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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att studera svenska polisers berättelser om och erfarenheter av
inre utlänningskontroll. Jag har dels varit intresserad av hur poliserna diskursivt konstruerar
bilder av sig själva samt dem som ska hittas, men också hur poliserna förhåller sig till
uppgiften att utföra inre utlänningskontroll. Jag har utfört tre intervjuer med poliser som
arbetar inom gränspolisen samt en kompletterande intervju med en närpolis. Jag har utgått
från ett diskursanalytiskt angreppssätt som betonar att våra sätt att tala på spelar en aktiv roll i
skapandet och förändringen av vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer. I den här
studien har det framkommit att intervjupersonerna förhåller sig till en politisk/juridisk diskurs
som gör deras arbete betydelsefullt. Deras arbete styrs av hur lagarna ser ut och påverkar även
hur de uppfattar subjektpositioner och därmed vilka de ska hitta. Genom att konstruera
gruppen av ”stackare” kan arbetet med att utföra inre utlänningskontroll legitimeras.
Intervjupersonerna är medvetna om att olika begrepp kan användas för att föra olika politiska
strategier och diskussioner, men vittnar dock om en känsla av att de själva är ”neutrala”. De
gör det de blir tillsagda eftersom de betraktar sig som under polisorganisationens ledning, som
i sin tur betraktas som en institution under regeringen/riksdagen.
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1. Inledning
Bakgrund
Min uppsatsidé är sprungen ur ett samarbete mellan den etnologiska institutionen vid
Stockholms universitet och Spårvägsmuseet under temat ”kollektivtrafik”. Museet ska flyttas
och därför samlas material in till dess arkiv. Denna uppsats kommer att arkiveras på museet.
SL skriver på sin hemsida att de har ”det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller
besöker, Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig
kollektivtrafik”1. Det finns därmed en tanke att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla.
År 2013 uppmärksammades det i media att polisen utförde inre utlänningskontroll i
tunnelbanan och detta kopplades ihop med projektet REVA. REVA stod för rättssäkert och
effektivt verkställighetsarbete och var ett nationellt utvecklingsprojekt mellan Polisen,
Kriminalvården och Migrationsverket år 2009-2014. Det handlade om att effektivisera arbetet
med verkställigheter och öka antalet verkställda.2 I media anklagades polisen för att stoppa
personer som ansågs ha ”icke-svenskt” utseende och det uppstod en diskussion om
rasprofilering samt diskriminering.3 Det kom även kritik och protester från politiska partier.4
Många poliser menade att debatten om REVA ”var ett missförstånd”, eftersom kontrollerna
inte hade något direkt samband med projektet.5 Det är mot denna bakgrund som jag vill
belysa polisens arbete med inre utlänningskontroll.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att studera svenska polisers berättelser om och erfarenheter av
inre utlänningskontroll. Fokus ligger på gränspolisen eftersom de jobbar riktat i denna fråga –
det var även de som utförde den inre utlänningskontrollen i tunnelbanan.
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Mina frågeställningar är:
•

Hur konstruerar poliserna diskursivt bilder av sig själva och dem som ska hittas när de
talar om inre utlänningskontroll?

•

Hur förhåller sig poliserna till uppgiften att utföra inre utlänningskontroll?

Tidigare forskning
Rola Khazaal och Niklas Wedin har skrivit kandidatuppsatsen ”Reva står mig upp i halsen.”
En studie om projektet Reva, en symbol för den institutionella diskrimineringen? under
vårterminen 2013 vid Rättssociologiska enheten på Lunds universitet. Syftet är att belysa de
ID-kontroller polisen utförde i Stockholms tunnelbana för att åskådliggöra hur etnisk
diskriminering kan framträda inom beslutsfattande myndigheter (Khazaal & Wedin 2013:8).
Studien är främst baserad på artiklar som är publicerade i Dagens Nyheter, där citat från
poliser och politiker förekommer. Khazaal och Wedin kommer fram till att polisens metoder
kan leda till etnisk diskriminering och att bilden av ”den andre” reproduceras (Khazaal &
Wedin 2013:44). Betina Sögüt och Nellie Ylikangas skrev kandidatuppsatsen ”Nu jagar de
papperslösa igen” – En kvalitativ diskursanalys om massmedias framställning av Revaprojektet

och

polisens

arbete

under

vårterminen

2013

vid

Institutionen

för

Samhällsvetenskaper på Södertörns högskola. Syftet är att analysera hur det inom svensk
media skapas en diskurs kring REVA samt polisens arbete med detta (Sögüt & Ylikangas
2013:2). Detta görs utifrån åtta nyhets- och debattartiklar från Dagens Nyheter och
Aftonbladet samt en kompletterande intervju med en polis. Sögüt och Ylikangas menar att
media framhäver en bild av projektet som inte verkar stämma överens med polisernas
berättelser om projektet (Sögüt & Ylikangas 2013:35). Eftersom media har en maktposition
blir ”vinkling” av texter möjligt. I samband med framställandet av REVA används
värdeladdade ord, exempelvis ”dödsmaskin” (Sögüt & Ylikangas 2013:36). Förutom att det
som publiceras i media kan ge upphov till samhällsdebatt menar Sögüt och Ylikangas att
tidningarna själva gynnas av publiciteten som egentligen är riktad mot själva nyheten (Sögüt
& Ylikangas 2013:37).
Eftersom båda uppsatserna är baserade på vad som skrivits i media utgör min studie ett bra
komplement, då den är baserad på intervjuer med poliser. Med tanke på att Sögüt och
Ylikangas kommer fram till att media upprätthåller en diskurs kring REVA och inre
utlänningskontroller blir det särskilt intressant att fokusera på polisernas syn och se om de
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upprätthåller en annan diskurs om ämnet. Anna Lundberg och Sophie Hydén skrev
avhandlingen Inre utlänningskontroll i polisarbete – mellan rättstatsideal och effektivitet i
Schengens Sverige år 2004 vid Linköpings universitet och Malmö högskola. Syftet med
studien var att visa den komplexitet som polisens arbete med inre utlänningskontroll innebär
(Lundberg & Hydén 2004:17). Studien är bland annat baserad på lagstiftning, rättsfall,
observationer och intervjuer med poliser, åklagare, handläggare och internutredare (Lundberg
& Hydén 2004:33). Hydén och Lundberg kommer fram till att det finns en påtaglig risk för
etnisk diskriminering i polisers arbete med inre utlänningskontroll. De menar att polisernas
uppgift delvis innebär att kunna urskilja vem som har och inte har rätt att vistas i landet, vilket
de menar är närmast omöjligt (Lundberg & Hydén 2004:274). Eftersom denna studie gjordes
innan debatten om inre utlänningskontroller fördes, anser jag att min studie blir relevant.
Inom etnologin har det kanske främst fokuserats på personer som upplevt diskriminering i
stället för på dem som utför den. Etnologen Urban Ericsson har exempelvis skrivit om
personer som blivit utsatta för etnisk diskriminering i möte med polisen. I artikeln ”Den
belägrade Andra och undantagstillståndets förtryck – erfarenheter av etnisk diskriminering i
möte med polisen” är syftet att lyfta fram personers beskrivningar av diskrimineringen och
vilka effekter det fått i deras vardag (Ericsson 2006:250). Det är en kvalitativ studie som
består av intervjuer med personer som delar upplevelsen av att ha blivit etniskt diskriminerade
samt de effekter kränkningarna gett upphov till. Inledningsvis ville Ericsson undersöka om de
diskriminerade kunde identifiera det ögonblick då situationen etnifierades. Detta visade sig
vara svårt eftersom det i stället verkade som att polisen redan vid första anblicken, i mötet
med eller närmandet till den diskriminerade hade haft en stereotyp bild av individen (Ericsson
2006:254). Etnologen Ann Kristin Carlström studerade dock en grupp spaningspoliser till sin
avhandling På spaning i Stockholm. En etnologisk studie av polisarbete år 1999. Carlström
var intresserad av hur poliserna utformade sina uppgifter och skapade mening i arbetet utifrån
polisorganisationens villkor och möjligheter. I sin studie hänvisar hon till Michel Foucault
som har menat att det i vår tid är de ”avvikande” som individualiseras, till skillnad från
tidigare i historien då de mäktiga individualiserades. Carlström använder sig av detta när hon
försöker tydliggöra hur polisen konstruerade bilder av ”de andra” i form av ”svensson” och
”busar”, där busarna var de som individualiserades (Carlström 1999:72). Jag skulle här vilja
koppla Foucaults resonemang till att det även inom forskningen har dominerats av ett intresse
för de ”avvikande” snarare än de som anses vara ”mäktiga”. Jag menar att mitt perspektiv blir
intressant dels med tanke på vilka som brukar studeras inom etnologin men också med tanke
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på hur den mediala debatten har sett ut när det gäller inre utlänningskontroll där polisernas
egna utsagor inte fokuserats.

