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Förord 
Dramaserien  Tunna  blå  linjen  blev  en  succé  och  hyllades  av  såväl  tv‐tittare,  
recensenter som poliser för sin autentiska skildring av polisyrket.”1. Det finns ingen 
anledning att i en forskningsrapport analysera innehållet i en tv‐serie om det inte 
vore  för  Polismyndighetens,  Polisförbundets  och  enskilda  polisers  hänvisning  till  
denna.  Det  har  bidragit  till  att  serien  kan  uppfattas  som  en  verklighetstrogen 
skildring av polisers vardag och bland annat riksdagspolitiker har hänvisat till serien 
i den politiska debatten.  

I den sevärda dramaserien framställs polisyrket som actionfyllt, farligt och utsatt. 
Många återgivna situationer känner  jag  igen från min egen erfarenhet som polis. 
Jag har arbetat som polis i 30 år. Min placering var under många år i Botkyrka, men 
jag har  i samband med olika  forskningsprojekt även  tjänstgjort som uniformerad 
polis i nästan alla utsatta områden i Sverige.  

Manusförfattare och regissörer har en konstnärlig frihet att skapa en fiktiv värld för 
att  engagera  tittarna.  I  yrkesföreträdares  uppgift  ligger  däremot att  förmedla en  
nyanserad och korrekt bild av verksamheten. När rikspolischef Anders Thornberg 
och dåvarande ordförande i Polisförbundet Lena Nitz i en gemensam debattartikel 
år  2021  beskrev  dramaserien  som  en  ögonöppnare  om  polisens  hårda  vardag  
legitimerade de samtidigt serien som en tillförlitlig skildring av verkligheten2.  

Forskningsrapportens frågeställning är hur tv‐seriens förmedlade bild av risker och 
utsatthet  speglar  verkliga  förhållanden.  Dessutom  behandlar  rapporten  vilka  
konsekvenser  det  kan  få  att  bland  annat  Polismyndigheten  förstärker  bilden  av 
risker såsom de framställs i dramaserien.  

Rapporten  är  finansierad  av  Handelsbankens  forskningsstiftelser3.  Forsknings‐
huvudman är Institutet för Polisforskning där personer knutna till detta institut har 
bidragit till rapporten. Rapporten har vetenskapligt granskats av professor emeritus 
Johannes Knutsson och fil. dr. Rolf Granér. Tack för värdefulla synpunkter! 

Slutligen ett stort tack till SVT för att jag fick använda era bilder. Rapportens samtliga 
bilder är hämtade från SVT:s dramaserie Tunna blå linjen, säsong 1.  

Norrköping 19 december 2022 

Stefan Holgersson 

1 Svensson & Larsson i Expressen, 2022. 
2 I debattartikeln skrev de bland annat att: ”Många har nu fått upp ögonen för vad det innebär att vara 
polisanställd i dag”. (Nitz & Tornberg i Aftonbladet, 2021). 
3 Initialt var Johanna Westman engagerad i arbetet med rapporten. Hon är polis och var tillfälligt anställd 
som forskningsassistent vid Linköpings universitet. 
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Sammanfattning 
Tunna blå linjen är titeln på en dramaserie producerad av Sveriges Television. Serien 
skildrar poliser i ingripandeverksamheten; där deras arbetsvardag och privatliv vävs 
samman.  Första  säsongen  slog  tittarrekord  på  SVT4  och  innehåller  många 
dramatiska och exceptionella händelser. Det är naturligt eftersom det är en fiktiv 
dramaserie med dess behov av att locka tittare. En dramaserie vars fördelning låg i 
linje med polisyrkets verkliga innehåll skulle sannolikt attrahera färre tittare5.  

Utspel av personer med anknytningar till polisverksamheten som hänvisar till serien 
har  motiverat  mig  till  att  analysera  innehållet  i  tv‐serien  huruvida  det  är  en 
rättvisande vardagsskildring av polisyrket.  

I denna rapport presenteras olika data avseende polisers utsatthet för fysiskt våld 
och  polisyrkets  risker. Dessa  data  sätts  i  relation  till  den  bild  av  polisyrket  som 
framförallt  Polismyndigheten  och  Polisförbundet  förmedlar  utifrån  hur  relevant 
dessa aktörers hänvisning är om att Tunna blå linjen utgör en realistisk skildring av 
polisyrkets risker och utsatthet. 

Under  ett  år  blir  ett  stort  antal  svenska  poliser  hotade  eller/och  angripna  i  sin 
tjänsteutövning, men rapportens resultat visar att polisers utsatthet i vardagen inte 
är så omfattande som Polismyndigheten, Polisförbundet och enskilda poliser har 
gett uttryck för  i olika sammanhang och vad som framträder  i första säsongen av 
Tunna blå linjen.  

Av rapporten framgår visserligen att beskrivningen av enskilda händelser i tv‐serien 
är realistiska så till vida att det återspeglar vad poliser kan mötas av, men det seriens 
sex huvudpersoner  råkar ut  för är  så överdrivna  sett  till  frekvensen att  inte ens 
10 000  svenska  poliser  sammantaget  skulle  drabbas  av  detta  under  det  antal 
arbetspass som serien skildrar.    

Rapporten  behandlar  möjliga  konsekvenser  av  den  bild  som  förmedlas  av 
polisyrket: 

1. Att  vissa  personer  väljer  att  inte  söka  polisutbildningen  när  riskerna 
uppfattas  som  större  än  de  i  realiteten  är,  vilket minskar  underlaget  av 
potentiella polisstudenter.  

2. Att  personer  som  attraheras  av  ett  farofyllt  arbete  med  en  hög 
våldsanvändning söker polisutbildningen och att dessa gynnas i rekryterings‐ 
och utbildningsprocessen ‐ inte personer som har ett mjukt förhållningssätt, 
hög kommunikativ förmåga och social kompetens6.  

3. Att  fokus  hamnar  på  fel  risker,  vilket  kan  öka  sannolikheten  för  att 
polispersonal  dör  och  skadar  sig  i  tjänsten  när  de  verkliga  riskerna 
underskattas eller negligeras.  

4. Att  polisers  välbefinnande  kan  påverkas  när  riskerna  att  utsättas  för 
våldsdåd upplevs vara högre än de i realiteten är. 

 
4 SVT, 2021. 
5 Se exempelvis de olika sammanställningar av fördelning av arbetsuppgifter som redovisas i en 
omfattande tidsstudie (Holgersson & Knutsson, 2012).  
6 Se Lander, 2013; Westman, 2015.  
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5. Att  den  förhöjda  beredskapen  att  möta  våld,  i  kombination  med  en 
utbildningsinriktning  att  hantera  ”värsta‐scenarier”, medför  att  poliser  i 
högre grad riskerar göra felbedömningar som leder till att personer som blir 
föremål för ingripanden får allvarliga fysiska skador.  

6. Att poliser agerar på ett sätt mot medborgare så att den faktiska hotbilden 
riskerar att öka. 

7. Att politiska beslut grundas på missvisande bilder och uppfattningar.  

 

Av  rapporten  framgår  att  sedan  år  2013  har  antalet  tillfällen  då  polispersonal 
avlossat skott ökat med drygt 23 procent och antal skadade och avlidna till följd av 
polisens  skjutningar  har  ökat  med  75  procent7.  Likaså  har  användningen  av 
pepparspray  och  prejningar  av  fordon  stigit  kraftigt.  Våldsanvändningen  mot 
medborgare har ökat trots att poliser i sin vardag8 i lägre utsträckning möts av våld 
jämfört med tidigare.   

I  rapporten varnas  för att den bild av  yrket  som Polismyndigheten och Polisför‐
bundet förmedlar i en debattartikel såväl som i andra sammanhang, i förlängningen 
kan öka risken  för att polispersonal angrips  i tjänsten och på  fritiden. Det blir en 
självuppfyllande profetia som riskerar att eskalera (se figur 1).  

 

 
Figur 1. En ond cirkel som ökar den faktiska hotbilden. 
 

 
7 Skillnaden i antal skjutincidenter per år mellan år 1991‐2012 i förhållande till år 2013‐2020 är 28 jämfört 
med 35 och antal skadade/döda 8,1  jämfört med 14,25  (Källa: Holgersson, 2018 och Polismyndigheten, 
2021a).   
8 I samband med påskupploppen 2022 skedde dock ett stort antal angrepp varvid detta års statistik kommer 
var  signifikant högre  än  föregående  år. År 2001  i  samband med  EU‐toppmötet  i Göteborg uppstod  en 
liknande topp i statistiken, men med den skillnaden att den var avsevärt mycket högre än för år 2022 (se 
längre fram i rapporten). 

 

 
Den 

upplevda 
hotbilden 

 

 

Påverkar 
polisers 
beteende 

och 
ingripanden 

 

 
Poliserna 

upplevs som 
konfrontativa 

 

 
Poliserna 

bemöts med 
hot och våld 

 

 

Den faktiska 
hotbilden 
och hur 
hotbilden 
förmedlas 

 



 

6 

Fler personer behöver rekryteras till polisyrket, men det är svårt att fylla platserna 
till polisutbildningen. När Polismyndigheten och Polisförbundet överdriver skade‐
risken och även undertrycker det omfattande positiva bemötande som poliser möts 
av  i vardagen skapas en felaktig bild av polisyrket som riskerar att skrämma bort 
sökanden. 

I rapporten framgår att Polismyndigheten och Polisförbundet är väl medvetna om 
att den bild de  förmedlar om polisyrket är missvisande.  Frågan blir hur det  kan 
komma sig att dessa aktörer sprider en sådan bild när det kan medföra påtagliga 
negativa  effekter.  För  Polisförbundet  är  svaret  intresset  av  att  bland  annat  öka 
lönenivån hos polispersonal. Det ligger i ett fackförbunds roll att sträva efter detta 
och den bild som förmedlas tjänar detta syfte. Samtidigt verkar Polisförbundet inte 
väga  in  att  det  valda  förhållningssättet  samtidigt  kan  öka  risken  för  att  deras 
medlemmar skadas och att deras känsla av sårbarhet blir större.  

