de är i en svag situation. 

 
 

Åke menar att polisen och rättsväsendet inte skyddar alla jämlikt från risken att utsättas för brott.   

Han ställer höga krav på polisen och förväntar sig att de ska kunna sköta sitt jobb även om han 

också förstår polisen som dåliga utredare och att de flesta förundersökningar inte håller måttet på 

grund av polisers bristande noggrannhet. I min förståelse av Åkes syn på polisen blir den aldrig 

reducerad till en stereotyp symbol för makt eller våld där poliserna enbart underkastar sig en 

struktur. Åkes förmåga att sätta polisvåld och kränkning i ett större sammanhang samtidigt som han 
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ser poliser som individuellt ansvariga för sina handlingar tolkar jag som det som gör att våldet blir 

synligt och just genom Åkes förnekade subjektsstatus och i känslan av att bli särbehandlad förstår 

han att polisen kränker honom. Åke reduceras inte till någon helt utan makt och blir förbannad på 

hur han behandlas och kan agera. Hans motstånd subjektifierar honom inte eftersom det innebär att 

formas av de maktrelationer han vill sätta sig emot. Därför blir hans motstånd ”omöjligt” samtidigt 

som hans motstånd mot att formas gör att han ser polisvåldet och politiserar det.  

 

 

Hur  polisvåld och tolkningar av polisvåld blir verkliga i förhållande till motstånd 

 

Karin berättar att två pansarpolisbilar och en vanlig pikétbuss kom efter en demonstration varpå 

poliser började haffa och identifiera aktivister. Nedan berättar hon om hur hon försökte undkomma 

genom att springa därifrån men istället blev ikappsprungen och misshandlad av en polisman. 

 

 

 

Karin: Ja, jag insåg att han skulle få fast mig, det här var ju civilklädda specialtränade poliser. (…) Jag stannade och 

vände mig om och höll upp händerna och då slog han mig över näsan och munnen, alltså i ansiktet med flathanden, så 

att jag föll till backen och slog i huvudet och sen slet han upp mig och gick tillbaka med mig. Jag gick typ dubbelvikt 

och armen och handen var bakåtvriden. Där stod alla kring polisbilarna och hade händerna på bilen och blev visiterade, 

legitimerade och så tryckte han upp mig mot bilen också, men då fick de ett larm så han hann inte gå igenom mina 

fickor. Han hann inte legitimera mig. 
 

 

 

 

Karin berättar att polisen hotade med att ta fram pistol men det hon uppger att hon var rädd för var 

att  bli identifierad och det var därför hon försökte ta sig därifrån. Jag förstår det som att det är 

gentemot hennes handling att försöka undkomma som polisvåldet materialiseras som legitimt och 

möjliggör den följande misshandeln. I Karins redogörelse framgår att poliserna vet om att 

identifiering i sig skrämmer aktivisterna eftersom polismannen är beredd att jaga Karin och slå 

henne för att hon försökte undkomma att bli identifierad samtidigt som han åker därifrån utan att 

avsluta identifikationen på grund av ett annat larm. Det faktum att hon är rädd för att bli identifierad 

kan vara svårt att relatera till vilket i sin tur kan göra att den följande misshandeln av den 

anledningen blir overklig för hennes omgivning eftersom polisvåld antas vara legitimt tills 

motsatsen bevisas eller blir tydlig. När polisen åker ifrån platsen utan att ha avslutat ogiltiggör 

polisen såväl identifieringen av aktivisterna som våldet mot Karin. Handlingen att identifiera 

aktivisterna måste förstås som en kränkning och framstår som en makthandling gentemot 

förståelsen av aktivister som en särskild subjektsposition i motstånd. När Karin berättar hur hon 

kände direkt efter misshandeln är det förståelsen av hennes handlingar som motstånd som får 

betydelse för polisens handlingar där Karin gör motstånd mot polisvåldet i sin tur.  
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Karin: (...)Alltså han skrek åt mig, frågade varför jag inte hade stannat osv. Alltså på någon sekund eller så från att jag 

blev slagen så var det som att jag tappade synen på honom som en person med människovärde eller vad man ska säga. 

(…) På något sätt slutade jag definiera honom som människa. (…) Oftast om man får en fråga så är väl reaktionen att 

man vill svara på den men jag kände att jag inte hade något val, jag kunde inte svara. Om han inte är någon människa 

iochmed att han inte har behandlat mig som en människa, då kan ju inte jag svara honom för då erkänner jag ju på något 

sätt att vi båda är människor och så var det inte. 
 

 

 

När polismannen springer ikapp Karin och skriker åt henne när han väl är ikapp tolkar jag det som 

att hennes handling förstås som ett motstånd som dessutom inte är giltigt enligt polismannen varpå 

han väljer att misshandla Karin som är ensam och på alla sätt och vis i en sårbar sits. Jag förstår det 

som att Karin upplever redan när polisen ropar efter henne att han tar ifrån henne subjektsskap 

vilket skrämmer henne eftersom hon uppfattar det som att det gör henne extra utsatt för våld. 

Misshandeln i sig bekräftar detta och synliggör för Karin att hon saknar människovärde för 

polismannen samtidigt som han berövar henne det genom våldet.  Karins motstånd blir ett sätt för 

polismannen att lägga över ansvaret för misshandeln på henne. Det motstånd som följer efter 

misshandeln är Karins motstånd mot den förskjutning i subjektsstatus som våldet gör giltig där  

polismannens våld i form av att beröva henne människovärde är det som gör att han i sin tur slutar 

vara människa för Karin.  

   Ibland är det också motståndet i sig som osynliggör polisvåld. Saskia berättar om hur polisvåld får 

konsekvenser för henne som aktivist. Fastän hon är icke-våldsaktivist innebär hennes aktivism alltid 

en risk för polisvåld.   

 

Saskia: (…) Det är ju skitviktigt att prata om polisvåld men det stjäl ju också uppmärksamhet och tid och stjäl ju också 

ens mod att fortsätta med det man sysslar med om man vet att det finns en risk att jag blir slagen i huvudet om jag är 

med på det här. Tycker jag att det är värt då. Alltså hur mycket jag än vill protestera mot de här krigsövningarna så vill 

jag inte få hjärnskador. 

 

 

Polisvåldet innebär ett hot som påverkar Saskias möjligheter att göra det hon tycker är viktigt. Även 

att prata om polisvåld förstår hon som ett sätt att ytterligare lägga tid på något hon tycker tar för 

mycket tid och som tar tid från det hon tycker är viktigt och minskar hennes möjligheter till 

aktivism. I min tolkning blir polisvåld osynliggjort genom sina  konsekvenser där polisvåldet 

upplevs ta ifrån Saskia fokus från det som är viktigt för henne varpå hon gör motstånd genom att ta 

fokus från polisvåld. Själva uppfattningen och materialiseringen av polisvåld som i konflikt med 

motståndshandlingar  gör att polisvåldet således även får konsekvenser i form av att det skapar 

förutsättningar för att inte ifrågasättas. 
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När polisens beteende skapar sprickor i polisvåldets förståelseram 

 

 

Allt polisvåld kan inte materialiseras som legitimt där de reaktioner våldet får istället synliggör 

våldet som oacceptabelt. En kväll precis innan stängning rusade en polisman in i baren där Luis 

arbetar som genast började trakassera Luis och gästerna. I Luis berättelse blir gästernas motstånd 

inte ogiltiggjort av polisvåld utan istället ogiltiggör det polismannens våldshandlingar. 

 

 

 

Luis:  Så fort han såg bordet så gick han fram till dem och snackade med en tjej där och sen kom han tillbaka till mig 

och sa ”släng ut dem”. ”Varför, varför ska jag slänga ut dem?” ”För att jag säger det” säger han. ”Du måste slänga ut 

dem. NU”, säger han, väldigt aggressivt, det är inget snällt sätt, det är väldigt aggressivt. ”Men jag får inte göra så, vi 

stänger ju om femton minuter så de har ju tid, och de är inte berusade, de har inte gjort något, varför ska jag slänga ut 

dem?” ” Jamen jag är polis” och pekar på brickan igen och säger ”Du får slänga ut dem, om du inte gör det jag kommer 

stänga lokalen för dig, jag kommer göra blablabla”  alltså hotade mig. 

 

Luis: (...) Den killen som sa så till honom, polismannen tog tag i honom och så lyfte han honom i luften och så bara 

pang i golvet. (…) Så kom det en annan kille, ”Men vad håller du på med?” Så tog han tag i den andra killen och 

puttade honom på golvet och tog tag i honom en gång till, öppnade dörren och så ut i snön alltså. Han var såå aggressiv, 

jag visste inte vad jag skulle göra. Jag vågade inte ens ringa till polisen. Jag blev chockad, alltså något sådant  har aldrig 

någonsin hänt. Sådana grejer har man sett på film. 
 

 

I den här situationen verkar inte polismannen ha tolkningsföreträde. Två gäster protesterar, men de 

känner också till polismannen som har en relation med deras kollega. Luis problematiserar också 

polismannens våld och säger emot honom.  Det är svårt att overkliggöra våldet eller lägga ansvaret 

för våldet på Luis eller gästerna som senare polisanmäler händelsen. Jag förstår det som att 

polismannens iscensättande av en polis vars våldsanvändning är legitim misslyckas eftersom 

polisens handling uppfattas som oväntad och extrem, vilket synliggör att polisers våld inte helt fritt 

medges rätten att använda våld där möjligheten att polisvåld förstås som legitimt samtidigt sätter 

ramar som poliser måste hålla sig inom för att kunna bibehålla denna möjlighet. Därför ges också 

utrymme för Luis och hans gäster att göra motstånd, motstånd som förstås som legitimt.  

 

 

Luis: Och sen kom han till mig och sa ”Gå och hämta ditt tillstånd, du har inte tillstånd till klockan ett”, ”Jo det har 

jag”. ”Gå och hämta det då!” Då blev jag lite arg och sa ”Det är ditt jobb isåfall att kolla om jag har tillstånd eller inte. 