Teorier och begrepp
I den här uppsatsen kommer jag att utgå från ett diskursanalytiskt perspektiv och jag har
främst använt mig av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys
som teori och metod. Winther Jørgensen och Phillips beskriver diskurs som ”ett bestämt sätt
att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Det finns flera diskursanalytiska
angreppssätt och i den här studien har jag valt att kombinera diskursteori och
diskurspsykologi. Båda har sin bakgrund i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori.
Utgångspunkten är att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter
och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem (Winther
Jørgensen & Phillips 2011:7).
Diskursteoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe uppfattar en diskurs som en fixering
av betydelse inom en bestämd domän. En diskurs försöker göra element till moment, vilket
innebär

att

entydigt

fastställa

tecknens

mening

genom

att

utesluta

all

möjlig

betydelsetillskrivning tecknen kan ha (Winther Jørgensen & Phillips 2011:33). För att
beteckna de sociala praktiker som reproducerar eller förändrar betydelsetillskrivningarna
används begreppet artikulation (Winther Jørgensen & Phillips 2011:43). Inom diskursteorin
uppmärksammas att en diskurs organiseras kring privilegierade tecken, nodalpunkter, vilka
andra tecken ordnas och får sin betydelse utifrån (Winther Jørgensen & Phillips 2011:33).
Diskurser erbjuder även individer olika subjektpositioner och för att beteckna identitetens
nodalpunkter används begreppet mästersignifikant. Identiteter etableras relationellt genom att
signifikanter knyts ihop i ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Phillips 2011:50) Laclau
och Mouffe uppmärksammar att diskurser kan bli så fast etablerade att deras kontingens
glöms bort. Begreppet objektivitet hänvisar till den diskurs som intagit en hegemonisk
position (Winther Jørgensen & Phillips 2011:43). Olika diskurser kan föra en diskursiv kamp
om hur strukturen ska se ut och vilken betydelse de enskilda tecknen ska tillskrivas (Winther
Jørgensen & Phillips 2011:36). Begreppet antagonism betecknar den konflikt som kan uppstå
när olika identiteter hindrar varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2011:55).
Diskurspsykologin betonar individens aktiva språkbruk och har därmed även ett
interaktionistiskt perspektiv. Detta tyckte jag sammanföll bra med min studie där det är
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enskilda polisers berättelser och erfarenheter om inre utlänningskontroll som studeras.
Winther Jørgensen och Phillips hänvisar till Jonathan Potters och Margaret Wetherells
begrepp tolkningsrepertoar, vilket handlar om att människor använder diskurser aktivt som
resurser i social interaktion. Genom olika repertoarer kan bestämda versioner av verkligheten
konstrueras

(Winther

Jørgensen

&

Phillips

2011:114).

Med

begreppet

ideologi

uppmärksammas även att diskurser kan bidra till att legitimera och bevara sociala mönster och
att det ofta är en grupps intressen som främjas på bekostnad av en annan grupps (Winther
Jørgensen & Phillips 2011:116). Till detta perspektiv har jag kopplat sociologen Ingrid
Sahlins begrepp den kluvna klienten. Sahlin menar att vissa grupper av människor ofta
beskrivs i två moraliskt polariserade bilder; som ”stackare” och ”skurk”. Beroende på vilken
bild som används kan olika argument tjänas (Sahlin 1994:304).
För att lyfta fram betydelsen av polisen som organisation har jag använt mig av antropologen
Mary Douglas som menar att institutioner tillhandahåller matriser åt sina medlemmar. Dessa
består av bestämda sätt att se på omvärlden och styr de anställdas typifieringar samt indelning
av människor och omvärld (Carlström 1999:61). Jag har även använt mig av
socialantropologen

Shahram

Khosravis

begrepp

kvasimedborgare.

Khosravi

har

uppmärksammat att gränsen mellan ”medborgare” och ”icke-medborgare” inte alltid är fast
och tydlig. Flera medborgare med invandrarbakgrund kan exempelvis känna sig som en
kvasimedborgare när tillhörigheten ifrågasätts på grund av namn, religion, hudfärg eller
utseende (Khosravi 2006:287). Masoud Kamali, professor i socialt arbete, har diskuterat
förståelsen av strukturell diskriminering och dess koppling till individuell och institutionell
diskriminering. Kamali lyfter fram att den institutionella diskrimineringen både har en
individuell och strukturell nivå. Den institutionella diskrimineringen utgörs dels av
institutionernas policy, rutiner, normer och arbetssätt samt av de beteenden bland de individer
som kontrollerar dessa institutioner (Kamali 2005:32). Begreppet grindvakter betecknar de
individer som har en institutionell aktörsroll och dessa har en central roll för reproduktionen
av diskriminering (Kamali 2005:36).

Avgränsningar, material och metod
Mina primärkällor i den här studien består av fyra intervjuer. Etnologen Eva Fägerborg
skriver att etnologiskt fältarbete oftast inbegriper intervjuande och att intervjumaterial därför
utgör en av de väsentligaste källkategorierna inom ämnet. I intervjuer beskrivs och gestaltas
5

människors upplevda verklighet och detta bidrar till ett erfarenhetsnära, nyansrikt och
mångfacetterat material (Fägerborg 2014:85). Jag har intervjuat tre män som jobbar inom
gränspolisen och en man som jobbar som närpolis. Alla poliser har rätt att göra en inre
utlänningskontroll, men gränspolisen har som ansvar att övervaka att personer inte vistas eller
arbetar i landet utan rätt tillstånd och efterspanar personer som fått ett beslut om avvisning
eller utvisning.6 Jag har främst fokuserat på hur personer som jobbar inom gränspolisen
upplever arbetet med inre utlänningskontroll eftersom dessa jobbar riktat i frågan. Min
ambition med intervjun med närpolisen var att se om en annan bild av arbetet med inre
utlänningskontroll kunde synliggöras. Jag ville därför uppmärksamma ”en röst” utanför
gränspolisen.
Inledningsvis kontaktade jag polisens pressenhet och berättade att jag skulle göra en
kandidatuppsats om inre utlänningskontroll och att jag var intresserad av att intervjua poliser
om detta. Jag fick då kontakt med två män från gränspolisen och i samband med en av
intervjuerna mötte jag en tredje som jobbade där och bokade en intervju med honom.
Närpolisen tog jag själv kontakt med. Innan intervjuerna utfördes berättade jag att jag var
intresserad av inre utlänningskontroll och deras tankar och erfarenheter av detta. Jag berättade
även att intervjuerna skulle användas i en uppsats som skulle arkiveras på Spårvägsmuseet
och att de skulle vara anonyma (namnen som förekommer är därmed fingerade). Alla
intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant i sin helhet. De fullständiga
transkriberingarna finns samlade digitalt i Word-dokument hemma hos mig (Stockholm).
Intervjun med Gunnar utfördes 23 oktober på hans kontor i Polishuset i Stockholm. Gunnar
har varit verksam som polis i 34 år och jobbar idag inom gränspolisen. Intervjun med Niklas
utfördes 26 oktober i ett konferensrum i Polishuset i Stockholm. Niklas har varit verksam som
polis i 25 år och jobbar idag inom gränspolisen. Intervjun med Stefan utfördes 9 november på
ett café i Stockholm. Stefan har varit verksam som polis i 6 år och jobbar idag som närpolis.
Intervjun med David utfördes 1 december i restaurangen i Polishuset i Stockholm. David har
varit verksam som polis i 41 år och är idag aktiv inom gränspolisen. Båda rummen i
polishuset erbjöd en lugn miljö medan det inte var lika ostört i caféet och restaurangen. Men
eftersom vi hittade avskilda platser anser inte jag att det påverkade mina intervjuer i särskilt
hög utsträckning. Jag har valt att inte skriva ut intervjupersonernas ålder, eftersom detta kan
”avslöja” vilka de är, men de är mellan 40 och 60 år. Varje intervju har varit omkring en
6

Polisen (senast uppdaterad 2012-12-13). Rättssäker inre utlänningskontroll. [Elektronisk] Tillgänglig:
<https://polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2012/Rattssaker-inre-utlanningskontroll/> [läst: 2016-01-07]
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timme lång och jag har utgått från ungefär samma frågelista. Denna har bestått av ett trettiotal
frågor med ett antal följdfrågor (se bilaga 1). Frågelistan använde jag främst som stöd och
utgångspunkt. Sedan anpassade mig under samtalets gång. På så sätt kunde jag ta del av djupa
och innehållsrika berättelser. Flera citat förekommer i uppsatsen, kortare pauser är markerade
med ”…” och borttagna delar har jag markerat med ”[…]”.
Vid ett av mina besök hos gränspolisen fick jag två utskrivna dokument; ”Rikspolisstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om Polisens inre utlänningskontroll (RPSFS 2022:4 FAP 2731)” samt ”R209 - Stockholm” vilka jag har använt mig av. Den förstnämnda finns tillgänglig
på polisens hemsida, den andra kommer jag att bifoga som en bilaga då den inte går att hitta
på hemsidan (se bilaga 2). Jag fotograferade även uppsatta mål som fanns på en anslagstavla
på gränspolisens avdelning men eftersom målinriktat arbete inte verkade vara centralt för dem
har jag valt att utesluta detta. Jag fick dessutom ett antal rapporter från utförda inre
utlänningskontroller under en särskild dag år 2013. Dessa kommer jag dock inte heller att
använda, då jag inte anser att det är väsentligt i denna studie.