Polismyndigheten har en annan drivkraft. Genom att framhålla polisers utsatthet 
förskjuts  fokus  från  Polismyndighetens  ansvar  och  tillkortakommanden.  Om 
Polismyndigheten hade haft ett genuint intresse av att minska polisers utsatthet och 
risker att råka  illa ut, borde de tagit sitt arbetsmiljöansvar på ett helt annat sätt9. 
Det  alarmistiska  budskapet  om  polisers  arbetssituation  och  den  påstådda 
eskalerade  våldsspiralen mot  polispersonal  ökar  sannolikheten  att  diskussionen 
hamnar  på  behov  av  en  förändrad  lagstiftning  och  en  ökad  resurstilldelning  till 
polisen  ‐  inte hur polisen använder tilldelade resurser. Hitintills har myndigheten 
varit mycket framgångsrik med detta10. Den uppmålade bilden tjänar även till att 
legitimera en utveckling mot ett mer hårdfört polisarbete.  

Om  risken  med  att  överdriva  polisyrkets  utsatthet  avfärdas  kan  bilden  av 
polisyrkets  farlighet  och  utsatthet  såsom  den  framställs  i  Tunna  blå  linjen 
framgent komma att stämma bättre överens med verkligheten. För polisanställda 
och samhället vore det en olycklig utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 se bland annat kapitel 9 och 10 i forskningsrapporten om påskkravallerna (Holgersson, Bünzli och Shamhi, 
2022) och kapitel 10 i forskningsrapporten om hur Polismyndigheten skyddar och stärker föreställningen 
om sin effektivitet? (Holgersson & Westman, 2021). 
10 Palm & Skogersson, 2008; Holgersson & Westman, 2021. Holgersson, Bünzli och Shamhi, 2022. Har också 
tagits upp i media, t.ex. Dahlberg i Expressen, 2022.  
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Inledning 
I  tv‐seriens  första  scen  har  en  polispatrull  beordrats  till  en  närbutik  där  tre 
ungdomar stökar runt och stör butiksinnehavaren. Det är inte första gången. Scenen 
skildrar hur den ena polisen försöker få ungdomarna att lämna butiken genom att 
prata med dem, men når inte fram. Ungdomarna tjafsar emot. Den andra polisen i 
patrullen förlorar tålamodet och ingriper fysiskt mot en av ungdomarna för att få 
honom att lämna butiken och knuffar honom mot utgången.  

 

Bild1. Den första scenen i Tunna blå linjen då ungdomar stökar runt i en butik 

Ungdomen  reagerar  konfrontativt,  försöker  undkomma  poliserna  och  avlägsnas 
därför  med  våld  ut  ur  butiken.  På  gatan  utanför  fortsätter  ungdomarna  att 
ifrågasätta och provocera poliserna. En av poliserna tar till slut fysiskt tag i den mest 
drivande ungdomen och  trycker honom mot väggen och  följande meningsutbyte 
följer:  

‐ Hey, mannen, släpp mig! 
‐ Jag är så jävla trött på såna som du, fattar du det! 
‐ Aj  det  räcker.  Släpp  mig,  mannen.  [...]  Horunge.  Släpp  mig,  din 

mammas  fitta. Fucking horunge.  [till kompisen som  filmar] Fick du 
med det där? ‐Bara vänta, du ska bli sparkad, din horunge.11 

Scenen återger på ett verklighetstroget sätt hur provokationer mot poliser kan se 
ut och skapar en hög  igenkänning hos mig och andra poliser12. Men möten med 
ungdomar i denna typ av områden kan också vara positiva, vilket får litet utrymme 
i  tv‐serien.  Även  andra  människors  bemötande  av  polisen  skildras  oftare  som 
konfrontativa  och  kritiska  än  uppskattande.  Ett  sådant  exempel  är  när  en 
medelålders kvinna efter att i tio minuter högljutt ha kritiserat polisens förmåga att 
förhindra  skjutningar blir ombedd att ha en  lugnare  samtalston.  Istället går hon 
närmre. Några centimeter  från polisens ansikte skriker hon:  ‐ Det är ditt ansvar! 

 
11 Något ord kan ha missats i citatet eftersom flera personer skriker. 
12 Framgått vid samtal med andra poliser och i yttranden om serien i sociala medier. 
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Som polis! Att se till att vi har trygghet här!”. När polisen ber henne backa och föser 
henne ifrån sig skriker hon: “Puttar du på mig?”  

Den 2 mars 2021 publicerar  rikspolischef Anders Thornberg och Polisförbundets 
ordförande Lena Nitz en gemensam debattartikel där de varnar för att en bristande 
respekt för polisen ”riskerar att hota våra demokratiska fri‐ och rättigheter”.  Som 
stöd för sin argumentation hänvisar de till den inledande scenen i Tunna blå linjen 
för att beskriva vad poliser utsätts för i sin yrkesvardag. De skriver att ”Många har 
nu fått upp ögonen för vad det  innebär att vara polisanställd  i dag att det hör till 
vardagen  att  bli  utsatt  för  glåpord  eller  att  bli  ifrågasatt  i  sin  tjänsteutövning”. 
Ordväxlingen  från  tv‐serien  framställs  som ett uttryck  för ett  ständigt problem  i 
polisers arbetsmiljö och som ett symptom på en genomgripande och oroväckande 
samhällsförändring: 

”De här attityderna till poliser och till polisarbete är bara toppen 
av ett isberg. Ur respektlöshet har det växt fram något mycket 
värre, ett hårdare samhälle där allt  fler yrkesgrupper  inte kan 
utöva  sina  samhällsbärande  uppdrag  utan  att  utsättas  för 
trakasserier, hot och till och med våld.”13 
 

Syftet med debattartikeln är att argumentera  för behovet av  förstärkt  skydd  för 
poliser, men den bild av polisers utsatthet som förmedlas i artikeln blir inte tydligare 
än att ”planerat våld mot poliser har blivit vanligare och rymmer i sin grövsta form 
attacker med sprängmedel och skjutvapen”. Frågan är vad polisen ska skydda sig 
mot: en faktisk hotbild, ett kollektivt upplevt hot eller en skapad hotbild?  

Snart  efter  Anders  Thornbergs  och  Lena  Nitzs  debattartikel  ställdes  en  inter‐
pellationsfråga till justitieminister Morgan Johansson där det refererades till serien. 
På så sätt kom den fiktiva tv‐serien genom rikspolischefens och polisfackets försorg 
att användas i Sveriges riksdag som om den vore en verklighetstrogen skildring av 
verkligheten: 

”Den  2  mars  2021  publicerades  en  debattartikel  med  rubriken 
Bristande respekt för polisen skadar Sverige, skriven av rikspolischefen 
och Polisförbundets ordförande. 

Debattartikeln hade som utgångspunkt en serie som just nu kan ses på 
tv: Tunna blå linjen […] I debattartikeln sätter de ljuset på de problem 
som i en förlängning är ett hot mot våra grundläggande demokratiska 
principer.  [...] utvecklingen  i  samhället  ställer  vårt  rättssystem  inför 
hårda prövningar, inte minst i de så kallade utsatta områdena”14 

Fiktiva dramaserier brukar inte behandlas som om de beskrev verkliga förhållanden, 
men när  två högt uppsatta polisföreträdare  tar avstamp  i en  sådan  serie  för att 
åskådliggöra polisers utsatthet och när dessutom yttranden från det statsråd som 
hade ansvar  för polisfrågor  förstärkte polischefernas hänvisning  till  serien  legiti‐

 
13 Nitz & Tornberg i Aftonbladet, 2021. 
14 Riksdagen, 2021. 
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meras  den  som  en  dokumentär  skildring  av  polisyrket.  I  sitt  svar  på 
interpellationsfrågan lovordade inrikesminister Mikael Damberg debattartikeln: 

”[…] jag tycker att det var en bra artikel. Jag svarade på den och sa att 
det  är  välkommet  att  man  jobbar  så  systematiskt  med 
säkerhetsfrågorna hos polisen därför att om polisen inte tar sina egna 
medarbetares säkerhet på allvar, vem ska då göra det? Polisen är ju 
garant för tryggheten i samhället. Jag tyckte att det var en väldigt bra 
och välriktad artikel.”15  

Tunna blå  linjen är ett relationsdrama,  inte en dokumentärfilm. Manusförfattare, 
regissör och skådespelare har konstnärlig frihet att gestalta sitt material hur de vill. 
Om  inte Polismyndigheten och Polisförbundet genom den gemensamma debatt‐
artikeln  i  kombination  med  uttalande  från  tongivande  polisinfluencers  hade 
hänvisat till hur dramaserien speglar polisers vardag hade denna forskningsrapport 
inte  skrivits.  Nu  gav  istället  debattartikeln  en  utgångspunkt  för  att  jämföra  tv‐
seriens skildring av polisers vardag med en del mätbara omständigheter. Paradoxalt 
nog kan fiktionen ibland upplevas som verkligare än faktiska förhållanden, särskilt 
när den innehåller starka berättelser om upprörande händelser. Polisen är en viktig 
del  av  samhällets  skyddsnät. Det  är  en  demokratifråga  att  samhällsmedlemmar 
genom Polismyndigheten får en saklig och korrekt bild av polisens förutsättningar, 
liksom att polisanställda har en rättvisande bild av organisationens utmaningar och 
möjligheter.  

I rapportens första del belyses skillnader mellan verkliga förhållanden och bilden av 
utsatthet för våld och bristande respekt som visas i tv‐serien. Därefter beskrivs den 
bild Polismyndigheten och Polisförbundet på olika sätt bidrar till att skapa avseende 
polisers  utsatthet  och  risk  att  utsättas  för  våld.  I  de  efterföljande  delarna  av 
rapporten åskådliggörs att en förenklad och heroiserande bild av polisyrket både 
kan  få  positiva  och  negativa  effekter.  Framförallt  diskuteras  flera  olyckliga 
konsekvenser  som missvisande  bilder  av  polisyrket  har  fått  eller  riskerar  att  få. 
Rapporten fokuserar på innehållet i första säsongen av Tunna Blå linjen. 

I studien har en mängd olika slags data använts – både kvalitativa och kvantitativa. 
I  varje  avsnitt  presenteras  de  data  och  metoder  som  ligger  till  grund  för 
slutsatserna. Detta för att bidra till att göra texten mer  lättillgänglig för personer 
som inte är vana att läsa forskningsrapporter. 