Jag är ensam i baren, jag kan inte lämna baren nu och gå igenom mina papper. Det är ditt jobb att kolla upp mig om jag 

har gjort något fel. Jag har haft baren i flera år så jag vet vad jag snackar om och jag vill att du ska lämna lokalen NU.” 

Ja och höjde rösten. Han gick ut och så in igen. Sen kom två stycken av gästerna ner och de blev också arga när de såg 

att han höll på att hota mig. Ena killen sa ”Du får inte utnyttja makten och gå ut och gå och vifta med din bricka och 

köra den stilen va.” 
 

 

 

Luis och hans gäster gör motstånd mot polisens befallningar och beteenden. De uttrycker konkret 

att han missbrukar sin makt som polis och jag tolkar det som att detta motstånd föregår 

polismannens våldshandlingar samtidigt som jag förstår det som att Luis och gästerna har så nära 

till att ifrågasätta honom redan innan han använder våld just för att polismannen misslyckats med 

att iscensätta suveränitet. Polismannen reagerar med att trappa upp situationen genom att använda 
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våld mot Luis och gästerna vilket kan tolkas som att motståndet uppfattas kränkande för 

polismannen eftersom det ifrågasätter hans beteende vilket eventuellt synliggör att hans handlingar 

riskerar att inte kunna legitimeras. Polismannens våld kan tolkas som ett försök att vinna tillbaka 

den legitimitet motståndet ifrågasätter. Trots att polismannens våld inte verkliggörs som legitimt 

räcker det i det här fallet med att det finns en möjlighet för att polisvåld förstås som legitimt för att 

polisen ska kunna missbruka sina befogenheter och också använda våld och han spelar på denna 

möjlighet  genom att till exempel vifta med polisbrickan.  

   Gästerna och Luis motstånd synliggör de sprickor som uppstår när polismannen inte fullt ut 

lyckas återskapa suveränitet och sig själv till en person med högre subjektsstatus än de och det 

uppstår en möjlighet att synliggöra våldet som icke-legitimt.  Motståndet uppstår som jag ser det 

som en effekt av att polismannen inte vunnit legitimitet åt sitt våld samtidigt som motståndet 

synliggör våldet som icke-legitimt vilket skapar ytterligare möjligheter till motstånd som kommer 

förstås som legitimt. Polismannens handlingar kan inte legitimeras gentemot Luis och gästernas 

motstånd eftersom motståndet inte förstås som icke-legitimt och istället synliggör polismannens 

våld som våld. Alla våldshandlingar efter det rymmer möjligheten att ytterligare bidra till en 

förståelse av polismannens handlingar som maktmissbruk.  

 

 

 

Sammanfattning del 4.  Motstånd som något som kommer både före och efter 

polisvåld  
 

 

Informanterna uppfattar oftast polisvåld som något som inte går att göra så mycket åt. De upplever 

att poliser inte bara kan trappa upp situationer utan också tenderar att göra det där informanterna 

förstår sitt eget motstånd som orsak både till att polisen använder våld och till att våldet trappas upp. 

Men även handlingar de tror att polisen uppfattar som motstånd, till exempel ett kaxigt beteende.  

Suveränitet medger poliser rättigheter att använda våld utefter specifika kriterier där polisens 

subjektsstatus erkänns högre trovärdighet också i uttolkandet av när polisers våld är legitimt. Det 

som uppfattas stå i konflikt med polisers rätt att använda våld och rätt till frihet från våld kan 

uppfattas som i konflikt med suveränitet där polisvåld kan formuleras som legitimt gentemot det 

som förstås som motstånd eftersom dessa subjekt kan tolkas som det hot med vilka suveränitet 

motiveras. Motstånd innebär alltså alltid en möjlighet att polisvåld legitimeras. Men hur kan då 

motstånd mot polisvåld vara en orsak till polisvåld och alltså komma innan våldet det gör motstånd 

mot, såsom informanterna uppfattar det?  

   Motstånd har inte någon fast ontologi. Vilka subjekt som uppfattas som i konflikt med polisen  

blir verkliggjort tillsammans med  polisvåld där det faktum att polisvåld genom suveränitet kan 

erkännas som legitimt i sig framställer de subjekt som utsätts för polisvåld till subjekt i motstånd 
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vilket legitimerar våld. Motstånd kan på det sättet genom polisvåld bli verkligt som något som 

kommer före polisvåld. Det innebär också att när personer gör motstånd mot till exempel polisvåld 

riskerar de att utsättas för polisvåld för att det förstås som legitimt.  

   Aktivisterna i mitt material framstår som en grupp som är extra utsatta för polisvåld. ”Aktivisten” 

kan förstås som en subjektsposition som redan innehåller en relation till polisen där denna relation 

konstrueras som en konfliktrelation. Aktivister förstås därför ofta som ett potentiellt motstånd vilket  

får betydelse för hur polisen agerar och förklarar den extra utsattheten för polisvåld. Denna 

inramning av aktivister är gynnsam för polisen eftersom aktivisten blir en subjektsposition som 

alltid kan legitimera polisvåld. Polisen får makt att definiera vad som är våld genom att med våld 

inrama en förståelse av aktivister som icke-legitima subjekt där polisvåld kan framstå som ett 

nödvändigt och legitimt våld eftersom polisen förhåller sig till den tänkta motpart suveränitet vill 

skydda ifrån. Denna inramning av polisvåld framställer aktivister som utsätts för polisvåld som 

extrema hellre än handlingen i sig vilket förstärker svårigheterna att se polisvåldet som våld vilket 

också bidrar till att våldet skrämmer mindre.  

 

Informanterna tycks förhålla sig till polisvåld på två nivåer. Vad våldet är och gör och vad våldet för 

med sig i form av känslor som begränsar handlingsutrymmet. Informanterna berättar hur polisvåld 

kan leva vidare länge i form av trauman och rädslor och kränkt subjektsstatus. Dessa känslor känner 

de att de kan göra något åt. När informanterna vägrar låta våldet få effekt till exempel i form av 

rädsla innebär det att våldet faktiskt inte får full verkan på den nivån samtidigt som polisvåld 

fortsätter vara osynligt på den andra. Informanterna gör motstånd mot vad de uppfattar att polisen 

vill med våld, och mot de konsekvenser våldet för med sig.  

   När polisen använder våld mot vad de förstår som ett motstånd från informanternas sida, 

ogiltiggör polisen deras motstånd. Att motståndet inte förstås som legitimt innebär att polisen inte 

längre är ansvarig för sina våldshandlingar utan ansvaret för våldet läggs över på de som gör 

motstånd och de som utsätts för polisvåld. När informanterna blir ansvariga för de våldshandlingar 

de utsatts för och när de gör motstånd mot konsekvenser av våld i form av att inte låta våldet 

begränsa deras handlingsutrymme eller kränka deras subjektsstatus så görs de och gör de sig till 

subjekt. Informanterna subjektifieras genom motståndet oavsett om de aktivt gjorde motstånd eller 

bara uppfattades göra motstånd och subjektifieringen öppnar också upp för att polisvåld kan 

uppfattas som våld och utrymme skapas för motstånd tillbaka. Men i subjektifieringen ingår också 

att polisvåldet formar informanternas beteenden. De blir till subjekt när de gör eller uppfattas göra 

motstånd mot våldets intentioner genom att de själva eller andra förstår motståndet som orsak till 

polisvåld. Genom subjektifieringen tvingas de samtidigt bli delaktiga till den ram för polisvåld 

genom vilken våldet kan ske och bli verkligt. Motstånd kan också innebära att inte subjektifieras 
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både genom att aktivt inte låta sig formas av de maktrelationer inom vilka polisvåld möjliggörs men 

också genom att förvägras subjektsstatus på grund av sitt motstånd.  

 

Informanternas förståelse av polisvåld bidrar till att många känner att  motstånd blir omöjligt och 

ineffektivt. Polisvåld naturaliseras och förstås som något informanterna bör förvänta sig vilket 

skapar en uppdelning mellan dem och polisen där polisen emellanåt uppfattas som maktfullkomlig. 

Denna polariserade uppfattning av makt medför att informanterna känner sig hjälplösa och att de 

helt saknar makt att göra något åt våld. Samtidigt verkar en deterministisk förståelse av polisen och 

polisvåld uppstå just för att de känner sig maktlösa där våldet skapar en förståelse av makt som 

polariserad där dessa polariserade maktpositioner i sin tur återskapas av förståelsen för poliser som 

våldsamma av naturen. Även omgivningens uppfattningen om personer som gör motstånd eller 

utsätts för polisvåld framstår som polariserad.  

   Informanterna uppfattar polisen som en aktör som inte använder våld bara för att de kan utan för 

att de vill något med våld. De uppfattar rädsla som en känsla som upprätthåller maktskillnader där 

polisvåldets syfte är att skapa rädsla för att förstärka och återskapa dessa maktskillnader. Polisvåld 

kan förstås som en aktiv strategi från polisens sida att skapa rädsla i syfte att upphäva motstånd och 

att manifestera och återskapa maktövertag för att kunna skapa och återskapa subjektspositioner som 

är gynnsamma för polisen.  Informanterna uppfattar det som att polisen använder våld när de inte 

visar rädsla samtidigt som det blir ett sätt för dem att göra motstånd mot polisvåld där polisens 

maktövertag hotas om de inte visar rädsla. En plats för motstånd skapas där informanterna aktivt 

kan motarbeta rädslan och därmed vad de uppfattar som syftet med polisvåld.  Allt polisvåld blir 

alltså inte overkligt hela tiden och överallt utan måste overkliggöras  om och om igen vilket skapar 

möjlighet för våldets förnekade subjekt att bli till liv igen och för att polisvåldet ska synliggöras 

som våld. Den utsattes subjektsstatus och agerande determinerar alltså inte våldets legitimitet. 