Källkritisk diskussion och reflexivitet
Fägerborg lyfter fram att en intervju är en tvåvägskommunikation och att det är viktigt att
uppmärksamma vad som sker i mötet mellan en intervjuare och den som ska intervjuas
(Fägerborg 2011:87). Under de två första intervjuerna utgick jag från samma frågor – det var
ganska informativa samtal eftersom jag var tvungen att förstå vad deras jobb ”egentligen”
innebar. Den tredje intervjun utfördes med en närpolis som inte själv jobbar ”riktat” mot
detta, vilket de gör inom gränspolisen. Frågorna jag ställde till honom var därför till viss del
annorlunda – jag frågade exempelvis tydligare frågor om rasism och diskriminering. Den
fjärde intervjun bestod också av något förändrade intervjufrågor. Vissa saker behövde jag inte
längre ”klargöra”, utan i stället passade jag på att fråga om sådant som jag behövde mer
information om. Eftersom mina kunskaper ökade för varje genomförd intervju, påverkades
intervjuernas fokus till viss del. Det är viktigt att uppmärksamma vilkas berättelser som
skildras i studien – jag har exempelvis bara kommit i kontakt med män. Under min sista
intervju frågade jag hur könsfördelningen ser ut inom gränspolisen, men fick inget tydligt svar
förutom att det ser ut ungefär som polisorganisationen i stort. Jag frågade även om
förekomsten av personer med icke-svensk bakgrund, eftersom jag uppfattade att samtliga
intervjupersoner hade svensk bakgrund. Svaret jag fick var att organisationen tänker på detta
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vid rekrytering. Samtidigt upplevde jag inte att intervjupersonerna lade stor vikt vid detta, då
det inte berördes under intervjuerna.
Fägerborg lyfter fram att intervjun är en gemensam konstruktion, att kontexten och det
betydelsesammanhang den tillkommer i är av stor betydelse (Fägerborg 2011:92). Det är
därför intressant att uppmärksamma vad etnologen Oscar Pripp kallar ”den tredje
närvarande”. Det handlar om hur människor i sina självpresentationer förhåller sig till
verklighetsbilder som bland annat sprids genom media (Pripp 2014:67). När en kategori
människor ges stort samhälleligt intresse, tillskrivs dessa individer en mängd kollektiva
egenskaper som de har svårt att välja bort då de presenterar sig i mötet med andra.
Intervjusvar kan vara påverkade av tillskrivningar och vara kommentarer på dessa (Pripp
2014:68). Vid mina möten med polisen har jag betonat ”nyansering”, eftersom det visade sig
att de var påverkade av den kritik som riktats mot dem. När jag fick kontakt med polisens
pressenhet fick jag många frågor om varför jag ville skriva om detta. Detta kan ha att göra
med den debatt som fördes i media och från politiskt håll. Det antogs att jag delade den
kritiska uppfattningen. Detta kan givetvis ha påverkat intervjupersonernas svar under
intervjuerna. Fägerborg uppmärksammar också att intervjupersonen kan välja att formulera
sig på ett visst sätt, att intervjupersoner är medvetna om att det de säger i intervjuerna kommer
att användas. Den ”osynliga publiken” kan därför påverka vad intervjupersonen väljer att
framhäva, nedtona eller undvika (Fägerborg 2011:90). Pripp menar att ett sätt att möta
nedsättande omdömen är att de omtalade hävdar positivt värderade motbilder i sina enskilda
och kollektiva självrepresentationer (Pripp 2014:69). Om media inte upprätthållit en specifik
diskurs om REVA och inre utlänningskontroll kanske inte intervjupersonerna sagt samma
saker. Min studie hade därmed kunnat se helt annorlunda ut.
Khosravi skriver att han upplevde att hans tillhörighet ifrågasattes i ett möte med
Rikspolisstyrelsen där han fick bli ett ”exempel” när en av tjänstemännen förklarade polisens
arbete med ”illegala invandrare”. Khosravi gjordes till den ”illegala invandraren” som fått
avslag och misstänktes gå under jorden (Khosravi 2006:287). Jag har också fungerat som
exempel i polisernas berättelser, både som ”svensk medborgare” och som ”utlänning”.
Eftersom jag har nordisk bakgrund (svensk/norsk) tolkade jag det inte som att polisen
ifrågasatte min tillhörighet när jag fick rollen som ”utlänning”. Det är tydligt att forskarens
position, inte minst hur forskaren själv uppfattar den/dem (intersektionellt), påverkar både
tolkning och resultat. Winther Jørgensen och Phillips poängterar att det alltid finns andra
positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut. Forskaren intar alltid en eller annan
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position i förhållande till undersökningsområdet och den bestämmer delvis vad forskaren ser
och vad som framläggs som resultat (Winther Jørgensen & Phillips 2011:29). De menar att all
kunskap är en representation av världen bland andra möjliga representationer. Vetenskaplig
kunskap är produktiv och liksom all annan diskurs producerar vetenskaplig diskurs kunskap,
sociala relationer och identiteter (Winther Jørgensen & Phillips 2011:11). Min avsikt är därför
inte att nå någon ”sanning”, utan att undersöka hur poliserna förhåller sig till vad som är
”sant” och inte.

Disposition
Uppsatsen består av två empiriska kapitel. I kapitlet Att utföra inre utlänningskontroll
uppmärksammas att intervjupersonerna förhåller sig till en politisk/juridisk diskurs som
påverkar deras syn på arbetet de utför. I kapitlet redogörs även hur kontrollen tar sig uttryck
samt hur intervjupersonerna betraktar de personer de ska hitta. Jag exemplifierar även hur
gränspolisens arbete med inre utlänningskontroll kan legitimeras genom att diskurser används
aktivt som resurser i social interaktion. I kapitlet Den polisiära självbilden lyfter jag fram
intervjupersonernas syn på sig själva. Intervjupersonerna upplever att de befinner sig under
polisorganisationens ledning som i sin tur betraktas som en institution under
regeringen/riksdagen. Jag skildrar även vilka effekterna kan bli när en diskurs intagit en
hegemonisk position samt att diskurser befinner sig i ständig konflikt med andra diskurser
som definierar verkligheten annorlunda. Det sista kapitlet utgörs av en avslutande diskussion
som dels består av en sammanfattning av studiens resultat men också av egna reflektioner.
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2. Att utföra inre
utlänningskontroll
I detta kapitel kommer jag att fokusera på hur intervjupersonerna förhåller sig till en
politisk/juridisk diskurs och hur denna påverkar deras syn på arbetet de utför. Jag kommer
även att redogöra för hur den inre utlänningskontrollen tar sig uttryck samt visa hur
intervjupersonerna betraktar personerna de ska hitta. Avslutningsvis kommer jag att
exemplifiera hur gränspolisens arbete med att utföra inre utlänningskontroll kan legitimeras
genom att diskurser används aktivt som resurser i social interaktion.

Polisen har ett uppdrag
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver diskurs som “ett bestämt sätt att
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips
2011:7). Utövandet av diskurs – diskursiv praktik – ses som en social praktik vilken formar
den sociala världen. Den sociala praktiken kan ses ur ett dubbelt perspektiv; handlingar är å
ena sidan konkreta, individuella och kontextbundna, men å andra sidan institutionaliserade
och socialt förankrade och har därför en viss regelbundenhet (Winther Jørgensen & Phillips
2011:25). Återkommande hos mina intervjupersoner är att de hänvisar till att de har ett
uppdrag som måste utföras. När David beskriver gränspolisens uppgifter hänvisar han till
utlänningslagen och betonar att de har ”ett ansvar” och ”en skyldighet” när det gäller sitt
arbete. David nämner också Sveriges medlemskap i Schengen och EU som betydelsefullt:
Vi har ett åtagande… från Schengen-styrelsen skulle vi kunna säga […] att
se till att de personer som är i Schengen avlägsnas härifrån. Det är ett
åtagande som Sverige har i och med att vi är med där. […] det som har legat
i grund för den svenska inre utlänningskontrollen det är ju i stort sett att de
som saknar tillstånd för att vistas i riket ska se till att lämna Sverige. […]
har man inte några arbetstillstånd […] har man inte uppfyllt kriterierna […]
då får man lämna, har man inga uppehållstillstånd… att vara här […] så får
man lämna Sverige och det är […] ett uppdrag vi har utav statsmakterna.
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Intervjupersonerna förhåller sig till en politisk/juridisk diskurs som påverkar deras syn på det
arbete de utför. Denna diskurs blir meningsskapande för dem och gör deras arbete till ett
”viktigt jobb”. Diskursteoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe uppfattar en diskurs
som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. En diskurs etableras som en totalitet,
där varje tecken är entydigt fastställt som moment och utesluter andra möjliga betydelser
tecknen kan ha (Winther Jørgensen & Phillips 2011:33). Alla tecken som inte slutgiltigt fått
sin mening fixerad kallas för element. En diskurs försöker göra element till moment genom att
reducera deras mångtydighet till entydighet. Diskursen är därmed en tillslutning och ett
tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning (Winther Jørgensen & Phillips 2011:34).
Diskurser, det vill säga bestämda sätt att se på verkligheten, upprätthålls exempelvis av lagar.
Lagar är grundade på de idéer som finns ”här och nu” och kan liknas med moment eftersom
de förhindrar andra betydelsetillskrivningar. Lagar är dock föränderliga – alla moment är
potentiella element. Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia, framhåller att
kopplingen mellan nation, välfärd och sociala rättigheter är föremål för ständiga
omformuleringar, ideologiska konflikter och politiska utmaningar (de los Reyes 2006:7).
Diskussionen om välfärdens framtid har exempelvis kommit att överskrida nationella gränser
och förs i allt större utsträckning i en europeisk kontext (de los Reyes 2006:10). Sveriges
medlemskap i EU påverkar landets lagar och därmed även polisens arbete som är styrt av hur
lagarna ser ut. David berättar att utlänningslagen förändras oftare än vad exempelvis
brottsbalken gör:
Nu kommer nya lagar 1 april, fattade man beslut om i förra veckan, vad det
gäller tillfälliga tillstånd […] vi kan ju backa tillbaka […] när Sverige gick
med i Europeiska unionen och man hade Romfördraget och den fria
rörligheten så fick man ju ändra utlänningslagen enormt mycket. Och sen
kom