Den information som presenteras och de frågor som ställs i rapporten utmanar ett 
förhärskande synsätt  i poliskollektivet, men också en utbredd syn på polisarbete 
utanför polisen. Det kan påverka hur denna rapport kommer att tas emot.    

 

 

 
15 Min fetstilsmarkering.  Riksdagen, 2021.  
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Polisyrket i dramaseriens tappning 
Synliggör viktiga delar av polisarbetet 
Den första säsongen av serien Tunna blå linjen följer sex poliser som tillhör samma 
turlag i Malmö.  

 
Bild 2. Turlaget i tv‐serien under en utsättning16. 

 

Ambitionen med Tunna blå linjen har enligt manusförfattaren Cilla Jackert varit att 
skapa en autentisk serie om polisers vardag och att skildra människan bakom polis‐
uniformen.  Tv‐serien  är  framförallt  ett  relationsdrama  där  huvudkaraktärernas 
inbördes relationer och privata förhållanden gradvis framträder och utvecklas. De 
möter  också  ständigt  yrkesmässiga  utmaningar  och  dramatiska  situationer.  Ett 
viktigt tema i serien handlar om gränsdragningen mellan yrkesliv och privatliv, men 
Cilla Jackert betonar att vinklingen skiljer sig från många andra polisserier på så sätt 
att ”…om det i vanliga fall handlar om poliser som tar med sig jobbet hem så handlar 
det här snarare om att inte ta med sig privatlivet till jobbet.”17  

De  fyra  huvudkaraktärerna  har  alla  omfattande  problem  på  hemmaplan  som 
påverkar dem  i yrket, och tittarna får följa växlingen mellan privatlivets konflikter 
och de  som uppstår under  yrkesutövningen. Ungefär  fyra  timmar  av den  första 
säsongen av serien handlar om huvudkaraktärernas liv utanför sin yrkesverksamhet. 
Det blir tydligt hur de påverkas av sitt arbete och vilken inverkan privatlivet har på 
arbetet. Bilden av polisiära ingripanden och beteenden återges med utgångspunkt 
i de  inblandade polisernas perspektiv. Att polisen Sara vill hjälpa de flesta utsatta 
människor  hon  möter  i  sitt  yrke  förklaras  mot  bakgrund  av  hennes  kristna 
värderingar och kyrkliga engagemang, att polisen Magnus har utvecklat en bitvis 
cynisk inställning till människor han möter grundar sig i hans familjerelationer med 
en kritisk och bitter pappa som tidigare varit polis, och att polisen Leah är kritisk 
mot polisens insatser i det utsatta området grundar sig delvis i hennes egen sociala 
bakgrund.  

 

 
16 En genomgång när ett arbetspass börjar där information lämnas och en uppdelning i patruller görs. 
17 Wahllöf i DN 2021.  
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Serien  skildrar  för  polisen  både  vardagliga  och  extraordinära  händelser  och  ger 
också  en  bild  av  det  omgivande  samhället.  Omhändertagande  av  berusade 
personer, upprepade möten med narkotikamissbrukare och människor som lider av 
psykisk  sjukdom, eskalerande  relationsvåld, barn  i utsatta  situationer. På  så  sätt 
lyfter den fram viktiga delar av polisarbetet som ofta inte synliggörs på samma sätt 
som mer spektakulära händelser såsom gängvåld och skjutningar.  

 

Verklighetstrogna scener 
Många av scenerna i Tunna blå linjen är välgjorda och realistiskt beskrivna18. Under 
inspelningarna har yrkesverksamma polisers kunskap och erfarenhet nyttjats för att 
kunna beskriva en så autentisk vardag som möjligt19 och många timmars förarbete 
”… har lagts på att skådespelarna ska lära sig allt från polis‐lingo till kampsport och 
hur man stukar polismössan rätt”20.  Exempelvis innehåller avsnitt fyra en sekvens 
när en kvinna vill att poliserna Sara och Magnus ska skjutsa henne  till en adress 
eftersom hon inte hittar en taxi. Det händer ofta att poliser får denna typ av krav 
även om fallet i serien är tillspetsat på så sätt att kvinnan utan förvarning kliver in i 
polisbilen med en resväska och kräver att bli skjutsad till en flygplats.  

 
Bild 3. Kvinna som sätter sig i polisbilen och vill ha skjuts till Sturups flygplats. 

Det finns en underförstådd överenskommelse mellan filmskapare och tittare att en 
dramaseries  främsta  uppgift  är  att  känslomässigt  beröra  åskådaren  och  hålla 
intresset vid liv. Förutom att använda olika tekniker för att skapa engagemang och 
igenkänning,  skapas  dramatiska  förvecklingar  som  gör  att  tittarna  återkommer 

 
18 Det som ligger till grund för en sådan slutsats är samtal med poliser, genom polisers yttranden på 
sociala  medier  och  i  traditionella  medier  och  kunskap  som  erhållits  inom  ramen  för  olika 
forskningsstudier som jag genomfört (från 1998 fram till december 2022) där jag haft intervjuer med 
ett par  tusen poliser och genom mer än 10 000  timmars deltagande observation  i olika delar av 
landet.  Även  erfarenhet  och  kunskap  från  år  1992  fram  till  september  2022  som  erhållits  om 
polisarbete inom ramen för mitt arbete som yrkesverksam polis har använts. 
19 Henriksson i bland annat Kristianstadsbladet, 2021. 
20 Henriksson i bland annat Kristianstadsbladet, 2021. 
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avsnitt efter avsnitt. Det som händer när högsta  ledningen  för Polismyndigheten 
och Polisförbundet refererar till dramaserien som en verklighetstrogen beskrivning 
av  yrkets  påfrestningar  och  hävdar  att  den  skildrar  en  allmänt  förekommande 
bristande respekt för poliser som individer och att det som framkommer i serien är  
”något  som  i  stort  sett alla poliser alltför  länge har  kunnat  vittna  om”21    är  att 
dramaseriens karaktär av diktad verklighet urholkas och den omdefinieras till att 
tolkas som en dokumentär skildring, om än i fiktionens form. Detta ger anledning 
att komplettera Tunna blå linjens beskrivning av polisyrket och att problematisera 
polisledningens och andra aktörers användning av  fiktionen  för att  föra  fram ett 
eget budskap.  

Utformning av vardagshändelser för att passa en dramaserie 
Manusförfattaren Cilla Jackert har framfört att ”Lite får man tumma på verkligheten 
när man ska skapa engagerande dramatik”22, och det är ett viktigt budskap. I serien 
förekommer situationer som kan betecknas som vardagshändelser för poliser i ett 
turlag, men inramningen är gjord för att passa en dramaserie och inte för att ge en 
rättvisande bild av polisyrket.   Det betyder exempelvis att en väldigt  liten del av 
serien innehållet sekvenser där poliser sitter och avrapporterar.  

 
Bild 4. Av naturliga skäl förekommer bara korta inslag av avrapportering Tunna blå 
linjen. 

Denna  forskningsrapport  kommer  fokusera  på  polisers  utsatthet  för  våld  och 
bristande respekt och på polisers våldsanvändning. Andra aspekter på den bild som 
förmedlas av polisarbetet i Tunna blå linjen tas upp i bilaga 1. 

 

Dramatiska och exceptionella händelser för att passa en dramaserie 
Förutom  att  återge  ärendetyper  som  är  vanligt  förekommande  i  polisvardagen 
innehåller  serien  också  dramatiska  och  exceptionella  händelser  som  sällan 

 
21 Nitz & Thornberg i Aftonbladet, 2021.  
22 Bergqvist i SVT, 2019. 
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inträffar23, men  som  genom  seriens  inramning  gör  att man  som  tittare  kan  få 
uppfattningen att de är mer vanligt förekommande än de i realiteten är. Ett sådant 
exempel är hotfulla situationer och angrepp utom tjänsten på ledig tid som polisen 
Sara, Magnus, Jesse och Leah drabbas av.  

 

Bild 5. Polisen Jessie trakasseras upprepade gånger när han befinner sig i sin husbil 
och får ägg kastade på husbilen 

 

 

Bild 6. Polisen Leah angrips i sitt hem av tre maskerade män. 

Ett ytterligare exempel på en exceptionell händelse är när en elev i en skola går till 
angrepp med ett  svärd. Denna  typ av händelse benämns  inom polisen  som PDV 
(Pågående  dödligt  våld)  och  föranleder  en  särskild  taktik.  I  elevens  fack  hittas 
dessutom en hemmagjord bomb.  

 
Bild 7. Pågående dödligt våld på skola (PDV) och en bomb i ett skåp. 

 

 
23 Slutsatsen bygger på tidigare forskningsstudier (bl.a. Holgersson & Knutsson, 2012; Holgersson, 2019b; 
Holgersson & Westman,  2021) och datainsamling  som  genomförts  i  samband med dessa  studier  samt 
statistik hur vanligt vissa typer av ärenden/brott är. 
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Dessa poliser tvingas dessutom att agera mot gärningsmän under ett väpnat rån 
som tillfälligt tar gisslan för att kunna komma från platsen. Gärningspersonerna flyr 
sedan på två mopeder men grips av seriens huvudpersoner.  

 
Bild  8.  Rån  med  tagande  av  gisslan  där  gärningspersonerna  grips  av  huvud‐
personerna i serien 

De poliser  som  tv‐serien handlar om  får också  föremål  kastade på  sig under en 
demonstration där två av seriens fyra huvudkaraktärer skadas.  

 
Bild 9. Poliserna i serien blir hårt ansatta under en demonstration  

De blir även angripna av en samling ungdomar under ett tjänstgöringspass när de 
utför visitationer. En av ungdomarna sliter ned polisen Leah så att hon hamnar på 
rygg på marken. 

Bild 10. Poliserna angrips av en samling ungdomar och Leah slits ned på marken 

Det  kastas  dessutom  stenar  på  poliserna  Magnus  och  Sara  när  de  under  ett 
tjänstgöringspass blir lurade till en adress. Magnus blir träffad i huvudet av en sten.  
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Bild 11. Stenkastning mot poliserna Magnus och Sara. 