Samtidigt är polisens makt inte fullständig och subjektspositioner är aldrig fasta och polära. Poliser 

kan inte använda våld och komma undan med det hur som helst utan de måste hålla sig inom de 

ramar med vilka polisens suveränitet legitimeras där våldets förståelseramar också ständigt måste 

legitimeras och verkliggöras om och om igen. I denna ständiga process av upprepning skapas 

sprickor och utrymme för motstånd. Polisvåld lyckas inte alltid med att legitimera suveränitet. Luis 

ger exempel på ett fall där polismannen inte lyckades iscensätta sitt våld som legitimt. När 

polismannens våld i Luis berättelse mötte motstånd blev det synligt att polismannen inte levde upp 

till de bilder genom vilka poliser uppfattas som trovärdiga. Våldet gick inte att legitimera gentemot 

Luis och gästernas motstånd. Denna spricka kan vara just det som också gjorde motstånd möjligt till 

att börja med. Legitimitet för våld materialiseras gentemot motstånd där motstånd blir något som 

både motverkar polisvåldets effekter samtidigt som det kan orsaka det och när polisvåld inte 
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legitimeras och blir synligt blir ytterligare motstånd möjligt.  

 

 

Del 5. Konflikttermer -  vad politiseras genom relationerna? 

 
 

Jag är uppvuxen i en väldigt trygg medelklassfamilj i ett vitt medelklassamhälle där man får lära 

sig att polisen är snäll och vill alla väl. Det är såhär filmer med poliser som hjälper tanter över 

gatan och så. Men den bilden har ju raserats lite. (Saskia) 

 

Alla mina informanter ser strukturella samband mellan vem man är och risken för att utsättas för 

polisvåld samtidigt som en strukturell förståelse för polisvåld växer fram genom erfarenheter av 

polisvåld. Saskia menar att klass har betydelse för synen på polisvåld. I hennes ungdom var poliser 

frånvarande och några hon inte alls kom i kontakt med. Hennes syn på poliser skapades genom 

narrativ om den hjälpsamme polisen. När hon blev aktivist ändrades det och hon förvånades och 

skrämdes av hur verkliga poliser faktiskt betedde sig. Vivi som kommer från arbetarförhållanden 

visste att poliser kunde använda våld. För henne var det föreställningar om att det bara var ett fåtal 

poliser som missbrukade sin makt och använde våld som fick henne att tro att hon inte kunde 

utsättas för polisvåld. Båda är medvetna om att deras egna erfarenheter av poliser reviderat deras 

syn på polisvåld. Peter förklarar hur han förstår  både varför någon kommer i kontakt med polis och 

hur poliser uppfattas utifrån klassbakgrund. 

 

 

Peter: Min teori är väl lite att människor som blir poliser kommer från en värld där antingen så är man tjuv eller så är 

man god. Antingen så är det svart eller så är det vitt. Om man kommer från trygga medelklass, det är inget fel med att 

vara medelklass liksom så. Om man kommer från trygga medelklassförhållanden så får man nog en annan bild av 

samhället och brott och rättvisa än vad man får om man kommer från mindre priviligierade förhållanden, eller vanliga 

arbetarförhållanden. Det är ju väldigt svårt att skikta människor sådär. (…)Man ser verkligen inte samhället då. Jamen 

det är väl inte så konstigt. Om man är uppväxt i sin värld där det är väldigt enkelt, människor som går i skolan får bra 

betyg, pappa hjälper dig med läxan och sen så går du en utbildning och så har du ett jobb och sen kontaktnätet ut. Alltså 

du behöver fan inte göra något brott där, du behöver inte punda, supa eller så. 
 

 

Peter menar att medelklasspersoner ofta har en annan uppfattning om polisvåld för att de inte ens 

kommer i kontakt med polisen. Han menar att trygga förhållanden påverkar uppfattningen om brott 

och rättvisa där synen lätt kan förenklas och polariseras just på grund av att vissa delar av samhället 

blir osynliga för de som växer upp så. Peter menar att de som väljer att bli poliser ofta har denna 

polariserade uppfattning där du antingen är en tjuv eller en god person och jag förstår det som att 

Peter menar att denna syn bottnar i bristande verklighetskontakt och ger upphov till polisvåld 

eftersom förståelsen för vissa liv och vissa handlingar minskar. Bristen på verklighetskontakt kan 

också förklaras med att uppfattningar i samhället gör att poliser bemöter människor olika och alltså 
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ger olika erfarenheter av poliser. I den meningen brister inte verklighetskontakten för olika klasser 

utan de bemöts helt enkelt olika, vilket Peter också samtidigt lyfter. Polisen som han ser det finns 

till för att skydda just de mer priviligierade skikten och deras klassintressen. Peters förståelse för 

polisvåld innebär att klass är den variabel suveränitet legitimeras gentemot där de mindre 

priviligierade skikten representerar de som de mer priviligierade skall skyddas från. Polisvåld blir 

då legitimt att använda mot de mindre priviligierade. Peter problematiserar också klass som en 

faktor som har betydelse för vilken inställning du får till poliser och brott. Åke menar liksom Peter 

att social bakgrund spelar roll för om du kommer hamna i brottslighet eller missbruk, vilket i 

förlängningen leder till poliskontakt. Karin däremot politiserar relationen kriminell- icke-kriminell 

där polisen per definition står som motsats till kriminalitet. Hon menar att många faktiskt är rädda 

för polisen men att det inte problematiseras för att den som ifrågasätter polisen riskerar att förstås 

som potentiellt kriminell. Karin menar liksom Åke att förknippas med kriminalitet minskar ens 

trovärdighet där Karin förstår ”den kriminella” som en tvivelaktig figur med färre rättigheter och 

mindre existensberättigande. Utifrån deras förståelser politiserar både Peter, Åke och Karin en 

polariserad uppfattning om olika personer där jag förstår det som att en polariserad syn på 

subjektsstatus bottnar i att liv redan fått olika värde samtidigt som polariserade föreställningar 

ytterligare förstärker liv som olika värda. En polariserad syn på subjektsstatus kan alltså fungera 

som de kriterier utefter vilka suveränitet via polisvåld medger vissa som skyddsvärda subjekt och 

andra som de som dessa ska skyddas ifrån. I den meningen problematiserar flera av informanterna 

åtminstone indirekt suveränitet där strukturer som klass har betydelse för vilka som ses som 

skyddsvärda och vilka det blir legitimt att använda polisvåld mot. De problematiserar alltså såväl 

den subjektsstatus som kommer före som den som kommer efter polisvåld. 

   Karin problematiserar liksom flera andra informanter även indirekt polisens subjektsstatus. Hon 

menar att det nästan är omöjligt för poliser att bli dömda för misshandel trots vittnen och menar att 

sannolikheten för en polis att frias också är betydligt större än vad den vore för henne på 

motsvarande premisser. Hon förväntar sig att poliser redan har ett tolkningsföreträde. När någon 

förstås som den ”kriminella”, eller som ”tjuv” är det gentemot polisens redan höga subjektsstatus 

som dessa positioner ställs mot för att kunna bli till figurer med mindre existensberättigande redan 

från början.  

 

 

Aktivistidentitet och förståelsen av polisvåld  

 

 

Vivi: Egentligen så känns det lite dumt att säga det  men jag har nog aldrig pratat om det [ hennes känslor i samband  

med att ha utsatts för polisvåld, min anm.] djupt med någon. Jag har nog aldrig faktiskt ens med väldigt nära kompisar 

pratat om hur saker kändes eller vad man egentligen gjorde i en situation. Det kan vara att jag frågat i efterhand 

personer som jag har sett haft det jobbigt, till exempel om någon haft astma och inte fått sin astmamedicin, då har jag 

kunnat prata med dem om det och sagt att du borde anmäla det eller sådär.  
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(…)  Det var väldigt självklart på grund av hur jag har växt upp att polisen inte är  på ens sida och att polisen alltid bara 

jävlas med en. Då känns det på något sätt som att det skulle kännas löjligt att prata om det [att utsättas för polisvåld eller 

kränkning, min anm.] som om det vore något nytt. Inte löjligt men att ofta har vi nog bara pratat om det i termer av att 

”Men så hände det och klart att det blev så, varför förstod vi inte att det skulle bli så”.  
 

 

 

 

Vivi menar att polisvåld sällan handlar om den egna upplevelsen som utsatt och berättar att hon vid 

flera tillfällen på olika sätt kränkts av polis men ändå inte pratat med sina vänner om hur det kändes 

att bli kränkt eller misshandlad. Den erfarenheten har de flesta informanterna gemensamt där flera 

inte ens reflekterat över att de inte pratar om polisvåld utifrån sina personliga upplevelser. Både 

Vivi och Karin berättar om hur de själva viftar bort andras reaktioner när någon faktiskt reagerar på 

att de utsatts för polisvåld och Marco berättar även hur personer han känner viftat bort honom och 

hans vänner när de försökt vara stödjande. Vivi och hennes vänner berättar mer i syfte att lära 

varandra vad som kan hända och berättelserna inramar våldet som något man lär sig att förhålla sig 

till. Denna upplevelse återkommer hos mina informanter som kommit i kontakt med polisvåld via 

politisk aktivism.  En kritisk inställning leder inte automatiskt till att synliggöra och problematisera 

erfarenheter av polisvåld vilket framgår i Karins berättelse. 

 

Karin: Jag tänker att det handlar om min syn på både polisen och aktivister. Jag är fortfarande kvar i den här uråldriga 

[bilden, min anm] som jag nu har gjort upp med ganska mycket sen dess iochmed att det här hände. Jag är fortfarande 

lite kvar i den här machobilden av aktivister och på något sätt även polismakten isåfall. ”Jamen vi vet ju hur polisen är, 

vad förväntade jag mig. Det är väl klart att det här är jobbigt för alla, oj vad hårt det är. Nu torkar vi pepparsprejen ur 

ögonen och svetten ur pannan och går vidare.” Jag har inte sett på traumatiska händelser som någonting som är 

traumatiska händelser och därför måste tas tag i. 
 