en

ny

ändring

2010

i

utlänningslagen,

2012

kom

återvändandedirektivet för då hade man nere i EU fattat beslut om att
personer som vistas inom Schengen och inte har tillstånd ska avlägsnas från
[…] Schengen-området.
När utlänningslagen förändras måste även polisens arbete förändras. Etnologen Urban
Ericsson skriver att polisen i någon mening är lagen, eftersom de har till uppgift att praktisera
och materialisera denna (Ericsson 2006:253). Diskurser är därmed även materiella. Laclau
och Mouffe använder begreppet artikulation för varje praktik som skapar en relation mellan
elementen så att elementens betydelse förändras. Begreppet används för alla sociala praktiker
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eftersom dessa reproducerar eller förändrar de vanliga betydelsetillskrivningarna (Winther
Jørgensen & Phillips 2011:43). I en rättsstat fungerar polisen som lagens förlängda arm och
upprätthåller en politisk/juridisk diskurs. Utan polisen hade inte lagarna haft samma
betydelse. Det är de som reproducerar diskursernas betydelsetillskrivningar – i det här fallet
vad som är lagligt respektive olagligt.

Vilka ska hittas?
Intervjupersonerna hänvisar i första hand till en politisk/juridisk diskurs trots att deras arbete i
hög grad präglas av en nationell diskurs som handlar om vem som har rätt att vistas i landet.
Sociologen Helena Holgersson menar att asylsökande som har fått avslag i Sverige men
stannar i landet ställer till stora problem i den socialdemokratiska välfärdsregimen.
Holgersson menar att deras närvaro blottar en öm punkt i den politiska modellen (Holgersson
2011:85). När dessa personer inte lämnar landet synliggörs att medborgerliga rättigheter är
mer grundläggande än mänskliga rättigheter (Holgersson 2011:86). Eftersom grundprincipen i
socialdemokratiska välfärdsregimer är att alla ska ha samma basala rättigheter blir
verkställandet av utvisningsbeslut viktigt. Man måste aktivt se till att människor som fått
utvisningsbeslut faktiskt lämnar landet (Holgersson 2011:110). Alla poliser har rätt att göra en
inre utlänningskontroll och kontrollera om en ”utlänning” har rätt att uppehålla sig i landet.
Med ”utlänning” menas den som inte är svensk medborgare. Gränspolisen har som ansvar att
övervaka att personer inte vistas eller arbetar i landet utan rätt tillstånd och efterspanar
dessutom personer som fått ett beslut om avvisning eller utvisning.7 I intervjun med David
framkommer det att människor betraktas som ”olika sorters” medborgare:
Man kan säga att polisen avvisar… utlänningar som inte får vara i Sverige.
Alltså som har inget pass, inga pengar och inga tillstånd. Och då pratar vi
om

tredjelandsmedborgare

[…]

svenska

medborgare

är

förstalandsmedborgare, EES-länderna, det vill säga EU plus Norge, Island,
Lichtenstein

och

Schweiz

är

andralandsmedborgare

[…]

och

så

tredjelandsmedborgare det är alla andra. […] en EES-medborgare, EUmedborgare, behöver inte ha pass, pengar och tillstånd för vistelse i Sverige,
han får vara här ändå. Han kan lika gärna ha ett nationellt ID-kort. […] Men
övriga måste ha pass och pengar och tillstånd… och om vi anträffar folk
7

Polisen (senast uppdaterad 2012-12-13). Rättssäker inre utlänningskontroll. [Elektronisk] Tillgänglig:
<https://polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2012/Rattssaker-inre-utlanningskontroll/> [läst: 2016-01-07]
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som inte har det, som inte fyller de kraven då avvisar polismyndigheten de
ur riket […].
Sveriges medlemskap i EU påverkar dels hur lagar kommer att se ut men också hur identiteter
och subjektpositioner kommer att uppfattas. När Sverige blev en del av EU omdefinierades
exempelvis vilka som har tillstånd att vistas i landet. Laclau och Mouffe menar att en diskurs
etableras genom att betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter, vilket är priviligierade
tecken som andra tecken ordnas och får sin betydelse kring. Inom en nationell diskurs är
exempelvis ”folket” det priviligierade tecknet (Winther Jørgensen & Phillips 2011:33). Även
subjektet uppfattas som en aldrig färdig struktur som ständigt försöker att bli hel (Winther
Jørgensen & Phillips 2011:49). Individer erbjuds olika subjektpositioner av diskurser och för
att beteckna identitetens nodalpunkter används psykoanalytikern Jacques Lacans begrepp
mästersignifikanter. Det är genom ekvivalenskedjor som signifikanter knyts ihop och
etablerar identiteten relationellt (Winther Jørgensen & Phillips 2011:50). Olika diskurser
tillskriver ”medborgaren” olika egenskaper. ”Medborgaren” kan ses som en mästersignifikant
vilken ”utlänningen” ordnas efter och får sin betydelse kring. I en europeisk kontext räknas
europén som medborgare, i en svensk kontext räknas svensken som medborgare.
”Utlänningen” verkar dock alltid vara en ”tredjelandsmedborgare”, oavsett om det gäller en
europeisk eller svensk kontext. Peo Hansen, professor i statsvetenskap, har konstaterat att
framväxten av en europeisk identitetspolitik gått hand i hand med en exkluderingspraktik som
främst riktats mot invandrade personer från länder utanför EU (de los Reyes 2006:11).
I FAP 273-1, i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens inre
utlänningskontroll, står det:
5 § Inre utlänningskontroll får, enligt 9 kap. 9 § tredje stycket
utlänningslagen (2005:716), ske endast om det finns grundad anledning att
anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det
annars finns särskild anledning till kontroll.8
En person som misstänks vara ”utlänning” får inte kontrolleras om inte något av dessa två
kriterier uppfyllts. Närpolisen Stefan berättar att en inre utlänningskontroll ofta görs i
samband med brottsmisstanke och det är ”uppenbart att de är utlänningar” och inte har varit ”i
8

Polisen (senast uppdaterad ej angivet). FAP 273-1 – RPSFS 2011:4. [Elektronisk] Tillgänglig:
<https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP273_1_RPSFS2011_4.pdf> [läst: 2016-01-07]
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Sverige särskilt länge”. Om en person saknar svenska ID-handlingar och svenskt
personnummer samt inte pratar svenska eller finns i några system, menar Stefan att det finns
indikationer på att en person befinner sig här ”olagligt”. ”Medborgaren” ekvivaleras med
signifikanter som ID-handlingar, personnummer och det svenska språket. En person som inte
ekvivaleras med detta kan därmed utgöra en ”utlänning”. När intervjupersonerna talar om de
personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd benämns de som ”utlänningar”, vilket
överensstämmer med hur dessa personer benämns i lagen. Intervjupersonerna pratar flera
gånger om en ”han” när de beskriver ”utlänningen”. När Gunnar beskriver vad den grundade
anledningen kan vara görs ”utlänningen” till en man genom att tilldelas namnet ”Ahmed”.
Han berättar att gränspolisen kan få en underrättelse om att ”Ahmed” vistas på en viss adress
och att de därför kan åka till adressen och kontrollera ”Ahmed”. När Niklas exemplifierar hur
den särskilda anledningen kan ta sig uttryck beskriver han en man:
Han begår brott, han kan… störa ordningen, han kan vara berusad… han
kan hoppa över tunnelbanespärren till exempel, för då begår man ett brott.
Man stoppar en bil, och gör en vanlig kontroll, förar- och fordonskontroll.
[…] det är ju de man snubblar över så att säga, i sin tjänsteutövning. […] de
har man ju där framför sig […] det är ju de kontroller som bara görs […].
När ”utlänning” ekvivaleras med ”tredjelandsmedborgare”, ”man” och ”kriminalitet” kan
denna bli föremål för en inre utlänningskontroll. Det kan exempelvis ske när ”utlänningen”
hoppar över tunnelbanespärren.