Polisen Magnus blir dessutom  skjuten vid ett  ingripande och  får en  skottskada  i 
överarmen. 

 
Bild 12. Polisen Magnus blir skjuten. 

Vidare sker ett terrordåd i Stockholm där 21 personer dödas, varav två poliser. Det 
påverkar poliserna i serien genom den rädsla som uppstår i samhället och också hos 
poliserna. En person misstänks felaktigt för att vara terrorist och det  leder till en 
avspärrning och utrymning av ett bostadsområde. Insatsstyrkan gör en inbrytning i 
den lägenhet som den misstänkte terroristen uppges befinna sig i och som seriens 
huvudpersoner försökt att ta sig in i under ett spänningsskapande förlopp. Poliserna 
Sara och Magnus kallas också till en buss där någon misstänkt att en ung kille har en 
bomb i ryggsäcken. Under en dramatisk sekvens förs han ut ur bussen och får ligga 
på marken med ett vapen riktat mot sig medan Magnus söker genom hans ryggsäck. 

 
Bild 13. En misstänkt  terrorist  i en  lägenhet  som  föranleder en avspärrning och 
utrymning av ett bostadsområde samt inbrytning i en lägenhet. 

En annan dramatisk och exceptionell händelse  i serien är det sprängattentat som 
genomförs mot en polislokal som Leah befinner sig i.  
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Bild 14. Sprängattentat mot en polislokal där Leah befinner sig 

Polisen Leah får lindriga skador, men två förbipasserande avlider. En av dem är ett 
barn och Leah är den som hittar de båda dödsoffren och sätter sig på knä bredvid 
det döende barnet.  

 
Bild 15. Ett barn som dör på grund av ett sprängattentat mot polislokal 

 

Fysisk konfrontation, skador och våldsanvändning 
I 15 procent av seriens tjänsteärenden (12) bemöts någon av de sex poliserna som 
serien kretsar kring med fysisk konfrontation. Sju gånger inträffar skador på någon 
av dessa poliser. I minst två fall leder skadorna till en sjukskrivning som sannolikt är 
längre  än  tre  dagar.  Polisen  Leah  blir  dessutom  sjukskriven  en  längre  period 
beroende på att hon mår psykiskt dåligt. Detta har ett samband med det överfall i 
hemmet som hon blev utsatt för kopplat till hennes arbete som polis. 

I ungefär var tredje ärende i dramaserien (23) används fysisk kraft för att hantera 
olika personer.  
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Bild  16.  Sju  exempel  på  när  poliser  använder  fysisk  kraft  i  dramaserien  för  att 
hantera en person 

I drygt tio procent av scenerna (10) i tv‐serien agerar poliserna med sina vapen.  

 
Bild 17. Tre exempel på när seriens huvudpersoner dragit sitt tjänstevapen. 

Vid ett  tillfälle används pepparspray, vid ett  tillfälle elpistol och vid en händelse 
utdelas slag med batong.  

 

Bemötande mot poliserna i serien har ofta en konfrontativ ton 
Människorna som poliserna  i tv‐serien  interagerar med är påfallande ofta kritiska 
och har en  konfrontativ  ton. Det  kan handla om  kritik  för otillräckliga  åtgärder, 
felprioriteringar  eller  kritik  av  ingripanden  som  upplevs  som  våldsamma.  Ett 
exempel på en konfrontativ  ton är en scen där en person  rapporteras  för att ha 
cyklat mot rött ljus. I verkligheten utfärdas endast få sådana böter per år (utöver vid 
riktade insatser), men cyklistens dryga och påstridiga sätt där han är obenägen att 
bli bötfälld är mycket realistisk.  
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Bild  18.  En  cyklist  som  bötfälls  för  att  kört  mot  rött  ljus  som  är  dryg  och 
ifrågasättande mot poliserna Dani och Faye. 

I serien framförs en mängd kritiska och nedsättande kommentarer till poliserna från 
de som blir föremål för  ingripande. Det finns också flera scener där utomstående 
personer reagerar negativt mot poliserna när de ingriper.  

 
Bild 19. En förbipasserande som ifrågasätter polisens agerande. 

Men det händer också att utomstående yttrar nedsättande kommentarer utan att 
det föranletts av något ingripande utan mer verkar bero på en allmän motvilja mot 
polisen.  
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Bild 20. Någon tutar och skriker “snutjävlar” till poliserna Magnus och Sara som bara 
står utanför sin polisbil och pratar 

I  tv‐serien  skildras  även många  gånger  personer  som  får  hjälp  som  lynniga  och 
fientliga. När den välmenande nyblivna polisen Sara i första avsnittet låter en ung 
utsatt flicka sova över i sin lägenhet stjäl flickan hennes plånbok och slår henne så 
hårt  i ansiktet när hon  försöker  få tillbaka den att hon senare  får en blåtira. När 
polisen Magnus inom ramen för ett brottsförebyggande projekt försökt att nå fram 
till  en  grupp  unga  killar  genom  handbollsträning  uteblir  de  från  en  inplanerad 
match. Istället har de begått ett väpnat rån och när Magnus vid gripandet ställer en 
fråga till en av dem, får han en spottloska till svar. När Sara och Magnus återkopplar 
till mamman till en försvunnen flicka att alla tillgängliga polisiära resurser har tagits 
i  anspråk  tillsammans  med  organisationen  Missing  people  riktar  mamman  sin 
frustration mot poliserna och skriker högt: “Ni gör inte ett skit! Du står här. Du står 
här. Varför står du här?”  

Allmänhetens  reaktioner  på  polisens  arbete  presenteras  också  genom  fiktiva 
kommentarer publicerade på sociala medier där polariseringen mellan hyllningar 
och hat synliggörs. Kritiska reaktioner på ingripande förekommer oftast som sådana 
inlägg, medan  beskyllningar  om  inkompetens  och  bristande  åtgärder  gestaltas  i 
form av direkta utskällningar såsom: “Ni poliser är värdelösa. Ni är ett stort  jävla 
skämt!” Även i recensioner av serien har den fientliga tonen mot polisen i sociala 
medier lyfts fram: 

”Kommentarer om polisens arbete från sociala medier visas ofta 
i bild och bortsett från ett fåtal stödjande röster är det mest skäll 
och öppen rasism som uttrycks. Hur svårt polisens arbete är löper 
som ett tema genom serien.”24 

 

 

 

 

 
24 Gentele i SvD 2021  
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Verklighetens polisvardag 
I verklighetens polisvardag är det inte ovanligt att poliser får kritiska kommentarer 
i  samband  med  att  någon  blir  rapporterad  för  brott25.  Även  personer  som 
omhändertas eller misstänkta  som grips kan  fälla negativa kommentarer. Det är 
heller  inte  ovanligt med  kritiska  kommentarer  från  personer  som  bevittnar  ett 
ingripande  eller  som  är  missnöjda  med  vissa  polisers  agerande  eller  hur 
Polismyndigheten fungerar. Men till skillnad från den bild som framkommer i Tunna 
blå linjen uttrycker sig de flesta människor positivt om polisen. En studie visade till 
exempel att cirka 60 procent av kommentarerna i Polismyndighetens sociala medier 
handlar  om  uppskattning  och  uppmuntran, medan  enbart  tre  procent  av  dem 
uttrycker kritik mot polisens arbete26.   

Även i utsatta områden uppskattas polisens närvaro och majoriteten av de boende 
har förtroende för polisen27. Visserligen kan bemötandet från vissa personer ta ett 
liknande uttryck som återspeglas i den inledande scenen i närbutiken eller vara än 
mer aggressivt, men det vanliga är att poliser möts av positiva kommentarer ‐ inte 
sällan just från människor i utsatta områden28. Detta kan ha att göra med att tilliten 
till myndigheter generellt sett är lägre i utsatta områden jämfört med andra platser.  
De senare kan ta polisens närvaro och agerande för givet och ha höga förväntningar 
på att få hjälp medan människor i utsatta områden är vana att få sämre samhälls‐
service och därför i högre grad bli tacksamma när de får hjälp29. 

Kommentarer de sex huvudpersonerna får tydliggör på ett bra sätt vad poliser kan 
bli utsatta för, men speglar inte polisens vardag på ett rättvisande sätt genom att 
de  positiva  reaktionerna  i  serien  är  så  lite  förekommande  i  förhållande  till  de 
negativa30.  

En  annan  viktig  skillnad  mellan  fiktionen  och  verkligheten  är  att  poliser  i 
verkligheten inte utsätts för våld eller använder våld i den omfattning som sker i tv‐
serien  och  som  Polismyndigheten  och  Polisförbundet  förmedlar  genom  sin 
hänvisning.  

I  en  direktobservationsstudie  av  yttre  tjänstgörande  poliser  med  fokus  på 
tidsanvisningen i olika aktiviteter med sammanlagd observationstid om nästan 500 
timmar,  framgick att poliser  i uniform med ett  liknande uppdrag som poliserna  i 

 
25 Det som ligger till grund för slutsatserna i detta kapitel är samtal med poliser, polisers yttranden 
på  sociala medier  och  i  traditionella medier  och  kunskap  som  erhållits  inom  ramen  för  olika 
forskningsstudier som jag genomfört (från 1998 fram till december 2022) där jag intervjuat mer än 
två tusen poliser och genom mer än 10 000 timmars deltagande observation i olika delar av landet. 
Även erfarenhet och kunskap från år 1992 fram till september 2022 som erhållits om polisens arbete 
när jag enbart varit polisman har också använts. 
26 Holgersson & Grahn, 2021. 
27 Brottsförebyggande rådet, 2018; Skill & Kaharevic, 2022. 
28 Bygger på intervjuer med polispersonal och deltagande observation i en mängd delar av Sverige 
från år 1998 till år 2022 i samband med olika forskningsprojekt. 
29 Holgersson, 2019b. 
30 Bygger på intervjuer med polispersonal och deltagande observation i en mängd delar av Sverige 
från år 1998 till år 2022 i samband med olika forskningsprojekt. 
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Tunna blå linjen har, ingriper fysiskt mot människor 0,3 procent av sin arbetstid31. 
Se diagram 1.  