 

 

 

Karin lyfter den bild flera informanter har av att känslomässiga yttringar inför polisvåld riskerar att 

tolkas som en bristande analys av hur samhället och polisen fungerar. Hon menar att det ingår i 

aktivisternas självbild att polisvåld är något de ser och problematiserar och jag tolkar det som att det 

är just därför som det uppfattas som något man ska förvänta sig och inte ”gnälla över”. I den 

handlingen ingår att man visar att man förstår att polisvåld är en realitet där polisvåldet får en 

förståelseram som någonting naturligt som drabbar alla kollektivt. Jag förstår det som att den 

individuella förståelsen av polisvåld försvunnit för Karin och med den synliggörandet av de 

traumatiska effekterna polisvåld medfört på grund av en strukturalistisk förståelse hos aktivister av 

polisvåld som osynliggör poliser som aktörer och istället ses som en naturlig konsekvens av 

strukturer, eller av hur poliser är. Karin kritiserar också denna förståelse av polisvåld som jag ser det 

för att den osynliggör trauma och den egna upplevelsen av polisvåld.  

   Den politiska medvetenheten medför inte automatiskt ett ökat problematiserande av polisvåld, i 

det här fallet är det just det som bidrar till att egna upplevelser av våld blir svåra att tala om. Denna 

brist på reflektion återspeglar att polisvåld har förlorat ontologisk status som våld. Det går också att 

tolka att informanterna sällan talar om den egna upplevelsen som en strategi där informanterna 
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undgår våldets konsekvenser genom att omdefiniera våld eftersom handlingsutrymmet minskar när 

kränkningen ökar. Polisvåld blir svårt att formulera i politiska termer eftersom upplevelser av våld 

inte benämns även om de genom att inte tala om våld också kan göra motstånd mot våldets 

konsekvenser.  

  Oavsett om våldet inramas som legitimt eller som något naturligt får det effekten att det som 

polisvåld faktiskt gör med aktivisterna blir svårt att tala om och svårt att bearbeta. Saskia menar att 

hennes egna upplevelser av hur det kändes för henne att bli slagen av polisen inte riktigt får 

utrymme vare sig hon är i aktivistsammanhang eller i andra sammanhang men att i 

aktivistsammanhang får det status. 

 

 

 

Saskia: Jag tycker kanske snarare att jag kan undvika att prata om sådant [erfarenheter av polisvåld, min amn.] för att 

det väldigt lätt kan bli aktivistromantiskt. Jamen det är ju ändå lite coolt att ha blivit slagen av polisen, då är man ju 

stenhård. ”Oj jag så djupt inne i konflikten, såhär precis i kärnan av allt som händer så jag till och med blev slagen.” Det 

tar ju återigen bort fokus från vad man egentligen sysslar med för att aktivister och andra människor kan ju också tycka 

att det är lite häftigt. Ibland kan jag känna sådär att jag inte riktigt vill berätta allting, att jag kan tona ner det därför att 

det kan vara lite som att jag skryter. Men det är ju också skitviktigt att berätta om man har blivit slagen men ibland kan 

jag känna att jag vill tona ner det. 

 

 

I min tolkning förstår Saskia att berättelser om polisvåld kan bidra till att skapa normsystem inom 

aktivistkretsar inom vilka ens grad av aktivism mäts. På grund av risken att placeras i ett fack 

samtidigt som hon anser att det tar fokus från vad hon tycker är det politiska undviker hon därför att 

berätta om sina upplevelser. Hennes förståelse bidrar på så sätt till att berättandet stundom kan 

uppfattas som apolitiskt. I Saskias förståelse bidrar polisvåld  till en polariserad uppfattning om 

subjektsstatus där aktivisternas motstånd mäts mot polisvåld. Saskias egna upplevelser av polisvåld 

blir svåra att politisera eftersom effekterna av polisvåld i form av trauma och vad det gör med henne 

blir något hon inte vill lyfta på grund av att hon inte vill att hennes erfarenheter  mäter henne mot en 

motståndsidentitet. Samtidigt blir motstånd mot polisvåld svårt att förstå som något politiskt om 

inte polisvåld i sig förstås som något som är politiskt. 

   ”Aktivisten” är en subjektsposition som både framställs som i motstånd till polisen och också 

verkliggörs genom detta motstånd. I min tolkning förstärker det ”aktivistens” subjektsstatus och 

aktivisters självbild som i motstånd till polis vilket bidrar till att skapa en motståndsidentitet hos 

aktivisterna. Motståndsidentiteten kan också fungera som ett narrativ som används för att förklara 

och underminera aktivisters faktiska motstånd. Karin påpekar att hon var tvungen att göra upp med 

denna syn  för att kunna ta tag i de trauman misshandeln medförde eftersom det krävdes att hon 

började tala om sina känslor för att ens kunna inse att misshandeln medfört trauma. Polisvåld kan på 

så sätt på grund av ”aktivistens” subjektsstatus osynliggöras samtidigt som polisvåld också aktivt  

osynliggörs av aktivisterna till förmån för en identitet av motstånd. 

   Motstånd här måste förstås som en strategi för att undkomma polisvåldets effekter eftersom 
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polisvåld inte blir politiserat.  När polisvåld medför trauman  kan motståndsidentiteten istället 

fungera kontraproduktivt där egna erfarenheter av trauma istället blir osynliggjorda just för  att 

motstånd vuxit fram som en strategi för att undkomma polisvåldets effekter och inte  ur en ilska 

gentemot polisvåld och de trauma det medför. Men också för att förståelsen av aktivisters motstånd 

reduceras till att vara en fråga om identitet. Förståelsen av motståndsidentiteter har betydelse för hur 

omgivningen uppfattar  motstånd och aktivism och som Saskia visar får det konsekvenser för hur 

hon blir förstådd efter att ha utsatts för polisvåld. 

 

Saskia: Ja då känns det verkligen som att man direkt placeras i facket aktivist som kastar sten och bråkar med polisen. 

Som att bråka med polisen har något egenvärde. Det är väl därför som det också ramlar bort varför jag egentligen var 

där om jag måste berätta varför jag är blå på armen, och blir då direkt placerad i kategorin att jag förtjänade kanske 

faktiskt att bli tagen så hårt i armen, eller slagen i ryggen. 
 

 

Att aktivister framstår som konfliktskapare i samband med att Saskia berättar om sin misshandel 

synliggör att konflikt blir osynliggjort och aktivisterna får ansvaret för konflikt. När aktivister 

förstås  på det här sättet kan deras subjektsstatus  fungera som en legitimitet för polisvåld. Polisen 

får makt att definiera våld genom att med våld göra aktivister till icke-legitima subjekt. Det kan 

också förklara varför aktivisternas försök att tala om sina erfarenheter av polisvåld reduceras till att 

förstås som sätt för att få bekräftelse och status inom den egna gruppen. Som Saskia synliggör 

håller hon inte alltid med föreställningen om att aktivister ser ett egenvärde i att bråka med polisen. 

Däremot kan denna uppfattning bero på att aktivisters motstånd förlorar ontologisk status som 

motstånd som kan ogiltiggöras ytterligare med hjälp av förståelsen för de motståndsidentiteter som 

förnekandet av motstånd bidragit till. 

   Jag förstår det som att Saskia upplever att omgivningen ogiltiggör de politiska skäl som fick 

henne att gå till en demonstration till att börja med genom att ställa henne till svars för varför 

polisen slagit henne, och jag förstår det som att hon måste gå med på detta för att kunna bli subjekt 

igen. Att hon faktiskt utsattes för polisvåld sätter fokus på att hon var i kontakt med polis vilket i sig 

tur ogiltiggörs varför hon egentligen var där. Polisvåld gör hennes politiska handling ogiltig. 

Hennes brist på subjektsstatus gör att våld raderas som våld samtidigt som hon hade bibehållit 

subjektsstatus som någon som inte kan utsättas för polisvåld om hon hade underkastat sig de 

maktrelationer och ramar för handling där aktivister motstånd verkliggörs som  icke-legitimt.  

 

 

Politisering av polisvåld utifrån olika maktstrukturer 
 

 

 

 

Peter: Som jag ser på polisen så har den ju en uppgift att bringa lag och ordning inom den borgerliga demokratins ramar 

men samtidigt så är det ju ett klassvapen. Det är ju inte vår polis, det är ju det borgerliga samhällets polis och deras 

statsapparat och våldsapparat. Ur den synvinkeln så gillar jag inte poliser och jag förstår inte folk som kan bli poliser. 
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Jag förstår inte hur man kan vilja skydda det här skitsamhället. Men sen så är jag ju medveten om att det ju är 

människor som säkert med goda ambitioner tycker att våldtäktsmän, knarklangare och gangsters ska sättas dit. Den 

uppgifter förstår jag ju. Det är ju klart att man behöver någon, en polis, men i det här samhället så fungerar polisen som  

den yttersta garanten för borgarklassens makt över folket. 

 

 

Peter politiserar polisens uppgift genom att koppla ihop den med klassamhället. Det är just polisens 

koppling till borgarklassen som jag förstår som det politiska och problematiska med polisvåld för 

Peter och hur polisvåld och suveränitet legitimeras utifrån uppfattningar om klasstillhörighet. Karin 

menar att det inte är viktigt att fokusera för mycket på polisernas beteende eller våldsmonopol i sig 

utan det intressanta för Karin är hur detta hänger ihop med andra former av statlig kontroll där 

polisvåld bara är en form av statlig kontroll som hon förstår som den större kontexten. Det är också 

genom denna kontext hon problematiserar och förstår sina egna upplevelser av misshandeln. Jag 

tolkar det som att Peter och Karin inte lägger fokus på polisvåld i sig i sin politiska förståelse av 

våldet utan på polisvåldets koppling till andra strukturer där dessa förstås som det politiska och 

viktiga med polisvåld. Varken Karin eller Peter nämner om polisvåld i sig reproducerar statlig 

kontroll eller ett klassamhälle utan fokuserar här på polisvåld som  en funktion och effekt av statlig 

kontroll eller ett klassamhälle. 

   Saskias erfarenheter av polisvåld kommer främst från situationer i samband med hennes aktivism. 