Stackare och skurkar
Inom diskurspsykologin uppmärksammas att människor använder diskurser aktivt som
resurser i social interaktion - människor är därmed inte bara bärare av diskurser. Eftersom
jaget ses som socialt fokuseras hur identiteter uppstår, omformas och blir föremål för
förhandlingar i sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips 2011:105). Jonathan Potters
och Margaret Wetherells begrepp tolkningsrepertoar betecknar ett begränsat antal termer som
används på ett särskilt stilistiskt och grammatiskt sätt. Varje repertoar ger resurser som
människor kan använda för att konstruera versioner av verkligheten (Winther Jørgensen &
Phillips 2011:114). Detta kan kopplas till sociologen Ingrid Sahlins begrepp den kluvna
klienten vilket betecknar att vissa grupper av människor ofta beskrivs i två moraliskt
polariserade bilder; som ”stackare” och ”skurkar” (Sahlin 1994:303). Beroende på vilken bild
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av klienten som används kan olika argument tjänas för olika individuella åtgärder samt
socialpolitiska beslut (Sahlin 1994:304). Bilden av ”stackare” är tydlig hos Gunnar som lyfter
fram att den inre utlänningskontrollen är viktig för att ”hålla samhället demokratiskt och ha
schyssta arbetsvillkor”:
De här hamnar ju oftast i ett utanförskap, de blir utnyttjade av arbetsgivare
och sådant där så det är ju viktigt att vi håller på med det här för att […] vi
räddar ju människor… […] vi sysslar med inre kontroll, det är att hjälpa
människor, alltså det är människor som lever här illegalt och det är inget liv
att leva, du blir ju utnyttjad. […] Det är folk som får jobba under dåliga
arbetsvillkor […] vi vill att det ska vara schyssta villkor… vi vill att de ska
få lön, att de ska vara trygga i sitt arbete. […] att vara illegalt i landet […]
det blir ju en inre stress… du mår ju inte bra, du är ju rädd så fort det
knackar på dörren […] och du blir rädd om du blir skadad. Oftast blir man
ju lämnad bara på sjukhuset så här av någon arbetsgivare om du blivit
skadad så att det är ju inget liv att leva. […] så kan de bli ganska
avslappnade när man hittar dem […] det är fruktansvärt stressande att leva
som, inte leva legalt… det bygger ju en inre stress.
Gunnar talar om att rädda och hjälpa personer som inte mår bra till följd av att de blir
utnyttjade och/eller befinner sig i ett utanförskap. Potter och Wetherell menar att genom att
undersöka genom vilka praktiker repertoarerna konstrueras som sanna kan de ideologiska
verkningarna av människors versioner uppmärksammas. Ideologi definieras som diskurser
som kategoriserar världen på sätt som bidrar till att legitimera och bevara sociala mönster.
Effekten av vissa diskurser är ofta att en grupps intressen främjas på bekostnad av en annan
grupps (Winther Jørgensen & Phillips 2011:116). Gunnar kan sägas skapa en repertoar vilken
legitimerar gränspolisens arbete med att utföra inre utlänningskontroll. Han understryker flera
gånger att polisen hjälper dessa människor. Det låter nästan som att polisen gör dem en tjänst,
som att de själva inte förstår sitt eget bästa. Att de har kommit till Sverige av en anledning
osynliggörs. Gunnar säger att de visar ”stor respekt” för de människor de handlägger eftersom
det inte är några ”kriminella människor”, han upplever dem som ”vanliga människor” som
”du och jag”. Gunnar nämner också att det finns en humanitär aspekt kring att gränspolisen
jobbar i civil klädsel:
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När det står en uniformerad person kanske vid ett bostadsområde, det är lite
känsliga ärenden, det kan finnas familjer, det kan finnas barn, kvinnor och
folk som mår dåligt […] det blir en mer human, det blir mer klapp på axeln
[…] få den här humanitära synvinkeln på det […] alla grannar behöver ju
inte se vad vi gör, oj det står en målad polisbil och de dundrar i uniformer
utan vi försöker […] jobba humanitärt och ta hänsyn till de människor som
vi… ska verkställa eller åka i väg med.
Sahlin menar att en och samma grupp kan beskrivas som både ”stackare” och ”skurkar”. Att
gränspolisen jobbar i civil klädsel skulle kunna tolkas som att de vill vara ”osynliga” när de
jagar sina offer, men Gunnar lyfter i stället fram bilden av ”stackare” när han motiverar den
civila klädseln. Intervjupersonerna verkar inte heller generellt betrakta dem de letar efter som
”skurkar”. Gränspolisens uppdrag är visserligen att hitta människor som befinner sig i Sverige
utan tillstånd då detta inte är lagligt, men det verkar vara först när de begår ett brott som de
betraktas som ”skurkar” i Sahlins mening. I intervjun med Gunnar upplever jag snarare att
han betraktar ”människosmugglaren” som ”skurken”:
De har ju en människosmugglare som tar hit dem, och säger du ska inte söka
asyl ännu, förstår du, du ska jobba först och sådant där […] för smugglaren
har ju en polare som har en restaurang och kan du hjälpa mig till en billig
penning, för de vet ju ingenting hur det fungerar utan oftast får de den här
informationen av smugglare, andra entreprenörer som säger sig kunna, för
de vet ju, de vill ju bara ha, åh schysst får jag jobb här, jag får bo här, i
slutändan så får du betala så hög hyra och jobba så mycket så att det blir inte
så mycket över i timmen, så du tjänar, alltså de utnyttjar de här människorna
och jag brinner ju för att sätta åt de här människorna som utnyttjar andra, det
är ju slavhandlare alltså.
Gunnar säger att det skulle underlätta om polisen var en tillsynsmyndighet, eftersom polisen
då skulle kunna gå in på arbetsplatser och kontrollera dem som jobbar där. Jag tolkar Gunnar
som att han ser de anställda som ”stackare” som blir utnyttjade både av ”människosmugglare”
och arbetsgivare, vilka betraktas som ”skurkar”. Som tillsynsmyndighet skulle polisen så att
säga kunna gå in på ”skurkarnas” område.
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I det här kapitlet har jag visat att intervjupersonerna förhåller sig till en politisk/juridisk
diskurs och att denna blir meningsskapande för dem och gör deras arbete betydelsefullt.
Återkommande hos intervjupersonerna har exempelvis varit att de hänvisar till att de har ett
uppdrag som måste utföras. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe uppfattar diskurs som en
fixering av betydelse inom en bestämd domän. Jag menar att diskurser upprätthålls
exempelvis av lagar. Eftersom polisens arbete är styrt av hur lagarna ser ut, måste deras arbete
förändras när lagarna förändras. Sveriges medlemskap i EU påverkar dels hur lagar kommer
att se ut men också hur identiteter och subjektpositioner kommer att uppfattas. När Sverige
blev en del av EU omdefinierades exempelvis vilka som har tillstånd att vistas i landet. Jag
har betraktat ”medborgaren” som en mästersignifikant, en privilegierad identitet, vilken
”utlänningen” ordnas efter och får sin betydelse kring. Vem som betraktas som ”medborgare”
påverkas av kontexten; i en europeisk kontext betraktas europén som medborgare och i en
svensk kontext betraktas svensken som medborgare. ”Utlänningen” verkar dock alltid vara en
”tredjelandsmedborgare”, oavsett om det gäller en europeisk eller svensk kontext.
Diskurser kan användas aktivt som resurser i social interaktion. Detta har varit särskilt
framträdande hos en av intervjupersonerna som har lyft fram att den inre utlänningskontrollen
är viktig för att ”hålla samhället demokratiskt och ha schyssta arbetsvillkor”. Han lyfter fram
att de räddar och hjälper personer som inte mår bra till följd av att de blir utnyttjade och/eller
befinner sig i ett utanförskap. Detta har jag kopplat till Ingrid Sahlins begrepp den kluvna
klienten vilket handlar om att en grupp människor antingen kan beskrivs som ”stackare” eller
”skurk” och beroende på vilken bild som används kan olika argument tjänas. Att konstruera
bilden av ”stackare” kan tolkas som ett sätt att legitimera gränspolisens arbete med att utföra
inre utlänningskontroll.
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3. Den polisiära självbilden
I det här kapitlet kommer jag att lyfta fram intervjupersonernas syn på sig själva. Jag kommer
dels att skildra vilka effekterna kan bli när en diskurs intagit en hegemonisk position men
också uppmärksamma hur diskurser befinner sig i ständig konflikt med andra diskurser som
definierar verkligheten annorlunda.