 

Diagram  1.  Resursåtgång  (%)  fördelat  mellan  aktiviteter  efter  typ  av 
tvångsanvändning samt andra typer av aktiviteter (n=28 672 minuter)32 

Det finns visserligen enskilda poliser som skapar situationer och därmed brukar våld 
oftare än andra poliser, men dessa poliser utgör ett undantag33. De sex poliserna 
som  serien  Tunna  blå  linjen  följer  agerar  på  det  stora  hela  respektfullt  och 
professionellt  även  om  den  fiktiva  polisen Magnus  ibland  använder  våld  för  att 
kontrollera en situation som hans eget agerande bidragit till att skapa. 

Som  framgår  av  föregående  kapitel  förekom  våldsanvändning  vid  23  tillfällen  i 
seriens första tio avsnitt, varav pepparspray användes vid ett tillfälle, batong vid ett 
tillfälle och  elpistol  vid  ett  annat  tillfälle.  Lägg därtill  att  tjänstevapen  användes 
(enbart  höjd  beredskap/betvingande)  tio  gånger  under  den  första  säsongens 
avsnitt.  

Om tv‐serien på ett verklighetstroget sätt skulle spegla ingripandepolisernas vardag 
skulle det sett till antal ärenden bara ha förekommit våldsanvändning vid ett tillfälle 
under första säsongens tio avsnitt och att denna våldsanvändning skulle ha varat i 

 
31  Holgersson  &  Knutsson,  2012.  I  den  empiriska  studien  var  observationsenheten  minuter. 
Sammanlagt rör det sig om 28 672 minuters observation. Mätningar har gjorts även senare (år 2015‐
2019) som visade ett liknande resultat 
32 Holgersson & Knutsson, 2012, figur 3, sidan 51. 
33 Holgersson & Knutsson, 2008; 2012. 
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cirka en minut34. Polisernas agerande i de olika situationerna som uppstår i tv‐serien 
är  fullt  realistiska men  händelserna  är  utvalda  och  regisserade  för  att  passa  en 
dramaserie.  I  seriens partnervåld  är exempelvis  gärningsmännen  kvar  i hemmet 
vilket gör att det blir möjligt att visa en konfrontation med polis ‐ i verkligheten har 
gärningspersonerna ofta lämnat bostaden när polisen anländer35.   

Scenarierna som återges i tv‐serien skulle kunna inträffa för poliserna i serien om 
de arbetade i verkligheten. Det gäller exempelvis händelsen med pågående dödligt 
våld36 (PDV) i en skola, men sannolikheten är försvinnande liten för att ett litet urval 
av poliser (6) under de få arbetspass som tv‐serien skildrar skulle behöva hantera 
en sådan situation37. Detta gäller för övrigt ett flertal av de exceptionella händelser 
som  återges  i  serien, men  även  ett  flertal  av  de mer  vardagliga  händelser  som 
förekommer i serien.   

Trots att enskilda scener i Tunna blå linjen är både trovärdiga och skickligt återgivna, 
ger tv‐serien  inte en rättvisande bild av  ingripandepolisers vardag. Serien skildrar 
snarare  variationen  i  polisyrket  och  händelser  som  poliser  kan  tänkas möta  än 
vardagliga arbetsuppgifter. Inte ens om det rörde sig om 10 000 svenska poliser 
skulle de händelser38 som de sex huvudpersonerna är med om inträffa under det 
begränsade antal pass som serien handlar om.   Det är  inget konstigt. Tunna blå 
linjen är utformad för att väcka tittarnas intresse och engagemang. Ur den aspekten 
fyller dessa scener sitt syfte. Det är inte att på ett rättvisande sätt spegla polisyrket. 
Men  i serien finns perspektiv och bilder av polisyrket som kan vara värdefullt för 
utomstående att få inblick i. På så sätt kan serien öka förståelsen för utmaningen i 
att vara en bra polis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Utgår från Holgersson & Knutsson, 2012 och beräkningen bygger på att ca 60 procent av serien 
handlar om det som händer under olika arbetspass.   
35 Bygger på intervjuer med polispersonal och deltagande observation i en mängd delar av Sverige 
från år 1998 till år 2022 i samband med olika forskningsprojekt. 
36 En beteckning på en typ av händelse som kan leda till dödligt våld om de inte avbryts. Begreppet 
skickar en signal till inblandade poliser att använda en speciell taktik. 
37  Slutsatsen  bygger  på  hur  många  sådana  ärenden  som  har  inträffat  i  förhållande  till  antal 
tjänstgöringspass och poliser i Sverige. 
38  Se  även  bilaga  1  som  beskriver  andra  ärenden  och  situationer  som  seriens  huvudkaraktärer 
hamnar i än som berörts hitintills i rapporten. 
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Polisens uttalanden att våld mot polis är ett eskalerande 
samhällsproblem  
Polismyndighetens och Polisförbundets samt enskilda polisers offentliga uttalanden 
om Tunna blå linjen skapar sammantaget en missvisande bild av polisers utsatthet. 
Polisförbundet har vid flertalet tillfällen publicerat rapporter om polisers utsatthet 
för våld och hot. Sedan 2017 har formuleringarna varit snarlika:  

‐ Det är viktigt att  inte förminska händelser som  i vissa socialt utsatta 
områden  närmast  blivit  vardag.  Stenkastning mot  polis  och  annan 
blåljuspersonal  är  inga  oskyldiga  pojkstreck.  En  sten  kan  döda  en 
människa.  Det  är  bara  en  tidsfråga  innan  en  polis  blir  allvarligt 
skadad39.  

‐ De här våldsyttringarna uppstår inte i tillfällig affekt […]. Det rör sig i 
stället om en typ av våld som är planerat, utstuderat och inte har något 
annat syfte än att attackera en samhällsbärande yrkesgrupp40.  

‐ Hot och  våld mot poliser har blivit  vanligare, grövre och också mer 
utstuderat. Medan hot tidigare oftast uttalades i affekt […] har det nu 
blivit vanligt att hoten uttalas iskallt kalkylerat41. 

Polisförbundets budskap är tydligt: polisyrket är ett utsatt yrke. Hotbilden utgörs av 
kriminella  aktörer  som  medvetet  iscensätter  angrepp  mot  polisen.  Arenan  är 
utsatta områden där brottslingar med god tillgång till skjutvapen utgör potentiella 
gärningspersoner för allvarliga våldsbrott mot polis. 

Beskrivningen av polisers utsatthet är ett  i medierapporteringen återkommande 
tema,  och  de  allvarliga  våldsbrott  som  poliser  faktiskt  har  utsatts  för  får  en 
omfattande publicitet42: 

 

 

Polisförbundets  dåvarande  ordförande  yttrar  sig  i  artikeln  på  ett  sätt  som  är 
missvisande och direkt felaktigt. Påståendet att ”Under de senaste tio åren har tre 
kollegor inte kommit hem efter arbetspassets slut i liknande händelser”43 stämmer 

 
39 Polisförbundet, 2017. 
40 Polisförbundet, 2019. 
41 Polisförbundet, 2021. 
42 Larsson i SVT, 2017.  
43 Horvatovic i SVT, 2021.  
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inte  med  ett  verkligt  förhållande44.  Likaså  är  det  svårt  att  finna  belägg  för 
påståendet  att  våld  mot  poliser  hade  ökat  i  intensitet  och  att  angreppet  på 
Medborgarplatsen  utgjorde  ”Kulmen  på  en  våldsspiral”.  Även  Polismyndigheten 
använder våldsbrott för att skapa bilden av polisers utsatthet45.  

Polismyndigheten och Polisförbundet använder den i inledningen beskrivna scenen 
ur tv‐serien för att visa vad verklighetens poliser till vardags blir utsatta för: ”varje 
arbetsdag ute  i  samhället möter poliser en bristande  respekt  som  individer, men 
också en bristande respekt för polisers yrkesauktoritet […]”46. De framför vidare att 
deras egna undersökningar:  

…visar att utsattheten för hot och våld inte bara ökat utan också ändrat 
karaktär och blivit grövre. Hoten riktas mot mer än uniformen ‐ de görs 
personliga och  inkluderar även privatlivet och  familjen. Planerat  våld 
mot poliser har blivit vanligare och rymmer i sin grövsta form attacker 
med sprängmedel och skjutvapen.47  

Debattartikelns tydliga budskap är att utsattheten och risken att utsättas för våld 
har ökat för poliser. Budskapet underbyggs med hänvisningen till Tunna blå linjen 
som därigenom lätt kan uppfattas som representativ för hur polisvardagen ser ut. 

Utsatta områden som arena för polisers utsatthet 
I tv‐serien utsätts poliserna för stenkastning, hot och allvarligt fysiskt våld i ett utsatt 
område.  Genom  de  rikliga  och  dramatiska  exemplen  ger  tv‐serien  en  bild  av 
polisernas utsatthet som vardaglig och som en del av normalbilden, vilket skapar ett 
engagemang hos tittarna och förstärker  identifikationen med huvudkaraktärerna, 
som  i  serien  ständigt  kastas  in  i  svårbemästrade  situationer  som  sätter dem på 
allvarliga prov och ställer stora krav på deras förmåga.  När Polismyndigheten och 
Polisförbundet  samtidigt  hävdar  att  hot  och  våld mot  polis  är  ett  eskalerande 
samhällsproblem, ofta med utsatta områden som arena för våldsanvändningen mot 
polis, ges tv‐serien en status som realistisk skildring, som därmed kan användas för 
att  förstärka  det  egna  budskapet.  Uppfattningen  om  våld  mot  polis  som  ett 
eskalerande samhällsproblem har även  fått genomslag  i ett  flertal  rapporter och 
offentliga utredningar48.  