Hon menar att polisen ofta utnyttjar situationer då hon känner sig extra utsatt vilket gör att hon 

måste hämta styrka i vad hon tror på för att orka med den utsatthet för poliser hennes aktivism 

medför. Saskia menar att när poliser behandlar aktivister oprofessionellt och kränkande under en 

demonstration till exempel tar det fokus från det aktivisterna protesterar mot eftersom de måste 

förhålla sig till kränkning och risken för våld. Jag tolkar det som att Saskia inte lyfter polisvåld som 

något politiskt i sig eftersom hennes erfarenheter av polisvåld sker i samband med hennes politiska 

aktivism där polisvåld istället förstås som något som står i konflikt med  politisk aktivism för att 

polisvåld har förmåga att förhindra politisk handling eftersom våld och kränkning på ett konkret 

plan kan förhindra politisk handling. Men även utomstående tar  fokus från det politiska med 

hennes aktivism genom alla frågor kring varför hon stött ihop med polis som indirekt ingår i 

polisvåldets förmåga att ta bort fokus från politiska handlingar. Polisvåld framställs som i konflikt 

med det Saskia förstår som politiskt vilket också är den drivkraft med vilken hon står ut med 

polisvåld, vilket också blir en nödvändighet för att hon ska kunna utöva politisk aktivism. 

 

Flera av aktivisterna menar att de uppfattar polisvåld som ett bevis på att de gjort något politiskt. 

Marco menar att polisvåld visar att det han står för via sin aktivism är giltigt och viktigt eftersom 

han menar att polisvåld är det sista repressionsmedlet som polisen tar till för att kunna förminska 

honom och de ideal han står upp för.  
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Marco- Det är någon form av  bekräftelse. Om man är ung och arg och gör uppror. om inte polisen försökte bryta ner 

ens verksamhet, då skulle man ju kanske vara ute lite på fel [spår, min anm.]  
 

 

 

I min tolkning förstår Marco polisvåld riktat mot aktivister som ett bevis på att polisvåld motarbetar 

politisk aktivism och ställs i motsats till motstånd som just därför blir laddat som något politiskt, 

varpå polisvåld framstår som något naturligt och evigt som kommer fram när mildare 

repressionsmedel inte ger effekt. Marcos liksom Saskias motstånd riktar sig därför inte mot 

polisvåld utan mot polisvåldets syfte att förhindra politisk handling. I den förståelsen blir aktivism 

verkliggjort som något politiskt genom polisens våldsanvändning eftersom den med Marcos ord 

bevisar att aktivismen är subversiv. I den meningen kan polisvåld både osynliggöra och komma i 

vägen för politiska handlingar och samtidigt verklig- och synliggöra dessa. 

   Polisvåld förlorar status som det politiska i sammanhanget och i min förståelse medför det att den 

egna kränkningen och det egna traumat av polisvåld blir en effekt av polisvåldets motstånd mot 

politisk aktivism varpå det våldet gör med aktivisterna inte blir synligt i sig som  något politiskt. 

Informanterna förstår alltså inte polisvåld i sig som det politiska eftersom de fokuserar på 

polisvåldets orsaker och syften och inte på vad polisvåld också skapar. Det kan också förklaras av 

att de kan formulera konfliktrelationer utifrån till exempel klass vilket de har svårt att göra med sin 

relation till polisen, vilket antyder att polisvåld inte politiseras på grund av de svårigheter 

informanterna har att formulera det som händer i termer av konflikt där polisvåldet är i fokus. De 

”färdiga” strukturella maktförståelser som finns kommer på detta sätt också i vägen för att kunna 

formulera polisvåld i termer av konflikt.  

 

 

Hur polisvåld politiseras  

 

 
Luis berättar att han efter den där kvällen som polismannen härjade runt på baren där han arbetar 

pratade om det som hände både med de som var med och många andra som antingen hört om det på 

andra sätt eller känt igen sig i berättelsen. 

 

 

Luis: Men som sagt, varje kväll [pratar vi om det, min anm] med stammisarna. Ibland skämtar vi om det, ”Nu kommer 

polisen och hämtar sin fru.” Vi skämtar, men vi pratar ju om det varje kväll och särskilt när det var med i tidningarna 

några gånger. På stan träffar jag folk som jag känner som vet att jag äger det stället. Till och med mina gamla kolleger 

har ringt mig. De har ju läst om det. Jag jobbade ju med dem för tio år sen. De ringde till mig och sa  ”Är det okej med 

dig, vad handlar det om?(…). Jag är på gymet ibland då och då. Till och med de som är där säger  ”Bra jobbat, vad bra 

att du sätter dit honom”,  ”Men det är faktiskt inte jag, det är media.” (Skrattar) Men ändå så är alla glada att jag har 

gjort det.  
 

 

Det som hände den kvällen ledde till ett mediadrev. En på tidningarna berättade för Luis att 

polismannen hade tiotals fall på sig som skulle upp i rättegång på en och samma dag. Många 
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liknande berättelser om polismannen kom till honom allteftersom och i Luis återberättelse vävs en 

kollektiv bild av polismannen med hjälp av alla de berättelser hans egen berättelse öppnat upp för.  

Jag förstår det som att ett utrymme att berätta öppnades eftersom polismannen passar in på det 

narrativ där poliser som missbrukar sin makt framställs som ett avvikande fåtal vilket möjliggör en 

förståelse av polismannens våld som icke-legitimt. Samtidigt politiserar berättelserna Luis och alla 

andra berättares förståelse där berättandet kan förstås som en förutsättning för  skapandet av den 

gemensamma bild av polismannen och hans handlingar, som i sin tur möjliggör politisering genom 

att  vinna legitimitet åt denna bild. Åke ger exempel på hur polisvåld kan politiseras utan att polisen 

måste framstå som avvikare. I Åkes berättelse politiserar han istället polisen i de fall som han 

förstår polisen som en jämlike. 

 

 

Åke: Det har ju passerat det där men jag tycker att det är fruktansvärt att människor egentligen kan bli utsatta för ganska 

rejält grova brott, men att de inte tas upp. Jag tycker att man kan förvänta sig av en polis att de är någorlunda hyfsade 

lyssnare. Det är det minsta man kan begära. Om de får indikation på att här är någonting som vi verkligen borde titta på 

och inte agerar snabbt, då kan de ju göra saker och ting mycket mycket värre eller underlätta för den eller de som har 

varit inbegripna i de här oegentligheterna. På så vis kan de fortsätta klara sig. Jag förstår liksom inte resonemanget, 

därifrån deras sida. 

 

 

Åke menar att polisen har ett ansvar och en uppgift att hjälpa brottsutsatta personer där polisen kan 

förvärra situationen för dessa personer om de inte gör sitt jobb ordentligt. I Åkes berättelse är det 

polisen i slutändan som får makt att avgöra vad som är ett brott eller inte vilket leder till att Åke 

uppfattar sig som rättslös, vilket i sin tur gör att han uppfattar risken att bli utsatt för grova brott 

som högre. Åke menar att godtycklighet kring vad som förstås som ett brott beror på  att de på 

polisen inte alltid är kompetenta. I det ligger en positiv förväntan på poliser att faktiskt kunna göra 

sitt jobb. Men det ligger också en förväntan om att Åke och polisen borde vara jämlikar där jag 

tolkar det som att Åke uppfattar ett ojämlikt bemötande som brist på kompetens. I min förståelse 

lägger inte Åke skuld på sig själv för de kränkningar han utsatts för just därför att det i kränkningen 

ligger att hans subjektsstatus nedvärderas vilket går emot hans förväntan om jämlikt bemötande. 

Åke menar också att det är orimligt att poliser skulle vara inkompetenta eftersom de är utbildade för 

att klara av sina uppgifter. Kränkningen i sig bevisar alltså polisens brist på att praktisera likhet 

inför lagen. Han ger också en annan förklaring till polisens kränkning där han förstår poliser som 

ansvariga inför personer som är högre uppsatta i samhällshierarkin vilket gör att polisen underlåter 

sig att ta sig an vissa brott. Åke politiserar alltså delvis maktstrukturer där personer som sitter högre 

upp i samhällshierarkin kan få makt över polisväsendet vilket går ut över honom. I den meningen 

förstår han sig själv som jämlik polisen och att även polisen är underordnad andra maktstrukturer. 

Till viss del politiserar han också polisens kränkningar i sig eftersom han lägger ansvar på dem som 

en jämlike att kunna sköta sitt jobb. Även om han problematiserar att polisen får definiera vad som 



 68 

är ett brott definierar han inte polisens kränkningar som ett brott i sig. 

 

 

Informanternas förståelse av suveränitet i samband med polisvåld 

 

Peter och Marco berättar om situationer där de varit utsatta för brott men  inte kunnat få hjälp av 

polisen av rädsla för de som begått brott mot dem, samtidigt som de menar att polisen har en 

funktion i samhället för att förhindra brott. Vivi upplever inte heller att polisen kan hjälpa henne om 

hon är brottsutsatt medan Saskia tror att polisen kan det samtidigt som hon inte upplevt att de 

kunnat hjälpa andra hon känner. I den meningen problematiserar de till viss del polisers rätt att 

använda våld eftersom de inte upplever att polisers rätt att använda våld kan förhindra eller minska 

den brottslighet som  de menar motiverar poliser rätt  att använda våld. Saskia, Vivi och Karin 

politiserar polisens roll och polisvåld genom en förståelse av det som maktmissbruk där förståelsen 

också kommer ur erfarenheter av polisvåld som Saskia ger exempel på. 

 

 

 

Saskia: Det var ju jätte, jätteobehagligt  att någon kunde ta sig rätten att slå mig, särskilt för att jag haft en sådan otroligt 

trygg uppväxt.  På något sätt har poliser rätt att slå mig om de tycker att jag gör någonting som är fel. I en sådan 

situation blir det ju en sådan makt där polisen använder maktmissbruk.  Det är väldigt skrämmande att känna sig så 

underlägsen någon där den här personen han har så mycket makt att han har rätt att slå mig i ryggen och pepparspreja 

mina ögon. 
 