Ett gemensamt synsätt
I intervjuerna framkommer det att flera av intervjupersonerna upplever polisorganisationen
som hierarkisk. David berättar att polisen utgör en remissinstans som får ”yttra och säga sitt”
innan nya lagar stiftas. Detta är dock inte något ”gemene man får vara med och tycka till om”,
utan det är något som sammanställs av ”annan personal som sitter högre upp i
polismyndigheten”. Även Gunnar beskriver att det är ”mer på tjänstemannanivå” som beslut
tas, vilket är ”högre” än vad han befinner sig eftersom han ”sitter på verkstadsgolvet”.
Etnologen Ann Kristin Carlström hänvisar till antropologen Mary Douglas som menar att
institutioner ”tänker” åt sina medlemmar, exempelvis genom att tillhandahålla matriser att se
på omvärlden. En organisation fungerar som ett raster som styr de anställdas typifieringar och
indelning av människor och omvärld (Carlström 1999:61). Douglas menar att när institutioner
gör klassificeringar åt oss tycks vi förlora en viss självständighet som vi annars skulle kunna
tänkas ha (Douglas 1986:91). Stefan berättar att det kan vara svårt att ifrågasätta då polisen
inte är ”den organisation som har högst i tak”. Han tycker att det är särskilt svårt att
ifrågasätta externt – det är lättare att ifrågasätta inom organisationen än utåt. Detta bekräftas
av David, som berättar att han upplevt att det är problematiskt när polischefer ibland gått ut i
media och kritiserat organisationen/organisationens medlemmar:
Det kan vara chefen som går ut innan man vet vad det som har hänt och
kritiserar polismännen för vissa saker. […] och det ska man passa sig för.
Tycker jag. För då, då blir det… spänningar… Så är det faktiskt. För det är
inte […] alldeles lätt att vara ute i samhället och agera som ordningspolis
idag. De… de ska ha allt stöd. De har en tuff verklighet.
Det som eftersträvas inom organisationen är ett gemensamt synsätt och då blir egna och
självständiga bedömningar problematiska. Niklas berättar att det har hänt att någon polis
skrivit på Facebook om inre utlänningskontroll och om verkställighetsarbete som upplevts
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som jobbigt. Detta tycker Niklas är problematiskt, eftersom polisen bör vara ”neutral i allt”
och ”bara vara” samt ”följa de direktiven man får från regeringen”. Polisen måste göra det de
blir tillsagda, enskilda åsikter eller uppfattningar får inte påverka arbetet. Om en polis
exempelvis har homofoba åsikter och inte vill bevaka Pride-tåget skulle det inte fungera,
menar han. Det anses inte bara viktigt att hålla ihop inom organisationen, utan synsättet bör
även sammanfalla med riksdagens politiska/juridiska diskurs. Stefan förklarar att han inte
hade velat jobba inom gränspolisen för att han inte vill jobba med deras ärenden som
huvuduppgift. Däremot har han inga problem med att utföra en inre utlänningskontroll i
samband med att en person exempelvis blir gripen. Han förklarar att det finns ”en viss
flexibilitet” där de själva kan påverka hur de går tillväga i sitt jobb, men vissa saker är mer
”grundläggande” och därför svåra att förbise:
Om man pratar inre utlänningskontroll, man har en lagstiftning… en reglerad
migration […] om man då som polis säger att nej det där vill jag inte göra, det
är inte helt… […] jag menar vi har en demokrati där riksdagen stiftar lagar
och vi kan liksom inte bara strunta i de lagarna som stiftas, och säga att nej vi
tycker så här i stället, vi tycker att de här sakerna ska vara olagliga och det här
ska vara lagligt […].
De enskilda poliserna befinner sig inte bara under polisorganisationens ledning, utan
polisorganisationen kan även betraktas som en institution under en annan, det vill säga under
regeringen/riksdagen. När Stefan pratar om ”grundläggande” är det de lagar som poliserna
inte kan bortse från han avser, en uppfattning som han delar med övriga intervjupersoner.
Sverige är en demokrati där folket väljer och därför måste polisen följa riksdagens direktiv.
David säger till och med att han ”är av den bestämda uppfattningen att vilka vindar som än
blåser så måste polisen alltid följa lagen. […] vi måste alltid vara strikta”. Detta vittnar om en
känsla av att bara lyda order. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe menar att vi konstituerar det
sociala på vissa bestämda sätt som utesluter andra sätt. Med begreppet objektivitet
uppmärksammas att diskurser kan bli så fast etablerade att deras kontingens glöms bort.
Diskursen kan då sägas ha intagit en hegemonisk position (Winther Jørgensen & Phillips
2011:43). De intervjuade poliserna verkar inte se det som sin uppgift att kritiskt granska det
arbete de utför. De gör det de blir tillsagda, det vill säga lyder regeringens/riksdagens order,
som röstats fram av folket. Samtidigt är den politiska/juridiska diskursen inte konstant utan
föränderlig, och det bör därmed vara möjligt för polisen att ifrågasätta de uppgifter de
tilldelas.
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”Ingen människa är illegal”
Eftersom en diskurs aldrig kan etableras totalt, befinner den sig i en ständig konflikt med
andra diskurser som definierar verkligheten annorlunda (Winther Jørgensen & Phillips
2011:54). Det kan därför alltid föras en diskursiv kamp om hur strukturen ska se ut, vilka
diskurser som ska vara härskande samt vilken betydelse de enskilda tecknen ska tillskrivas
(Winther Jørgensen & Phillips 2011:36). För polisen är lagen ”det sanna” och enligt lagen
behöver en ”utlänning” tillstånd för att befinna sig i landet. Saknas detta tillstånd måste
”utlänningen” lämna landet. Flera intervjupersoner tar avstånd från organisationer som ”Ingen
människa är illegal” eller personer som de menar uttrycker sig ”politiskt”. Gunnar menar att
kontrollerna i tunnelbanan dels uppmärksammades för att det fanns ett intresse från politiker
och organisationer och att dessa ”satte fel ord” för att ”få en opinion”:
Ingen är illegal… Det finns ju sådana här AFA-organisationer också, som har
en agenda […]. Det ska finnas ett samhälle där det inte finns några lagar och
förordningar, allt ska vara fritt. […] Det här som svenska kyrkan säger, det är
ju ganska kul det här, det finns ju ingen, alla är ju människor, det är ju ingen
som är illegal ungefär, utan alla är ju bara människor. Men vi har ju ett
välfärdssamhälle där vi betalar ut bidrag och vi vill ha en offentlig sektor med
vård, skola och omsorg och det kostar ju pengar. Kostar det pengar och, så
måste man betala skatt och får man inte någon skatt då kan man inte ha någon
välfärd […].
Laclau och Mouffe använder begreppet antagonism för att beteckna den konflikt som kan
uppstå när olika identiteter hindrar varandra genom att olika diskurser stöter ihop så att en
diskursiv kamp uppstår (Winther Jørgensen & Phillips 2011:55). Organisationen ”Ingen
människa är illegal” kan sägas ifrågasätta den politiska/juridiska diskursen som de anser
”illegaliserar” människor. Att ingen skulle kunna vara ”illegal” betraktar Gunnar som ”ganska
kul”. Han betraktar det även som orealistiskt, då de som saknar tillstånd att vistas i landet inte
passar in i ett välfärdssamhälle med offentlig sektor. David tar dock avstånd från ordet
”illegal”:
Alltså ordet illegal är, jag använder inte det ordet. […] Jag använder inte
ordet papperslös och så här heller […] det härstammar ju från 70-talets
Libanon […]. Utan vi, vi pratar om personer som vistas i Sverige utan
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tillstånd och vi följer det som riksdagen har skrivit att då, och då har vi rätt att
under vissa förutsättningar kontrollera dem. Och ordet illegal det, det får
någon annan stå för, det uttrycket, jag använder inte det.
Intervjupersonerna är medvetna om att olika begrepp kan användas för att föra olika politiska
strategier och diskussioner. De menar att många använder ”fel” ord och benämningar och att
det är viktigt att använda ”rätt” begrepp. Vilka begrepp som anses ”rätt” menar jag dock är
avhängigt diskursen. David betonar att de följer det riksdagen har skrivit och där förekommer
inte benämningen ”illegal”. Intervjupersonerna vittnar om en känsla av att de är ”neutrala”,
både i sitt handlande och tal. Enligt diskursteorin finns dock varken neutrala begrepp eller
handlingar.

Risk för diskriminering?
Masoud Kamali, professor i socialt arbete, menar att institutionell diskriminering handlar om
de dominerande institutionernas policy, rutiner, normer och arbetssätt samt om beteenden
bland de individer som kontrollerar dessa institutioner. Det handlar även om den policy och
praxis som avsiktligt har en differentierande effekt på underordnade grupper (Kamali
2005:32). I media upprättades en diskurs där inre utlänningskontroller kopplades ihop med
REVA. Enligt denna diskurs var kontrollen diskriminerande, polisen ansågs även
diskriminera svenska medborgare med utländsk bakgrund.9 I en föreskrift om R209, vilket är
poliskoden för inre utlänningskontroll, står det avslutningsvis (se bilaga 2):
OBS!
Enbart utländskt utseende är inte tillräckligt för att göra en sådan kontroll, det
krävs till exempel välunderbyggda underrättelser eller tips. En persons
uppträdande eller umgänge kan motivera en utlänningskontroll eller det kan
framkomma uppgifter i samband med en trafikkontroll eller brottsutredning.
En utlänningskontroll kan också ske som en riktad insats mot arbetsplatser,
campingplatser eller liknande.
Föreskriften avser att förhindra etnisk diskriminering men förutsätter att det finns ett
”utländskt utseende”. När jag frågar David om vad som menas med det svarar han att det är
9