Angrepp mot poliser i utsatta områden är dock inte så vanligt som dramaserien och 
Polismyndigheten och Polisförbundet ger sken av. Det kan exempelvis åskådliggöras 
genom att redovisa samtliga polisanmälningar avseende våld eller  försök till våld 
mot  polis,  våldsamma  upplopp  och  våldsamma motstånd  i  tre  särskilt  utsatta 

 
44  Inom  tio år  från det Polisförbundets ordförande gjorde  sitt yttrande hade  inte något dödsfall 
inträffat genom att polis angripits med våld. Drygt tio år tidigare hade en polis blivit dödad i samband 
med ett handräckningsärende där en person skulle hämtas till en psykiatrisk klinik (Nyköping, juni 
2007). 
45 t.ex. Polismyndigheten, 2022a.  
46 Nitz & Thornberg i Aftonbladet, 2021. 
47 Nitz & Thornberg i Aftonbladet, 2021. 
48 SOU 2018:2; Polisförbundet, 2020; Polismyndigheten, 2017. 
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områden under den tidsperiod som första delen av tv‐serien sändes49. Diagrammet 
nedan visar det totala antalet polisanmälningar avseende våld mot samtliga poliser 
som genomförde  ingripanden under  tre månader  i de  särskilt utsatta områdena 
Rinkeby, Rosengård och Biskopsgården där polisers arbetssituation och utsatthet 
för våld beskrivs som problematisk. Statistiken omfattar med andra ord inte enbart 
poliser  i  ingripandeverksamheten,  utan  även  områdespoliser  och  poliser  som 
arbetar civilt. Tidsperioden omfattar ungefär tio gånger så många arbetspass som 
innefattas i första säsongen av tunna blå linjen50 och inbegriper flera hundra poliser 
‐ att jämföra med händelser för sex poliser under de arbetspass som första säsongen 
av Tunna blå linjen skildrar. 

 
Diagram 2. Det totala antalet polisanmälningar i tre utsatta områden för tre olika 
brottskategorier under knappt tre månader 202151. 

Dessa polisanmälda brott under den aktuella tidsperioden visar att vid färre än en 
procent av arbetspassen blev poliser utsatta för fysiskt våld eller försök till fysiskt 
våld  i områdena Biskopsgården, Rinkeby och Rosengård. Vidare  framkommer att 
det  vid  färre än  två procent av dessa arbetspass  inträffade  fysiskt motstånd  vid 
ingripanden som resulterade i en anmälan52. Antalet upprättade polisanmälningar 
speglar med andra ord inte den bild av våld mot polis i utsatta områden som Tunna 
blå  linjen  eller  Polismyndigheten  och  Polisförbundet  tillsammans  bidrar  till  att 
(åter)skapa. Polismyndighetens och Polisförbundets officiellt  framförda bilder av 
polisers  ökade  utsatthet  utmanas  dessutom  av  vissa  resultat  i  deras  egna 

 
49 Anledningen till att välja tre särskilt utsatta områden i tre olika delar av landet är det budskap som 
förmedlas genom serien och genom olika uttalanden från Polisförbundet och Polismyndigheten ‐ att 
det är i de utsatta områdena som polisernas utsatthet är som störst. Det kan då vara intressant att 
åskådliggöra hur vanligt det är att poliser möts av våld i sådana typer av områden genom att redovisa 
antal upprättade anmälningar.  
50 Tre arbetspass per dygn under aktuell period, men också förstärkningspass och pass som poliser 
som  tjänstgör på andra  ställen än  i  ingripandeverksamheten har genomfört där de gjorde  ingri‐
panden i något av de tre områdena. 
51 Källa: Samtliga anmälningar under tre månader i tre utsatta områden då den första säsongen av 
serien sändes (januari till mars 2021). 
52 Våldsbrott som grov misshandel och mord omfattas inte av statistiken eftersom utsatta poliser 
inte kan identifieras i brottskoderna. Dessa brott mot polis är dock mycket ovanliga. 
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undersökningar.  Enligt  Polisförbundets  undersökningar  har  andelen  poliser  som 
uppger att de utsatts för vissa typer av brott, som ofta kopplas samman med utsatta 
områden, minskat mellan 2017 och 2021, eller ligger kvar på ungefär samma nivå53   

 

Diagram 3. Exempel på polisers utsatthet i ingripandeverksamheten under tre år54.  

Förutom att Polismyndigheten utifrån statistik dragit slutsatsen att antalet anmälda 
brott för våld mot tjänsteman generellt sett har minskat de senaste tio åren55 har 
de  även  konstaterat  att  polisers  utsatthet  i  de  utsatta  områdena  har minskat. 
Minskningen av antalet särskilt utsatta områden som noterats under 2021 beror 
enligt Polismyndigheten till stora delar på den förändrade situationen med minskat 
våld och hot mot poliser, vilket Polismyndigheten i sin rapport framhåller som ett 
genomgående mönster ur ett nationellt perspektiv:  

“Angrepp mot polis som arbetar i områdena har minskat och likaså 
agerandet  att  locka  in  polis  till  områdena  med  falska  larm  […]. 
Upploppen, som tidigare förknippats med begreppet ”social oro”, är 
numera  sällsynta. Angrepp mot  polis,  upplopp  i mindre  skala  och 

 
53 Polisförbundet, 2017; 2019; 2021. I rapporten från 2021 framgår dock bland annat att en tredjedel 
av poliserna uppfattar att utvecklingen de  senaste  fem åren har  inneburit att poliser oftare blir 
utsatta för våld och drygt hälften av poliserna uppfattar att våldet har blivit grövre. De siffror som 
presenteras pekar dock inte på att det skulle vara något som kan betecknas som en eskalering. Det 
påpekas också att det  inte enbart är antalet händelser som påverkar polisers upplevda utsatthet 
utan att upplevelsen också i hög grad påverkas av vad det är för typ av händelser man själv möter i 
sitt arbete, hör talas om via kollegor eller tar del av i medierapporteringen. Det framförs att: “Här 
kan möjligen  särskilt  den  grövsta  våldsbrottslighetens  utveckling  de  senaste  två  åren  spela  in.” 
(Polisförbundet, 2021, sidan 17). 
54 Polisförbundet, 2017; 2019; 2021. 
55  Polismyndigheten,  2022b.  Polisförbundet  pekar  på  det mörkertal  som  kan  finnas  vad  gäller 
anmälningsstatistiken (Polisförbundet, 2021). 
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skadegörelse  mot  polisfordon  förekommer,  men  inte  i  samma 
utsträckning”56 
 

Med anledning av yttrande från representanter för Polisförbundet att dramaserien 
Tunna blå linjen gjort att många “nu fått upp ögonen för vad det innebär att vara 
polisanställd i dag”57 och att “Våldet har blivit vardag i samband med ingripanden”58 
redovisas nedanstående diagram. Utifrån dessa är det möjligt att göra en jämförelse 
mellan vad de sex huvudkaraktärerna i serien utsattes för i förhållande till polisers 
uppgivna utsatthet i rapporter som Polisförbundet har publicerat.  

I  det  första  diagrammet  presenteras  några  olika  typer  av  händelser  som 
huvudpersonerna (6 poliser) i Tunna blå linjen drabbats av under de arbetspass som 
serien  omfattar.  Av  detta  diagram  framgår  exempelvis  att  hälften  av  huvud‐
personerna (50%) har hotats med pistol under något av avsnitten. 

 
Diagram 4. Hur många procent av huvudpersonerna i Tunna blå linjen som utsatts 
för olika typer av händelser59 (n=24) 

Vad  som  framkommer  i  ovanstående  diagram  kan  jämföras med  vad  poliser  i 
ingripandeverksamheten har uppgett sig ha blivit utsatta för under de senaste 12 
månaderna som redovisas i diagram 5. Det vill säga det som de fiktiva poliserna är 
med om på ett begränsat antal arbetspass som redovisas i diagram 4 (motsvarar ca 
två  till  tre  månaders  tjänstgöring)  kan  jämföras  med  vad  verkliga  poliser  i 
ingripandeverksamheten uppger att de varit med om under ett år. Det betyder att 
dramatiken  i polisyrket överdrivs betydligt mer  i  serien än vad en  jämförelse av 
diagrammen åskådliggör.    

 
56 Polismyndigheten, 2021c, sidan 31. 
57 Nitz & Tornberg i Aftonbladet, 2021. 
58 Larsson i SVT, 2017. 
59 Genomgång av innehållet i säsong ett. 
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Diagram 5. Hur många procent av poliser i ingripandeverksamhet som uppgett sig 
blivit utsatta för olika typer av våldshändelser de senaste 12 månaderna60 

 
Trots  att  både  Polisförbundet  och  Polismyndigheten  vid  tidpunkten  för 
debattartikeln hade tillgång till information som motsade bilden som förmedlades 
via tv‐serien, valde de ändå att hänvisa till denna som en skildring av vad det innebär 
att vara polis idag. 
 
Varför de väljer att agera på detta sätt kommer att  tas upp  längre  fram  i denna 
rapport. Vidare kommer de så kallade påskkravallerna, där många poliser skadades, 
att  beröras  på  flera  ställen  i  rapporten.  Kännetecknande  för  dessa  var  att 
Polismyndigheten  inte planerat verksamheten utifrån en konkret hotbild och  inte 
heller tagit hänsyn till arbetsmiljöproblem som personalen under lång tid fört fram 
vad gäller utbildning och utrustning61.   
 
 
 
 
 
 

 
60 Polisförbundet, 2019; 2021.  När det gäller år 2019 framgår inte hur många procent av poliserna i 
ingripandeverksamheten som fått fysiska skador under de senaste 12 månaderna. 
61 Se bland annat kapitel 9 och 10 i rapporten om påskupploppen (Holgersson, Bünzli och Shamhi, 
2022). En viktig orsak till att personal råkade illa ut under påskupploppen är att Polismyndighetens 
underrättelsetjänst inte fungerar på ett önskvärt sätt och det drabbar inte bara polisanställda utan 
personer utanför polisorganisationen (se exempelvis Holgersson & Westman, 2021, kapitel 3).  
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En missvisande bild av utsattheten 
Eftersom Polismyndigheten och Polisförbundet i olika sammanhang har förmedlat 
att polisers utsatthet har eskalerat de senaste åren är det relevant att undersöka 
hur  denna  ser  ut  i  brottsstatistiken62.  Diagrammet  nedan  visar  antalet 
polisanmälningar  gällande  våld  mot  polis  sedan  200063.  Efter  den  dramatiska 
toppen av antalet anmälningar 2001, som kan förklaras med kravallerna i samband 
med EU‐toppmötet i Göteborg, syns en gradvis ökning av anmälningar fram till år 
2012. Därefter noteras en gradvis minskning fram till 2019. Den ökning som syns 
2020 kan vara ett trendbrott, men statistiken för 2021 antyder åter en minskning av 
antalet polisanmälningar avseende våld mot polis. Utifrån diagrammet är det svårt 
att se att polisers utsatthet har eskalerat de senaste åren, men år 2022 kommer 
statistiken ligga något högre med anledning av påskupploppen. (När debattartikeln 
skrevs hade denna händelse ännu inte inträffat64).  
 