 

 

 

Saskia uppfattar det som att poliser har makt att använda våld och att det legitimeras utifrån polisers 

godtyckliga uppfattning huruvida Saskia gör någonting fel. Saskias berättelse synliggör hur hennes 

subjektsstatus som vit medelklassperson har skapat uppfattningar om att polisvåld är något hon inte 

kan utsättas för där hennes trygga uppväxt medfört en subjektsstatus som hon blir berövad när 

poliser använder våld mot henne. I min förståelse är det just genom att Saskia utsätts för polisvåld 

och blir en av ”de andra” som polisvåld får användas mot, som hennes uppfattning om vem som kan 

utsättas för våld och varför det kan ske politiseras. Att även hon kan utsättas för polisvåld bevisar 

för henne att polisvåld kan vara godtyckligt och innebära ett maktmissbruk. Saskia uppfattar istället 

att våldet inte beror på vem hon är utan på vad hon gör. Polisers möjligheter  att använda våld gör 

henne underlägsen och jag tolkar det som att det är när det legitimeras med polisernas uppfattningar 

om rätt och fel som polisvåld skrämmer henne. Suveränitet iscensätts genom polisvåld eftersom 

polisvåld skapar henne till ett av de subjekt polisvåld får användas mot vilket gör att hon förstår 

polisvåldet mot henne som ett maktmissbruk. Det är värt att poängtera att polisvåld alltså drabbar 

även de som vanligtvis inte ingår i de som förväntas möta polisvåld. 

   Vivi menar att poliser sällan gör fel i tjänst på grund av att de har större befogenheter än vad folk 

tror och att allmänheten har bristande kunskap om vad poliser får göra vilket hon i sig förstår som 
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en demokratibrist. Hon tror att de flesta egentligen inte skulle vara överens med flera av polisens 

legitima handlingar  men eftersom de tror att poliser gör rätt i de fall polisens handlingar framställs 

som legitimera så tror de sig vara överens med polisens handlingar. Karins förståelse av polisvåld 

som maktmissbruk hänger ihop med polisvåldets suveränitet och dess ogiltiggörande av motstånd. 

 

 

Karin: Hela idén med våldsmonopol, att en enda myndighet får använda våld och att alla andra får inte använda våld. 

För mig känns det helt bisarrt. Försvarar man sig eller skyddar sig mot polisvåld ses det som våld. Alltså iochmed att 

försvaret är olagligt. Då kan man dömas för våld mot tjänsteman osv.  

 

 

För Karin är det just bristen på möjlighet att göra motstånd när våldet är suveränt som är det som 

skrämmer med polisvåld. Att försvara sig mot polisvåld förstås enligt lagen som våld där ett försvar 

mot polisvåld alltså kan legitimera det våld man försvarar sig mot.  Liksom Saskia och Vivi ser hon 

en risk för maktmissbruk där polisvåld sker godtyckligt eftersom eventuellt motstånd kan 

formuleras som olagligt där polisen har tolkningsföreträde.   

   Vivi har flera berättelser om hur poliser tillrättalägger information för att få till en häktning eller 

ett frihetsberövande. Hon menar att det är en väldigt viktig maktfråga vilka som har rätt att utöva 

våld mot andra där hon själv kan uppfatta det som absurt att det läggs så mycket resurser på att 

vissa ska kunna utöva våld mot andra. Vivi förstår det som att rätten för vissa att använda våld ger 

dessa personer ett stort laglöst utrymme att agera på och utifrån sina erfarenheter av poliser anser 

hon att lagar alltid kan anpassas efter statens behov. I Vivis förståelse medger suveräniteten poliser 

rätten att använda våld mot andra men också makt att avgöra vad som är lag eller inte. Jag förstår 

det som att Vivi lägger en moralisk bedömning i sin definition av laglöshet där det hon anser vara 

fel, till exempel rätten att använda våld mot andra, borde vara olagligt. Suveränitet skapar som jag 

förstår det alltså en upplevelse hos Vivi och Karin att vad som är lagligt definieras utifrån polisers 

handlingar. Isåfall iscensätter polisen statlig suveränitet genom att kringgå lagen. Detta utrymme för 

poliser att tolka lagen möjliggörs således genom deras makt att använda våld och rätt till frihet från 

våld vilket innebär en rätt  till frihet från motstånd eftersom det definieras som våld. Makt att 

anpassa lagar uppfattar Vivi som en resurs polisen har som hon saknar där det är just denna skillnad 

som ger henne en upplevelse av att motstånd blir omöjligt vilket skapar en oro i henne inför 

framtiden. Jag tolkar det som att det är hennes bristande upplevelse av att kunna göra motstånd som 

politiserar Vivis uppfattning om statens suveränitet. Motstånd och politisering går alltså inte hand i 

hand. I detta fall uppstår politisering ur bristen på möjligt motstånd samtidigt som informanterna 

också hittar strategier för att hantera polisvåld just för att polisvåld inte politiseras. 
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Sammanfattning del 5.  Polisvåld förstås inte som politiskt i sig 
 

 

Informanterna uppfattar att vilka de är och uppfattas som  har stor betydelse för såväl risken att 

utsättas för våld som för det bemötande som kommer efter detta våld. De lyfter konfliktrelationer 

som klass, tidigare kontakt med polis, ålder, aktivism samt den subjektsstatus poliser får via 

suveränitet som de strukturer som spelar roll för hur de uppfattas och värderas. Informanterna 

uppfattar alltså ett samband mellan polisvåld och olika subjektsstatus där de förstår polisvåld som 

en funktion av större strukturer som klassamhället eller statlig kontroll. Däremot artikulerar ingen 

strukturer som funktioner av polisvåld. Informanterna förståelse för polisvåld har alltså ett fokus på 

polisvåldets syften och orsaker och inte på vad polisvåldet skapar på strukturnivå. Informanterna 

politiserar alltså polisvåld på olika sätt och förstår olika maktstrukturer som politiska där polisen 

uppfattas som en agent för att upprätthålla dessa. Strukturella maktförståelser erbjuder 

konfliktrelationer som till exempel klass som informanterna politiserar polisvåld genom där 

polisvåld i sig inte redan har formulerats utifrån en förståelse av konfliktrelationer. Strukturerna blir 

politiserade och polisvåld förstås som en funktion av dessa där deras maktförståelse på ett sätt också 

kommer i vägen för att kunna politisera polisvåld på sådant sätt som kan synliggöra hur polisvåld  

iscensätter maktrelationer tillbaka. I den meningen politiseras alltså inte polisvåld i sig. Det syns 

också i informanternas svårigheter att formulera polisvåld politiskt. 

  

”Aktivisten” är en intressant subjektsposition genom vilken aktivisternas subjektsstatus och 

självbild verkliggörs utifrån föreställningar om motstånd vilket gör att motståndsidentiteter och 

motståndskulturer uppstår både hos aktivisterna och som den förståelseram genom vilken aktivisters 

motstånd förstås. I förståelsen av dessa identiteter ingår att polisvåld problematiseras på olika sätt 

och eftersom polisvåld inte automatiskt förstås som legitimt blir det inte osynligt. Samtidigt  kan 

dessa identiteter bidra till att polisvåld naturaliseras. Flera informanter talar om polisvåld som något 

som alltid har funnits, något som ligger i polisväsendets natur och något som drabbar alla kollektivt 

utefter strukturer som klass, hudfärg etc. Det strukturella synsättet här osynliggör de individuella 

erfarenheterna till förmån för de kollektiva vilket tillsammans med en relativt deterministisk syn på 

polisen bidrar till att naturalisera polisvåld. Denna naturalisering bidrar i sin tur till att skapa en 

känsla hos aktivisterna av att motstånd inte är möjligt vilket i sig påverkar förståelsen av poliser, 

polisvåld och det egna handlingsutrymmet. En deterministisk förståelse uppstår också genom 

erfarenheter av polisvåld där informanterna pendlar mellan nyanserade och deterministiska 

tolkningar av poliser och polisvåld. Flera informanter ger exempel på hur egna erfarenheter och 

trauman av polisvåld sällan talas om eftersom aktivisterna upplever att ett fokus på sina egna 

känslor kring polisvåld riskerar att uppfattas som en bristande kunskap om polisvåld som något som 
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drabbar alla. Polisvåld blir svårt att formulera i politiska termer. Aktivisternas förståelse för 

polisvåld blir alltså verklig genom motståndsidentiteter där dessa kan förstås som den förståelseram 

genom vilken aktivisters motstånd begripliggörs.  

   Flera informanter uppfattar att polisvåld står i konflikt med det informanterna förstår som politiskt 

eftersom polisvåld är det medel med vilket aktivism förhindras eller dämpas. Polisvåld politiseras 

som något som kan förhindra politiska handlingar i form av aktivism och osynliggörs samtidigt som 

något politiskt i sig. Eftersom polisvåld legitimeras gentemot eventuellt motstånd och polisvåld ses 

som i konflikt med det som förstås som politiskt kan erfarenheter av polisvåld  bekräfta 

motståndsidentiteter hos aktivisterna och bidra till ett normsystem där aktivisternas grad av aktivism 

mäts utefter sitt motstånd vilket ytterligare bidrar till att det egna traumat osynliggörs. Förståelsen 

av motståndsidentiteter kan också förstås som en funktion av att aktivisters motstånd blir 

ogiltiggjort till att börja med vilket skapar identiteter som giltiggör motstånd där motståndskulturer 

växer fram ur polariserade framställningar kring poliser och aktivister. Framställningar av aktivister 

gör att motståndsidentiteten också kan fungera för att ytterligare underminera och reducera 

aktivisternas motstånd genom att tolkas som en respons på den egna identiteten. Föreställningar 

kring motståndsidentiteter bidrar alltså till att avpolitisera och osynliggöra aktivisters motstånd mer 

än själva identiteten i sig. Uppfattningar hos såväl aktivister själva som hos andra att aktivisters 

motstånd handlar om att bekräfta identitet kan i sig alltså förstås som en effekt av aktivisters 

subjektsstatus som ogiltiga utövare av motstånd.  Polisvåld osynliggörs på det sättet som något 

politiskt i sig både genom de motståndsidentiteter polisvåld och framställningar av aktivister ger 

upphov till vilket gör att motstånd mot polisvåld kan kännas omöjligt. Att polisvåld inte förstås som 

något politiskt i sig är också det som gör att eventuell politisering av polisvåld eller motstånd mot 

polisvåld reduceras till att uppfattas som ett sätt att bekräfta den egna motståndsidentiteten vilket i 

sig ogiltiggör politisering. 