Karlsson, Pär 2013. Ny kritik mot Reva-projektet. [Elektronisk] Tillgänglig:
<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16337183.ab> [läst: 2016-01-07]
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svårt att säga eftersom ”samhällsbilden är helt annorlunda idag” än när han växte upp. Han
säger att om han hade fått samma fråga på 1950-talet hade han kunnat svara på det. David
poängterar att det är något rikspolisstyrelsen har skrivit för att poliserna inte ska kontrollera
personer som uppfattas sakna ”det etniskt svenska utseendet”. Genusvetaren och
kulturgeografen Katarina Mattsson menar att föreställningar om ”svenskhet” måste relateras
till föreställningar om ”det vita västerländska”. Någon stabil grupp ”vita människor” har dock
inte funnits. Däremot har vissa idéer om vithet varit ”historiskt stabila” och uppträtt i mer
eller mindre oförändrad form över en längre tid. Idén om en europeisk vithet kan ses som ett
exempel på detta (Mattsson 2005:142). Det är främst närpolisen Stefan som diskuterar
riskerna för diskriminering. Han menar att det alltid, i alla sammanhang, finns en risk för att
personer blir diskriminerade och att detta inte är något unikt inom polisen. Han säger att det
inte går att säga att polisen aldrig diskriminerar någon och enbart gör ”rätt” ifrån sig, men att
polisen inte utgår från någon ”rasistisk profilering”. Han medger dock att en person med
invandrarbakgrund löper större risk för att utsättas för en inre utlänningskontroll:
Utseendet i sig kan ju aldrig vara en anledning för en kontroll. Men […] om
du är relativt nyanländ och du […] pratar dålig svenska och så vidare då blir
det fler byggstenar som gör att du kanske blir kontrollerad. Men det ska ju i
så fall ske i ett annat sammanhang […] kontrollerna sker med ett annat
ingångsvärde […] du har blivit misstänkt för ett brott […]. Om man breddar
frågan […] när visiterar du folk som polis, när stoppar du bilar? […] fyra
unga killar i en förort, som sitter i en bil […] samtliga är med
invandrarbakgrund, ja den, risken att då bli stoppad och kontrollerad jämfört
med en äldre dam […] på Östermalm, det är ju… minst sagt mångdubbelt
högre då.
Socialantropologen Shahram Khosravi använder begreppet kvasimedborgare för att
uppmärksamma att gränsen mellan ”medborgare” och ”icke-medborgare” inte alltid är fast
och tydlig. Flera medborgare med invandrarbakgrund kan exempelvis känna sig som
kvasimedborgare då deras deltagande och tillhörighet förnekas, ifrågasätts eller begränsas på
grund av deras namn, religion, hudfärg eller utseende (Khosravi 2006:287). När Gunnar
berättar om hur de avgör vem/vilka som ska kontrolleras lyfter han fram att de aldrig gör
kontroller på personer enbart utifrån språk eller hudfärg utan:
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Det finns alltid en anledning, man sticker ut […] folk som avviker… […]
alltså att man sticker ut i beteende, man kan vara uppsökande också… man
går och pratar med folk och tigger, inte tigger, som man säger men att man
söker upp folk… Det finns så många olika anledningar… […] det är något
särskilt, alltså en grundad anledning, man gör någonting som sticker ut. […]
vi pratar med folk och ibland kommer det fram men vafan vi måste göra en
kontroll på dig, på grund av att vi är inte säkra på att du har legal rätt att vistas
här i riket. […] men det är något särskilt, alltså att man sticker ut, alltså att
man får en anledning, inte bara för att en person går och gör allting rätt, nej,
utan det är att man sticker ut i miljön.
Gunnar är dock otydlig med vad han menar med att någon ”sticker ut”. Även Niklas anser att
personerna de kontrollerar särskiljer sig från mängden. Niklas nämner dock T-centralen som
en plats där flera personer som inte sökt asyl befinner sig på och menar att de ganska snabbt
ser vilka dessa är. ”De har stora väskor”, ”de uppträder liksom förvirrat”, ”de är inte vana att
vara här” och ”de sticker ut markant” från personer som bor och lever i Sverige. Hudfärg,
hårfärg eller språk får inte vara en orsak till kontroll, ”utan det måste till något mer”.
Exempelvis att de ”uppträder på ett speciellt sätt”. Vilka som uppfattas som avvikande blir en
subjektiv tolkning baserad på personliga föreställningar. Kamali lyfter fram att de individer
som aktivt reproducerar den institutionella diskrimineringen har institutionell makt och
därmed en institutionell aktörsroll (Kamali 2005:35). Begreppet grindvakter betecknar dessa
individer, vilka har en central roll för reproduktionen av diskrimineringen då deras makt och
inflytande grundar sig på institutionella resurser, normer, regler och rutiner (Kamali 2005:36).
Vanligt förekommande hos dessa grindvakter är förnekandet av rasism och diskriminering,
vilket är ett effektivt sätt att reproducera majoritetssamhällets makt och privilegier (Kamali
2005:38). Niklas menar att debatten i media blev ”omvänd” och att ”man låste sig vid” att
personerna som kontrollerades ”hade en mörkare hudfärg”. Han framhåller att de inte använt
sig av det ”för att profilera ut dem”, utan att de ”tog alla”. Däremot blir inte alla utsatta för en
inre utlänningskontroll – i denna studie har det framkommit att både språk och utseende till
viss del kan vara avgörande.
I det här kapitlet har jag skildrat intervjupersonernas syn på sig själva. Intervjupersonerna
upplever att de måste göra det de blir tillsagda eftersom de betraktar sig som under
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polisorganisationens ledning, som i sin tur betraktas som en institution under
regeringen/riksdagen. Douglas menar att institutioner tänker åt sina medlemmar, exempelvis
genom att tillhandahålla matriser att se på omvärlden. Inom organisationen eftersträvas ett
gemensamt synsätt och då blir egna och självständiga bedömningar problematiska. Ernesto
Laclau och Chantal Mouffe använder begreppet objektivitet för att uppmärksamma att
diskurser kan bli så fast etablerade att deras kontingens glöms bort. Intervjupersonerna verkar
inte se det som sin uppgift att kritiskt granska det arbete de utför eftersom de gör det de blir
tillsagda. Den politiska/juridiska diskursen är dock inte konstant och det borde därför vara
möjligt att ifrågasätta de uppgifter som de tilldelas.
Intervjupersonerna är medvetna om att olika begrepp kan användas för att föra olika politiska
strategier och diskussioner. De menar att många använder ”fel” ord och benämningar och att
det är viktigt att använda ”rätt” begrepp. Begreppet antagonism betecknar de konflikter som
kan uppstå när olika identiteter hindrar varandra genom att olika diskurser stöter ihop så att en
diskursiv kamp uppstår. En diskurs befinner sig i en ständig konflikt med andra diskurser som
definierar verkligheten annorlunda. Flera intervjupersoner har tagit avstånd från
organisationer som ”Ingen människa är illegal” eller personer som de menar uttrycker sig
”politiskt”. De har även tagit avstånd från den diskurs som upprättades i media där inre
utlänningskontroller kopplades ihop med diskriminering. Intervjupersonerna betonar att de
aldrig kontrollerar personer enbart utifrån språk eller hudfärg, de kontrollerar personer som
”sticker ut”. Vilka som uppfattas som avvikande blir en subjektiv tolkning baserad på
personliga föreställningar. I en föreskrift inre utlänningskontroll betonas att enbart “utländskt
utseende” inte är tillräckligt för en inre utlänningskontroll. Föreskriften avser att förhindra
etnisk diskriminering men förutsätter samtidigt att ett “utländskt utseende” finns.
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4. Avslutande diskussion
Syftet med denna uppsats har varit att studera svenska polisers berättelser om och erfarenheter
av inre utlänningskontroll. Jag har dels varit intresserad av hur poliserna diskursivt
konstruerar bilder av sig själva samt dem som ska hittas, men också av hur poliserna förhåller
sig till uppgiften att utföra inre utlänningskontroll. Fokus har legat på gränspolisen eftersom
de jobbar riktat i denna fråga – det var även de som utförde den inre utlänningskontrollen i
tunnelbanan. Jag har utfört tre intervjuer med poliser från gränspolisen och en intervju med en
närpolis, främst för att se om en annan bild av arbetet kunde synliggöras. Jag har utgått från
ett diskursanalytiskt angreppssätt. Utgångspunkten är att våra sätt att tala på inte neutralt
avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i
skapandet och förändringen av dem (Winther Jørgensen & Phillips 2011:7).
Intervjupersonerna
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till
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politisk/juridisk