 
Diagram 6. Polisanmälningar avseende våld mot polis 2000–2021 (brottskod: 1701 
och 1702) (Brottsförebyggande rådet). 

Sett  till  utvecklingen  över  tid  kan  det  konstateras  att  antalet  polisanmälningar 
avseende våld mot polis under 2000‐talet  ligger på en  lägre nivå än under 1980‐
talet. 

 
62 Även om Polisförbundet menar att mörkertalet är stort vad gäller antal anmälda brott så borde en 
eskalering synas i statistiken.  
63  I  polisanmälningar  avseende  mord,  mordförsök  och  grov  misshandel  samt  allmänfarlig 
ödeläggelse  finns  inte möjlighet  att  göra  ett  urval  gällande  de  brott  som  har  riktats mot  polis. 
Avseende hot mot tjänsteman omfattar brottskoden hot mot andra yrkeskategorier än poliser som 
till exempel ordningsvakter, läkare, parkeringsvakter och socialsekreterare. Det finns ingen möjlighet 
att bryta ut hot som riktas mot polis ur kriminalstatistiken. 

64  Polismyndigheten,  2022c.  Arbetsskador  som  orsakats  av  våld  mot  tjänsteman/våld  mot 
tjänsteman låg i tertialrapport 2 år 2022 på drygt 400 st fall att jämföra med genomsnittet för de tre 
tidigare åren som var drygt 300 fall. Påskupploppen orsakar inte alls den peak i statistiken som blev 
fallen år 2001.  
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Diagram 7. Polisanmälningar avseende våld mot polis 1980 – 2020 (brottskod: 
1701 och 1702). (Brottsförebyggande rådet). 

Utvecklingen utifrån anmälningar om våld mot polis står i skarp kontrast till den bild 
av  eskalerande  utsatthet  för  våld  som  Polismyndigheten  och  Polisförbundet 
förmedlar. 

Polisers utsatthet för allvarligt/dödligt våld 
Polisförbundet  beskriver  ett  samband mellan  polisers  ökade  utsatthet  och  det 
ökade  antalet  bekräftade  skjutningar  i  Sverige,  med  utsatta  områden  som 
huvudsaklig arena: ”En hög andel av skjutningarna sker i utsatta områden där polis 
och  annan  blåljuspersonal  aktivt  motarbetas  och  till  och  med  attackeras”65. 
Polisförbundet menar  att  skjutningarna  tyder  på  god  vapentillgång  i  kriminella 
miljöer, vilket innebär att flera polisers arbetsmiljö är farligare i och med att fler av 
de grovt kriminella aktörerna som polisen möter kan vara ”potentiella bärare av 
skjutvapen”66. Men även ur detta perspektiv kan utifrån en historisk  tillbakablick 
bilden av en ökad risk för poliser att utsättas för allvarligt/dödligt våld ifrågasättas. 
Diagrammet nedan  visar att antal dödade poliser  till  följd av  våld  i  tjänsten har 
minskat.  

 
65 Polisförbundet, 2021, sidan 9. 
66 Polisförbundet, 2019, sidan 7. 
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Diagram 8. Antal poliser som dödats i tjänsten med våld per decennium mellan år 
1900–2021 (Svenska polismäns minnesportal 2022).  

Mellan år 2000‐2022 har tre poliser utsatts för dödligt våld i Sverige, vilket är det 
lägsta antalet sedan 1900‐talets början. Trenden när det gäller antal poliser som 
avlidit till följd av våld ligger i linje med det som illustrerats i tidigare avsnitt när det 
gäller polisanmälningar för våld mot polis. Det är ingen eskalering av utsattheten, 
snarare det motsatta. Bilden av den förhöjda hotbilden och den förhöjda risken att 
utsättas  för  våld  som Polismyndigheten och Polisförbundet  i olika  sammanhang 
målar upp  grundar  sig  inte  i  ett  faktiskt utfall. Hotbilden utgörs  snarare  av den 
upplevda risken att som polis utsättas för allvarligt eller dödligt våld, vilket också är 
den hotbild som Polismyndigheten ständigt refererar till.  

Enligt  Polismyndigheten  har  handgranater  som  kastats  mot  polisfordon  och 
polishus resulterat i en förändrad hotbild mot polis. I utsatta områden bedöms det 
finnas risk för att hot mot polisen övergår i våldsanvändning där poliser utsätts för 
allvarligt våld även utanför arbetstid67. Polismyndigheten angav 2017 att ”ännu har 
ingen skjutning riktats direkt mot polispersonal  i hämndsyfte”, men det ”bedöms 
som  en  tidsfråga  innan  någon  skadas  allvarligt  eller  avlider  till  följd  av 
konfrontationer mellan polis och kriminella”68. Att poliser utsätts  för dödligt våld 
eller allvarliga våldsbrott privat på grund av att de är poliser är mycket ovanligt, men 
det har inträffat69, bland annat:  

‐ En  explosion  har  skett  i  en  bil  som  tillhör  en  polischef  inom 
Uppsalapolisen,  som  drivit  flera  uppmärksammade  insatser  mot 
gängkriminella.70 

 
67 Westman, 2022.  
68 Polismyndigheten, 2017; Westman, 2022.   
69 Även efter Polismyndighetens och Polisförbundets yttranden har det hitintills varit ovanligt med 
dessa typ av angrepp, men det har hänt och exempelvis en lägenhet där en polis bor i har beskjutits: 
“Flera skott sköts [...] mot en lägenhet i Göteborg där en polis bor” (Ruderstam i Aftonbladet, 2022) 
70 Dragic, Flores & Örstadius i DN, 2017.  
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‐ En  polis  i  Västerås  utsattes  […]  för  mordförsök  när  okända 
gärningsmän öppnade eld mot det hus där han och hans familj låg och 
sov.71  
 

Under  2000‐talet  (22  år)  har  en  polis  skjutits  till  döds  i  ett  utsatt  område. 
Skjutningen bedöms inte ha varit riktad direkt mot polisen, utan snarare hamnade 
polismannen  i skottlinjen  i en konflikt mellan gängkriminella. En ökad tillgång till 
vapen  ökar  risken  för  att  poliser  blir  skadade  av misstag.  Både  poliser  som  gör 
ingripande i utsatta områden och kriminella har påtalat vikten av att poliser agerar 
och uppträder på ett sätt så att det tydligt  framgår att de är poliser. En  felaktigt 
upplevd hotbild kan dock göra att poliser uppträder på ett sätt som i realiteten ökar 
risken att utsättas för våld, genom att man till exempel undviker att använda tydliga 
attribut som en reflexväst. Polismannen som blev dödad år 2021 åkte moped utan 
att bära reflexväst.    

Nyss nämnda skjutning år 2021 kom att representera bilden av polisers utsatthet 
såväl  i medierapporteringen, den politiska debatten som  inom Polismyndigheten. 
Skjutningen  användes  som  en  kvittens  på  den  tidigare  beskrivna  eskalerande 
hotbilden,  trots  att  statistiken  avseende  anmälningar  om  våld  mot  polis  och 
rapporter om polisers upplevda utsatthet  inte pekade på att det rörde sig om en 
eskalering av hotbilden. Skjutningen belyser snarare hur en exceptionell händelse 
tolkas som en normal företeelse i polisers vardag72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Bolling & Svahn i DN, 2017. 
72 Se Westman, 2022; se även Flyghed, 2001. 
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Den verkliga utsattheten: Polismyndigheten som skadeplats 

Allvarliga våldsbrott mot polis är en del av verkligheten, men hur vanligt är det att 
poliser skadas i yrket och hur stor är risken för allvarliga skador?  

Uppföljning av arbetsskador 
För  att  få  arbetsskadestatistik  för  poliser  i  yttre  tjänst  vände  jag mig  till  Polis‐
myndigheten. Det visade sig att arbetsskadestatistiken omfattar all personal och att 
myndigheten inte kunde särskilja olika personalkategorier åt ‐ inte ens civilanställd 
personal och poliser.  Jag efterfrågade också  statistik  som kunde visa hur många 
arbetsskador som berodde på fysiska skador respektive på psykiska påfrestningar, 
men fick svaret att det inte fanns och heller inte gick att få ut någon sådan statistik. 
Med tanke på hur angelägen Polismyndigheten utger sig vara vad gäller att måna 
om personalens välmående är det märkligt att uppföljningen av arbetsskador inte 
är bättre. Och om personalen ses som så viktig varför har det inte genomförts någon 
medarbetarundersökning  sedan  år  2013?  Hade  Polismyndigheten  haft  ett  stort 
intresse av att minska polisers utsatthet och risker att råka illa ut borde man tagit 
sitt arbetsmiljöansvar på ett helt annat sätt73. En utförlig och detaljerad statistik 
över arbetsskador hade varit ett viktigt redskap för att uppnå detta.  

 
Skador och utsatthet med och utan koppling till ingripanden 
Det finns  idag  ingen möjlighet att utifrån Polismyndighetens skadestatistik se hur 
många  arbetsskador  som  inträffat  i  samband  med  ingripanden  respektive  hur 
många skador som inträffat utan att det rörde sig om ingripanden. Det beror på att 
kategorier  som  exempelvis  “Halkat/snubblat”,  “Sammanstötning/knuff”,  “Trafik‐
situation”  och  “Mänsklig”  inte  särskiljer  om  de  uppstått  i  samband  med  ett 
ingripande eller ej. Det finns dock en kategori där huvuddelen av skadorna sannolikt 
har  skett  i  samband  med  olika  former  av  ingripanden  nämligen  kategorin: 
“Våldsamt motstånd/våld mot tjänsteman”. Under år 2018, 2019, 2020 och 2021 
inträffade  i genomsnitt 538 sådana arbetsskador per år. Hur stor är risken för att 
det sker?  Det finns cirka 11 000 poliser som förväntas göra taktiska ingripanden i 
sin tjänsteutövning74.  Om vi antar att varje polis arbetar drygt 150 arbetspass varje 
år75 innebär det att en arbetsskada på en polis beroende på “våldsamt motstånd/ 
våld mot tjänsteman” i genomsnitt uppstår en gång per 3 230 arbetspass.  