   Förståelsen av motståndskulturer beror på förståelsen av polisvåld och kan synliggöra hur 

polisvåld uppfattas och huruvida det är hegemoniskt. Suveränitet och polisvåld kan förstås som 

hegemoniska eftersom motstånd ger legitimitet åt  polisvåld och suveränitet samtidigt som polisvåld 

i sig har makt att definiera vad som är ett motstånd. Motstånd mot polisvåld och suveränitet blir då 

per definition icke-legitimt och förlorar legitimitet och subjekt i motstånd blir förstådda som de 

fiender suveränitet skyddar sig från. När polisvåld  är hegemoniskt innebär det att det  är tömt på 

det politiska vilket kan förklara varför polisvåld är så svårt att inte förstå som en funktion av något 

annat. En hegemonisk förståelse av polisvåld bidrar till att informanterna förstås som 

konfliktskapare när de gör motstånd. Politisering och motstånd går alltså inte hand i hand. När 

informanterna gör motstånd mot våldets effekter sker detta ofta på grund av att polisvåld inte 

politiserats. De politiserar suveränitet när de upplever att motstånd blir omöjligt.  
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Informanterna politiserar de gränser för exkludering som polisen upplevs upprätthålla. Men det 

finns också exempel på när polisvåld i sig politiseras. Polisers subjeksstatus och suveränitet är inte 

stabila utan måste ständigt iscensättas. I detta ständiga upprepande skapas utrymme för att göra 

polisvåld synligt och öppna upp för politisering eftersom polisvåld av olika anledningar ibland 

misslyckas med att vinna legitimitet. I Luis berättelse lyckas inte polismannen vinna legitimitet åt 

våldet. Polismannens våld går att se eftersom han inte förstås som representativ. Därför möts det  

också av motstånd. Eftersom polisvåld förstås som våld blir det möjligt att prata om och genom alla 

de berättelser om polismannen som successivt kommer fram vävs en gemensam motbild av våldet  

vilket ytterligare ger legitimitet åt motståndet. Men det är inte bara genom polisens misslyckande att 

iscensätta suveränitet som politisering av polisvåld möjliggörs. Åke ger exempel på en syn där han 

jämställer sig själv med polisen och vägrar vare sig naturalisera eller legitimera polisvåld. I denna 

brist på polarisering blir polisvåld svårt att osynliggöra. Det är värt att poängtera att polisvåldet i 

dessa exempel främst politiseras som en fråga om hur polisen får använda repressionsmedel och 

ifrågasätter inte denna möjlighet i sig. Däremot ifrågasätts polisers suveränitet när informanterna på 

olika sätt kommer i kontakt med polisvåld som de uppfattar som godtyckligt. Ett exempel på det är 

när Saskia utsätts för polisvåld  trots sin självbild som någon som inte utsätts för polisvåld vilket 

politiserar hennes uppfattning om vem som kan utsättas för polisvåld. Karin menar att det är bristen 

på möjlighet att göra motstånd när våldet är suveränt som är det som skrämmer med polisvåld. När 

suveränitet manifesteras och upprätthålls genom poliskåren förstås motstånd mot polis som våld 

vilket i sin tur ger subjekt som förstås utöva motstånd legitimitet åt suveränitet som delar in 

personer i de som har rätt till skydd och de som är fiender och som våld får användas mot. Flera av 

informanterna upplever att vad som är lagligt definieras efter polisers handlingar där suveränitet 

medger polisen möjlighet att godtyckligt legitimera våld och kränkning gentemot motstånd. De 

upplever att suveränitet medför demokratiska luckor och att det är just det som gör det skrämmande.  

   I Luis berättelse politiseras ju våldet för att det går över gränsen för det legitima men det är ju 

framförallt polismannen som ifrågasätts och i huvudsak inte polisens befogenheter som sådana. Det 

är när Luis ska förhålla sig till poliser till vardags som han problematiserar deras befogenheter. Det 

är värt att poängtera att även om informanterna ofta inte politiserar polisvåld i sig så är det när 

polisvåld anses legitimt som de problematiserar polisvåld som mest. Det är alltså inte när polisen 

överskrider sina befogenheter som informanterna blir mest skrämda av polisvåld utan det som 

skrämmer är hur poliser och personer i deras omgivning får polisvåld att framstå som legitimt. Det 

är polisvåldets suveränitet  de problematiserar och där som de börjar tänka i politiska termer kring 

våldet även om det kan övergå i en förståelse av något annat. 
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Sammanfattande diskussion 
 

 

Polisvåld och ”the bad apples” 

 

Metaforen av polisen som ”dåliga äpplen” i en fruktträdgård utgår från att polisvåld är 

problematiskt först när det inte är legitimt. Suveränitet har makt att på en normativ nivå erkänna 

subjektsstatus och vi kan föreställa oss polisen som en gränsvakt för vilka subjekt som ingår i det 

suveräna där våldet drar upp gränser för exkludering på sätt som varken är entydiga eller eviga. Det 

innebär att när polisen använder våld är det i själva uppfattningen av det som legitimt som ger makt 

åt våldet att omdefiniera eller förneka subjektsstatus vilket också är en av de saker informanterna 

uppger som mest kännbart med polisvåld och en känsla genom vilken de kan förstå att de utsatts för 

våld.  Antagandet att polisvåld är legitimt ramar in vad som blir möjligt att förstås och ”höra” kring 

polisvåld vilket innebär att de som utsätts för polisvåld och pratar om det kommer bli hörda genom 

denna förståelseram vilket skapar osäkerhet och tvivel. Polisvåld pendlar mellan något som 

overkliggörs samtidigt som informanterna bär med sig trauman, skador och rädsla efter polisvåld 

tillsammans med ett sargat eller försämrat förtroende för polisen. Det är genom dessa känslor och 

när de upplever att deras motstånd mot våldet eller försök att undkomma ogiltilggörs som polisvåld 

blir verkligt som våld för dem. Polisvåld kan på det sättet förstås som att det overkliggörs 

performativt genom förståelser i omgivningen av det som legitimt vilket i sin tur ogiltiggör andra 

förståelser och de mothandlingar informanterna gör mot våldet där just ogiltiggörandet av 

informanterna subjektsskap och motstånd samtidigt verkliggör det våld som genom våld blir 

overkliggjort. Med andra ord är det legitimiteten som skapar våld och ojämlikhet, samtidigt som det 

också kan förväntas uppstå genom desamma. I den meningen är legitimitet i sig våld vilket medför 

att legitimt våld är både verkligt våld och våld på en normativ nivå. Med den förståelsen av 

polisvåld förstår jag polisvåld som en allvarlig handling med allvarliga konsekvenser även om och 

när det overklig- och ogiltiggörs. Det allvarliga med polisvåld ligger dels i att legitimitet hos 

polisvåld förnekar  liv som verkliga samtidigt som det medför politiska konsekvenser där legitimitet 

inte utmanas eftersom de som eventuellt skulle utmana polisers suveränitet i sig blir giltiga att 

använda våld mot. I den meningen kan ett legitimt våld också förstås som ännu allvarligare just för 

att det förnekas status som våld. 

  Det är värt att poängtera hur genomgående informanternas känsla av maktlöshet och uppgivenhet  

gentemot polisers makt är liksom förståelsen av polisvåld som något de förhåller sig till och inte 

känner att de kan göra något åt. Det i sig synliggör att förståelsen av polisvåld som legitimt är en 

stark struktur och att våldsmonopolet inte utmanas. Trots det gör alla motstånd på olika sätt och 

accepterar inte bara våldet, och det finns exempel på hur de också vänder maktlösheten till en 
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känsla av styrka.  

Informanterna lyfter också stundom en intressant koppling mellan suveränitet och lag där de 

upplever att polisers suveränitet ger dem möjligheter att använda lagen godtyckligt och förneka dem 

sina rättigheter. Lagen är i den meningen också performativ och verkliggörs genom föreställningar 

om subjeksstatus där polisers utrymme att förbise lagen också möjliggörs genom suveränitet och för 

att det antas att poliser inte bryter mot lagen. Dessa antaganden kan i sig bero på att poliser genom 

sin rätt till frihet från våld och till att använda våld eventuellt antas vara moraliskt överlägsna. Det 

vore intressant att undersöka detta ytterligare. 

 

Polisvåldets kontext lyfter betydelsen av motstånd där motstånd inte förstås som ett självförsvar 

utan som en provokation mot det suveräna vilket i sig legitimerar polisvåld. Själva benämnandet 

och erkännandet av kränkning skapar kränkningens makt att beskära utrymmet. Informanterna gör 

motstånd genom att vägra de subjektspositioner våldet intvingar dem i. Denna förståelse av 

motstånd innebär att ett felaktigt beteende gentemot polis är motstånd i sig eftersom polisvåld 

påtvingar subjektspositioner. Motståndets förståelseram och verkliggörande synliggör polisvåldets 

förståelseram som  hegemonisk vilket också kan förklara hur synen på såväl motstånd och poliser 

kan bli deterministiska vilket i sig fastlåser positioner och skapar antagonism. Om vi inte har språk 

att artikulera våldet i politiska termer blir motstånd ännu viktigare. Motstånd är alltså inte en 

förutsättning för politisering utan uppstår ibland också just för att polisvåldet inte politiseras.      