diskurs

och
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meningsskapande för dem och gör deras arbete betydelsefullt. Återkommande hos
intervjupersonerna har exempelvis varit att de hänvisar till att de har ett uppdrag som måste
utföras. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe uppfattar diskurs som en fixering av betydelse
inom en bestämd domän, men betonar att diskursen enbart är ett tillfälligt stopp i tecknens
betydelseglidning (Winther Jørgensen & Phillips 2011:34). Diskurser upprätthålls exempelvis
av lagar och eftersom polisen materialiserar lagen upprätthåller de även olika diskurser. När
lagar förändras måste också polisernas arbete förändras. Sveriges medlemskap i EU påverkar
dels hur lagar kommer att se ut men också hur identiteter och subjektpositioner kommer att
uppfattas. När Sverige blev en del av EU omdefinierades exempelvis vilka som har tillstånd
att vistas i landet. Jag har betraktat ”medborgaren” som en mästersignifikant, en privilegierad
identitet, vilken ”utlänningen” ordnas efter och får sin betydelse kring. Vem som betraktas
som ”medborgare” påverkas av kontexten; i en europeisk kontext betraktas europén som
medborgare och i en svensk kontext betraktas svensken som medborgare. ”Utlänningen”
verkar dock alltid vara en ”tredjelandsmedborgare”, oavsett om det gäller en europeisk eller
svensk kontext. En person som misstänks vara ”utlänning” får inte kontrolleras om inte en
grundad eller särskild anledning till kontroll finns. I denna studie har det framkommit att
kontrollen ofta sker i samband med brottsmisstanke. Om en person saknar ID-handlingar,
personnummer eller inte behärskar det svenska språket kan denna uppfattas som ”utlänning”.
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I intervjupersonernas berättelser ekvivaleras ”utlänning” ofta med ”tredjelandsmedborgare”,
”man” och ”kriminalitet” och kan då bli föremål för en inre utlänningskontroll.
Diskurser kan användas aktivt som resurser i social interaktion. Detta har varit särskilt
framträdande hos en av intervjupersonerna som har lyft fram att den inre utlänningskontrollen
är viktig för att ”hålla samhället demokratiskt och ha schyssta arbetsvillkor”. Han lyfter fram
att de räddar och hjälper personer som inte mår bra till följd av att de blir utnyttjade och/eller
befinner sig i ett utanförskap. Detta har jag kopplat till Ingrid Sahlins begrepp den kluvna
klienten vilket handlar om att en grupp människor antingen kan beskrivs som ”stackare” eller
”skurk” och beroende på vilken bild som används kan olika argument tjänas. Bilden av
”stackare” kan tolkas som ett sätt att legitimera gränspolisens arbete med att utföra inre
utlänningskontroll. Här är det även intressant att uppmärksamma vad etnologen Oscar Pripp
kallar ”den tredje närvarande”, vilket handlar om att människor i sina självpresentationer
förhåller sig till verklighetsbilder som bland annat sprids genom media (Pripp 2014:67). När
det gäller inre utlänningskontroll upprättade media en diskurs där inre utlänningskontroller
kopplades ihop med REVA. Enligt denna diskurs ansågs kontrollen diskriminerande. Om
media inte upprätthållit denna diskurs hade kanske inte bilden av ”stackare” varit lika tydlig
hos Gunnar. Han hade kanske inte upplevt det som lika viktigt att betona att de ”hjälper” de
här personerna då.
Det har framkommit att intervjupersonerna betraktar sig som under polisorganisationens
ledning och måste göra det de blir tillsagda. Inom organisationen eftersträvas ett gemensamt
synsätt och då blir egna och självständiga bedömningar problematiska. Eftersom Sverige är en
demokrati där folket väljer anser intervjupersonerna att polisen måste följa riksdagens
direktiv. Polisorganisationen kan därmed betraktas som en institution under en annan, det vill
säga under regeringen/riksdagen. Mary Douglas menar att institutioner tänker åt sina
medlemmar, exempelvis genom att tillhandahålla matriser att se på omvärlden (Carlström
1999:61). Intervjupersonerna verkar inte se det som sin uppgift att kritiskt granska det arbete
de utför utan gör det de blir tillsagda. David säger till och med att han ”är av den bestämda
uppfattningen att vilka vindar som än blåser så måste polisen alltid följa lagen. […] vi måste
alltid vara strikta”. Laclau och Mouffe använder begreppet objektivitet för att uppmärksamma
att diskurser kan bli så fast etablerade att deras kontingens glöms bort (Winther Jørgensen &
Phillips 2011:43). Eftersom den politiska/juridiska diskursen inte är konstant borde det vara
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möjligt för poliser att ifrågasätta de uppgifter de tilldelas. Särskilt med tanke på den senaste
tidens rasistiska vindar.
Intervjupersonerna är medvetna om att olika begrepp kan användas för att föra olika politiska
strategier och diskussioner. De menar att många använder ”fel” ord och benämningar och att
det är viktigt att använda ”rätt” begrepp. Vilka begrepp som anses ”rätt” menar jag dock är
avhängigt diskursen. Intervjupersonerna vittnar om en känsla av att de är ”neutrala”, både i
sitt handlande och tal, eftersom de följer regeringens/riksdagens direktiv. Men enligt
diskursteorin finns varken neutrala begrepp eller handlingar. Flera intervjupersoner har tagit
avstånd från organisationer som ”Ingen människa är illegal” eller personer som de menar
uttrycker sig ”politiskt”. De har även tagit avstånd från den diskurs som upprättades i media
där inre utlänningskontroller kopplades ihop med diskriminering. Intervjupersonerna betonar
att de aldrig kontrollerar personer enbart utifrån språk eller hudfärg. De hänvisar till den
grundade och särskilda anledningen som krävs och menar att de kontrollerar personer som
”sticker ut”. Vilka som uppfattas som avvikande blir en subjektiv tolkning baserad på
personliga föreställningar.
I en föreskrift om R209, vilket är poliskoden för inre utlänningskontroll, betonas att enbart
“utländskt utseende” inte är tillräckligt för en inre utlänningskontroll. Föreskriften avser att
förhindra etnisk diskriminering men förutsätter att det finns ett “utländskt utseende”. Katarina
Mattson menar att idén om en ”europeisk vithet” har varit ”historiskt stabil” och uppträtt i en
mer eller mindre oförändrad form över en längre tid (Mattson 2005:142). Detta är intressant
då det främst är ”tredjelandsmedborgare” som polisen ska hitta och då intervjupersonerna inte
ser kontrollen som problematisk. Det är främst närpolisen som diskuterar riskerna för
diskriminering. Han medger exempelvis att en person med invandrarbakgrund löper större
risk för att utsättas för en inre utlänningskontroll. Här synliggörs ett utrymme för etnisk
diskriminering, trots polisens avsikt att förhindra detta genom policy, rutiner och arbetssätt.
Masoud Kamali använder begreppet grindvakter för att beteckna de individer som har en
central roll för reproduktionen av diskriminering och menar att dessa ofta förnekar
diskrimineringen, vilket är ett effektivt sätt att reproducera majoritetssamhällets makt och
privilegier (Kamali 2005:38). Peo Hansen konstaterar att framväxten av en europeisk
identitetspolitik gått hand i hand med en exkluderingspraktik som främst riktats mot
invandrade personer från länder utanför EU (de los Reyes 2006:11). I detta sammanhang blir
polisen som organisation ett redskap i upprätthållandet av vad som skulle kunna betecknas
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som ”Fort Europa”. Det arbete som poliserna utför bidrar alltså till att majoritetssamhällets
makt och privilegier i denna bemärkelse reproduceras, även om de enskilda poliserna inte har
detta som avsikt.
Den inre utlänningskontrollen kan i sig ses som diskriminerande, då syftet är att hitta personer
som ska avlägsnas från landet. Polisens arbete med kontrollen bör problematiseras, men i
slutändan handlar dock detta om hur människor betraktas i ett vidare perspektiv – det vill säga
vilka människor som inkluderas respektive exkluderas i en värld som är uppdelad i
nationalstater och unioner.

28

Källförteckning
Otryckta källor
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Antal år verksam som polis: 41
Kön: man
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Intervjuns längd: 1 h 5 minuter
Intervjun utförd av författaren
2. Gunnar
Antal år verksam som polis: 34
Kön: man
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Intervjuns längd: 1 h 13 minuter
Intervjun utförd av författaren
3. Niklas
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Bilagor
Bilaga 1 – Intervjufrågor
Bakgrundsfrågor
Födelseår? Född och uppvuxen? Föräldrar uppvuxna? Bor? Utbildning? Hur länge verksam
som polis? Vilka är dina arbetsuppgifter?
Inre utlänningskontroll
Vad innebär inre utlänningskontroll? Vad har du för erfarenhet av inre utlänningskontroll?
Hur skiljer det sig från inre och yttre gränskontroll? Vilka poliser jobbar med detta? Är det
något som förekommer dagligen i arbetet? Är ni uniformerade? Krävs någon särskild
utbildning? Vad är viktigt att tänka på?
Vilka jobbar inom gränspolisen? Fördelning män/kvinnor samt personer med annan bakgrund
än svensk? Spelar detta någon roll? Vilka för/nackdelar kan i så fall finnas?
När utförs en inre utlänningskontroll? I vilka sammanhang? Hur utförs den? Vilka
kontrolleras? Vilka vill ni hitta? Går det att se vem som befinner sig här utan ”tillstånd”? Går
det att se vem som är svensk? Tankar kring rasprofilering? Risk för diskriminering?
”Anledning att anta”, vad kan anledningen vara? ”Utländskt utseende” – vad är det (står i
föreskriften om R209)?
Var utförs kontrollerna? Speciella tankar kring platser? Finns det några platser där detta inte
utförs? Finns det några platser som är mer ”effektiva”? Hur många stoppas? Hur många ger
”träff”? Är det lätt att det blir ”fel”? Har polisen en siffra att jobba mot? Mål?
Vad händer med personerna som stoppas (person med ID-handling/person utan ID-handling)?
Berättar ni varför ni gör ID-kontrollen? Hur bemöter ni de som kontrolleras? Hur blir ni
bemötta av de som blir kontrollerade?
Har arbetet med inre utlänningskontroll förändrats genom tid? Tankar kring EU-medlemskap?
Schengen? Hur får ni uppdrag? Hur mycket ”fri vilja” har polisen? Går det att vägra
arbetsuppgifter? Ifrågasätta eller kritisera?
REVA och kontrollerna i tunnelbanan
Vad var REVA? Förändrades polisens metoder med inre utlänningskontroll under projektet?
Var projektet lyckat? Lärdomar?
Varför tror du att det riktades så mycket kritik mot projektet? Befogad? Blev debatten som
fördes i media ett samtalsämne kollegor emellan? Uppstod några diskussioner? Påverkades
arbetet?
Varför valdes just tunnelbanan som plats att utföra kontrollerna på? Problematiskt? Särskilda
stationer? Finns det några platser där kontroller inte utförs?
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Är det inte lätt att det blir ”fel” just här (så många som passerar)? Dessutom kanske
människor som befinner sig här utan tillstånd ser till att åka med biljett (de vill ju inte åka
fast)?
Anade ni att detta skulle bli så uppmärksammat? Tunnelbanan är ju en plats där många
befinner sig så ni visste att många skulle uppmärksamma detta?
Finns det problem med rasism inom poliskåren? Kan detta i sådana fall påverka arbetet med
inre utlänningskontroll?
Finns det något du vill tillägga som vi inte har pratat om?
Något annat du vill tillägga innan intervjun är klar?
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Bilaga 2 – R209
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