   De personer som faktiskt gör motstånd aktivt kan utifrån en suverän förståelsen av motstånd 

förstås som konfliktskapare vilket i sig kan förklaras av att deras motstånd blir ogiltigförklarat när 

förståelsen för polisvåld är hegemonisk. Förståelseramar för polisvåld gör att polisvåld blir svårt att 

förstå och politisera och det syns också i materialet att informanterna har svårt att förhålla sig till 

polisvåld i sig där andra maktstrukturer som har betydelse för polisvåld fyller det tomrum 

polisvåldets osynliggörande skapar och polisvåld tolkas istället genom de maktstrukturer som 

informanterna har närmare till att politisera. Polisvåld förstås alltså som en effekt av andra 

maktstrukturer. Det gör att polisvåld både förstås som något som inte behöver politiseras samtidigt 

som informanterna inte alltid kan politisera polisvåld då osynliggörandet av konflikt gör att de 

förstår våldets effekt som det problematiska, därför gör de också motstånd även när de inte 

politiserar polisvåldet. Det är värt att poängtera att informanterna politiserar motstånd genom hur 

det legitimeras snarare än när det inte förstås som legitimt. I den meningen politiserar de polisvåld i 

sig samtidigt som deras förståelse av polisvåld genom andra maktstrukturer bidrar till att 

politisering av polisvåld i sig blir flyktigt och osynligt. 
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Informanterna uppfattar aktivisten som en laddad subjektsposition som redan innehåller en 

förväntad konfliktrelation till polis. Det kan till viss del förklara varför etnicitet eller hudfärg fått så 

lite utrymme i informanternas förståelse av polisvåld eftersom aktivism istället får stå som 

förklaringsmodell till polisvåld. Strukturella förklaringsmodeller blir nedtonade i exempelvis även 

Luis fall där polismannens våld inte framstod som legitimt och för att hans våld förklarades som 

svartsjuka.  

   Att politisera polisvåld i sig kräver att sätta polisvåld i samband med kontext men utan att 

polisvåld reduceras till att bara förstås som en effekt. Polisvåld uppfattas och förstås utifrån en 

mängd olika faktorer men polisvåld bidrar också både diskursivt och materiellt i sin tur till dessa 

faktorer. Informanternas förståelse av polisvåld sätter ljus på svårigheten att göra maktanalyser när 

maktrelationer inte helt enkelt går att förstå utifrån klassiska maktanalytiska begrepp som till 

exempel kön, klass och etnicitet eller ens intersektionalitet, vilket också framgår tydligt i materialet 

där informanterna synliggör för hur en förförståelse av makt kan osynliggöra den relation de har 

framför ögonen. I mycket intressant forskning kring polisvåld framstår våldet som en funktion av 

den maktrelation forskningen fokuserar på, även om syftet inte är att reducera polisvåld till att 

handla om till exempel klass eller hudfärg. Frågan är om det vore önskvärt att formulera relationen 

mellan polis och icke-polis i termer av konflikt där även en mångtydig förståelse av identitet trots 

allt också alltid kommer vara blind för de maktrelationer och identiteter som ännu inte formulerats i 

politiska termer. Samtidigt som analyser av till exempel rasism och polisvåld fortfarande är viktiga 

och giltiga. Ett feministiskt ramverk och maktanalytiska begrepp kan ändå fungera för att fånga upp 

maktrelationer där subjektsstatus varit ett fruktbart begrepp för att kunna synliggöra polisvåld i sig 

utan att för den delen utesluta polisvåldets samband med till exempel hudfärg och klasstillhörighet.  

 

En maktanalys av polisvåldets performativitet sätter polisvåld i samband med kontext där polisvåld 

förstås som att det både producerar och produceras utifrån sin kontext vilket gör att det också går att 

få syn på hur polisvåld verkliggör och verkliggörs av subjeksstatus, maktrelationer, motstånd och 

suveränitet utan att behöva hänvisa till en essentialistisk ontologi. Att förstå polisvåldets  

performativitet kan i sig politisera polisvåld eftersom det synliggör hur polisvåld i sig konstituerar 

motstånd, suveränitet och subjektsstatus på sätt som både möjliggör polisvåld samt att det 

osynliggörs eller legitimeras. I den meningen hoppas jag ha lyckats bidra till att politisera polisvåld 

för att i förlängningen kunna bryta hegemoni och göra det möjligt att ta upp våldsmonopolet till 

debatt. 
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Appendix.  Uppsatsens empiri 
 

 

Hur jag kom i kontakt med informanterna 

 

På Facebook skapade jag ett offentligt anslag där jag beskrev uppsatsen. Jag satte också upp en lapp 

på bakfickan som är en mötesplats i Umeå som drivs av föreningen IOGT-medmänniska i syfte att 

stötta människor med olika problem. Under de närmsta dagarna hade ett flertal personer kontaktat 

mig med uppmuntrande ord och med erbjudande om att låta sig intervjuas. De personer jag slutligen  

intervjuade har skilda erfarenheter i såväl ålder, kön, etnisk bakgrund, aktivisterfarenhet, 

klassbakgrund och huruvida personen är kritiskt inställd till polisen. Informanterna är bosatta i olika 

delar av Sverige, såväl norra som södra, västra som östra, stad som mindre stad men inga är nu 

boende på landsbygd. Aktivisterfarenhet är den föståelse- och erfarenhetsram som förenar flest 

informanter i urvalet där minst fyra av informanterna har aktivistbakgrund. Det är en inramning 

som visar sig ha särskild betydelse för polisvåld vilket också till viss del förklarar varför så stor 

andel av de informanter som hörde av sig är eller har varit aktivister. 

 

 

Intervjuteknik  

 

På grund av att jag kommit i kontakt med personer från så olika delar av Sverige har flertalet 

intervjuer skett via telefon. Det medför att konversationen flyter sämre samtidigt som det försvårar 

transkribering på grund av ljudstörningar. 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuteknik till en början, där jag ställde upp fem 

frågeområden:  

Hur ser din erfarenheter ut av poliser och våld?  

Hur upplevde du våldet? 

Hur förhöll du dig till situationen då och senare?  

Hur upplevde och tolkade du våldet då och efteråt?  

Hur talade du eller inte talade om våldet, med vänner, med din omgivning?  

 

Inom varje frågeområde fanns en uppsättning konkreta frågor som fungerade som stöd i 

intervjuandet hellre än som en mall för vad som måste tas upp. Nya frågor lades till och gamla 

hoppades således över  samtidigt som frågematerialet successivt utvecklades där de senare 
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intervjuerna blev mindre strukturerade än de första. 

    Jag har haft som ambition att transkribera och läsa igenom intervjun innan jag gjort nästa intervju 

för att kunna fånga upp det som dyker upp i materialet och utveckla intervjutekniken till nästa 

intervju. Det har visat sig ganska fruktbart att jobba på det sättet även om det innebär att 

intervjuerna blir olika eftersom strukturen på intervjun ibland förändrats relativt markant. 

 

 

Om informanterna 

 

Karin: Karin är i 30-35-årsåldern, bosatt i en större svensk stad. Karins erfarenhet av poliser är 

ringa under uppväxten då hon växt upp i mindre ort i Norrland där poliser inte syntes till ofta. I 

vuxen ålder har hon genom sin politiska aktivism stött på poliser ofta och har flera erfarenheter av 

trakasserier och våld från polis. Vid ett tillfälle blev hon ikappsprungen och slagen i huvudet av en 

polis i samband med identifikation av aktivister efter en demonstration. Hon fick hjärnskakning och 

blev sängliggande under en tid. Misshandeln skapade trauma hos Karin och stark rädsla för poliser, 

och är den berättelse som hon återkommer till oftast under intervjun.  

 

Luis: Luis är i 35-45 års åldern och jobbar på en bar i en större svensk stad. Har ofta haft god 

kontakt med polis i samband med arbetet eftersom det innebär stökigt folk sena nätter. Vid ett 

tillfälle kom en polisman, som ej var i tjänst, till baren för att leta efter sin flickvän. Han  

trakasserade Luis och flera gäster, och misshandlade även två av gästerna. Denna händelse 

påverkade Luis uppfattning om poliser kraftigt även om han hade flera att prata och även skämta 

om det med efteråt. Händelsen blev anmäld och föranledde ett mediadrev. 

 

Marco: Marco är i 30-årsåldern och har många erfarenheter av polisvåld under sin långa period 

som politisk aktivist och berättar fragment från flera håll. Han återkommer till två berättelser. En 

om hur det var när han satt häktad i flera månader och varför, och en annan händelse då han och 

hans vänner blev tillfälligt stoppade av poliser en vanlig kväll och sedan jagade och misshandlade. 

Marco lyfter inte negativa känslor framförallt utan fokuserar istället på hur han kunnat stärkas 

genom sina erfarenheter. 

 

Peter: Är i 25-årsåldern och bor i en mindre svensk stad och är uppvuxen i ett arbetarklassområde. 

Har mycket erfarenhet av polisvåld under hela sin uppväxt och även i vuxen ålder. Berättar specifikt 

om en misshandel från polis i samband med ett olaga gripande av honom varpå han misshandlades i 
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polisbil och sedan på sjukhuset.  Han fick en allvarlig fraktur och polisanmälde händelsen. Sen blev 

han själv polisanmäld för händelsen men friades i rättegången. Processen var lång och smärtfull. 

Peters erfarenheter av polis har lett till mycket uppgivenhet och stor känsla av maktlöshet. 

 

Saskia: Är i 25-årsåldern och bor i en mellanstor svensk stad. Har haft en trygg uppväxt utan 

närvaro av poliskontakt. Har fått sina erfarenheter av poliser i vuxen ålder i samband med politisk 

aktivism och berättar om hur hon blivit slagen och pepparsprejad i samband med sin 

ickevåldsaktivism. Hennes erfarenheter har påverkat hennes uppfattning om poliser i hög grad men 

bibehåller ändå viss optimism parat med känsla av frustration och rädsla. 

 

Vivi: Vivi är i 30-årsåldern, bor i en större svensk stad och har mycket erfarenhet av polisvåld, som 

kommit under  tonårstiden och vuxen ålder. Hon förhåller sig inte till någon specifik händelse utan 

berättar fragment från ett flertal upplevelser där hon kopplar ihop trakasserier och våld med det 

faktum att hon är politiskt aktiv som förstärks av att hon är icke-vit kvinna. Vivis erfarenheter har 

bidragit med en stark känsla av maktlöshet och uppgivenhet gentemot poliser. 

 

Åke: Är i övre medelåldern. Uppvuxen i mindre stad i Norrlands inland. De poliser han träffat 

under uppväxten har inte varit främlingar. En strulig livsstil i vuxen ålder har föranlett betydligt mer 

poliskontakt och han återkommer till en berättelse då han vid ett tillfälle förvägrades brottsanmälan 

hos polis trots flertalet försök. Åke lyfter sina negativa upplevelser av polis samtidigt som hans syn 

inte blir pessimistisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