I  Tunna  blå  linjens  tio  avsnitt  utsattes  poliserna  sammantaget  för  våld  genom 
användning av både skjutvapen, sten och svärd samt blev bitna och slagna. Även om 
sannolikheten  för arbetsskador är högre  för poliser  i  ingripandeverksamheten än 

 
73 Se bland annat kapitel 9 och 10 i forskningsrapporten om påskkravallerna (Holgersson, Holgersson, 
Bünzli och Shamhi, 2022) och i forskningsrapporten om hur Polismyndigheten skyddar och stärker 
föreställningen om sin effektivitet där polisens arbetsmiljöarbete har ett eget kapitel (kapitel 10 i 
Holgersson & Westman, 2021) 
74 Hagström i Polistidningen, 2021. 
75 Med 1500 timmars arbetstid blir det 187 arbetspass per år (vid 8 timmars pass). Om man räknar 
med en 15% frånvaro sett till samtliga poliser blir det 158 arbetspass per år (+ övertidspass).  
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för den  genomsnittliga polisen76  som  förväntas  göra  taktiska  ingripanden borde 
ingen av de fiktiva poliserna i Tunna blå linjen ur ett statistiskt perspektiv ha blivit 
utsatt för en fysisk skada i någon av seriens tio avsnitt. I serien blev dock samtliga 
fyra huvudkaraktärer skadade. Poliserna Magnus och Sara blev dessutom skadade 
två gånger. Vidare blev poliserna Leah och Magnus angripna på sin fritid. Det hände 
även polisen Jesse, men där kastades  föremål  (ägg) på hans husbil när han satt  i 
denna och det uppstod inte skador på honom utan enbart på hans egendom. 

Med tanke på bristerna i Polismyndighetens statistik begärde jag ut och gick igenom 
fritextfälten77  i  polisens  skaderapporteringssystem  (LISA)  för  samtliga 
skadeanmälningar  som  upprättats  under  sex  år  i  Stockholms  län med  en  sjuk‐
skrivningsperiod längre än tre dagar78.  Genomgången ger en bild av de vanligaste 
fysiska  skador  som  samtliga  poliser,  inte  enbart  i  ingripandeverksamheten79, 
drabbas  av  under  arbetstid. Diagrammet  visar  det  sammanlagda  antalet  fysiska 
skador som resulterat i att poliser i region Stockholm (drygt 5 000 poliser) sjukskrivit 
sig fler än tre dagar under perioderna 2003–200580 och 2018–202081. Antalet fysiska 
skador var i princip detsamma under de båda tidsperioderna, men antalet poliser 
har ökat mellan dessa perioder82. Materialet pekar  således på  att  risken  för  att 
under  arbetstid  utsättas  för  fysiska  skador  som  leder  till  fler  än  tre  dagars 
sjukskrivning har minskat under 2000‐talet  för poliser som tjänstgör  i polisregion 
Stockholm.  I diagrammet nedan framkommer att den vanligaste skadeorsaken är 
att poliser ramlat, snubblat eller halkat i situationer som inte hade samband med 
konfrontation eller ingripande. Vidare framkommer att det i princip var lika vanligt 
att  skador  uppkom  i  samband med  fysisk  träning,  bland  annat  innebandy,  som 
samtliga typer av olika fysiska skador som uppstod i samband med ingripande mot 
person.  

 
76 Vid Polisförbundets undersökning år 2021 låg andelen poliser som uppgav att de under de senaste 
12 månaderna drabbats  av  fysiska  skador på  4 procent, medan motsvarande  siffra  för poliser  i 
ingripandeverksamheten var 8 procent (Polisförbundet, 2021). 
77 Vid genomgången grupperades de olika fallen i olika kategorier. Antal kategorier växte efterhand. 
Exempelvis  uppstod  ett  behov  att  ha  separata  kategorier  för  “Fysisk  träning”  och 
“Självskyddsträning” I slutet av analysen skedde en sammanslagning av vissa kategorier, exempelvis 
sammanfördes slag, spark eller bett till en kategori.     
78 Att jag valde Stockholm berodde på att jag hade kontakter som hjälpte mig att få ut material. Att 
jag valde tre dagar eller mer sjukskrivning berodde på att jag var intresserad av fördelningen i vilka 
situationer  skador  uppstod.  Det  fanns  indikationer  på  att  skador  som  renderade  i  tre  dagars 
sjukskrivning  eller  mer  regelmässigt  anmäldes  (med  tanke  på  att  poliser  inte  ville  missa 
arbetsinkomst)  och  att  kvaliteten  därmed  blev  högre  än  om  analysen  hade  omfattat  alla 
skadeanmälningar. Det hade också varit svårt att  få hjälp med att  få utdrag av  fritexten gällande 
samtliga skadeanmälningar.  
79 Det finns ingen möjlighet att göra ett utdrag med enbart poliser i ingripandeverksamheten och de 
data jag fick innehöll även arbetsskador för passkontrollanter. 
80 Uppgifter hämtade från tabell 3 i Holgersson, 2018. I tabelltexten ska det stå mer än tre dagars 
sjukskrivning. 
81 I statistiken 2018‐2020 ingår även gränskontrollanter.  
82 Årsredovisningar för aktuella år, Polismyndigheten, 2004, 2005, 2006, 2019, 2020, 2021b. 
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Diagram 9. Antal skador under sex år avseende samtliga poliser (drygt 5 000 poliser) 
i  Polismyndigheten  i  Stockholms  län/polisregion  Stockholm  (utom Gotland)  som 
resulterat i en sjukskrivning längre än tre dagar (n=215). 

Sammantaget har drygt 17 procent av de fysiska skador som lett till minst tre dagars 
sjukskrivning skett under  ingripanden, medan 25 procent skett under utbildning  i 
polisiär konflikthantering eller under fysisk träning. Drygt en tredjedel av det totala 
antalet skador som  lett  till sådan sjukskrivning har orsakats av att den drabbade 
polisen  snubblat,  fallit,  trampat  snett  eller  halkat  till  exempel  under 
lunchpromenaden eller  i trapphus och korridorer. Den vanligaste skadeplatsen är 
en  motionslokal,  följt  av  körbana  (väg/motortrafikled/motorväg)  och  inom 
Polismyndighetens område83. 

Risken för att poliser  i  ingripandeverksamheten skadar sig är högre än för poliser 
generellt  sett84.  Det  handlar  dock  främst  inte  om  att  poliserna  i  ingripande‐
verksamheten  i högre utsträckning genomför  ingripanden mot personer, utan att 
risken  för  fysisk  skada  vid  förflyttning  är  högre  utomhus  än  inomhus  och  att 
poliserna  i  ingripandeverksamheten  i  större  utsträckning  än  poliser  i  den  inre 
verksamheten befinner sig i trafiken. Vidare har poliser i ingripandeverksamheten 
mer  utbildning  i  polisiär  konflikthantering  och möjligen  även mer  fysisk  träning 
under arbetstid. Dessa aktiviteter innebär en förhöjd risk för allvarliga skador. 

 
83 Av samtliga anmälda skador med frånvaro längre än tre dagar i polisregion Stockholm 2015‐2020. 
84 Polisförbundet, 2021. 
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Om man antar att varje polis i genomsnitt arbetar 158 arbetspass varje år85 innebär 
det att fysisk skada för en polis i Stockholm som resulterade i en sjukskrivning längre 
än  tre dagar uppstod  vid  cirka 200  av 4,7 miljoner  arbetspass. Under dessa 4,7 
miljoner arbetspass blev en polis skottskadad, två poliser blev utsatta för kniv‐ eller 
stickskador och elva poliser blev slagna, sparkade eller bitna.  

Om vi utgår  från att risken att skada sig är ungefär dubbelt så stor  för en polis  i 
ingripandeverksamheten  jämfört med samtliga polisanställda som analysen ovan 
gäller betyder det att sannolikheten att den fiktive polisen Magnus skulle ha skadat 
sig genom att bli skjuten är en gång på 2,3 miljoner arbetspass. Han blir utsatt för 
detta  trots  att  serien  högst  skildrar  ett  40‐tal  arbetspass86.  På  liknande  sätt  är 
sannolikheten låg för att Sara skulle ådra sig den skada hon fick under de fåtal pass 
serien skildrar. Det skulle statistiskt sett för en ingripandepolis ske en gång på drygt 
750 000 arbetspass. Det fysiska våld som Leah blev utsatt för i form av ett allvarligt 
överfall i hemmet och en kastad handgranat är ännu mer osannolikt i verkligheten 
jämfört med det Magnus och Sara drabbades av. 

Som tidigare nämnts borde ur ett statistiskt perspektiv ingen av de fiktiva poliserna 
ha blivit utsatt för en fysisk skada i seriens tio avsnitt och framförallt borde ingen ha 
blivit sjukskriven ‐ nu var det tre av huvudkaraktärerna som blev sjukskrivna87. Om 
någon av poliserna i serien ändå skulle drabbas av en skada som resulterade i mer 
än tre dagars sjukskrivning skulle det, för att motsvara den statistiska sannolikheten, 
ha varit att han eller hon snubblat, trampat snett eller halkat. I andra hand skulle en 
polis ha blivit skadad i samband med den innebandy som spelades under arbetstid 
i serien ‐ inte vid ingripanden.  

 

 

 

 
85 Med 1500 timmars arbetstid blir det 187 arbetspass per år (vid 8 timmars pass). Om man för att 
vara på säkra sidan att antal tjänstgöringspass inte ska bli för hög räknar med en 15% frånvaro blir 
det 158 arbetspass per år (+ övertidspass).  
86 Eftersom det inte är någon utsättning i början av varje avsnitt är det svårt att exakt avgöra hur 
många arbetspass som säsong 1 skildrar. Genom att gå  igenom scener och vad som utspelar sig 
under  dessa  rör  det  sig  om  mellan  30‐40  arbetspass,  det  vill  säga  motsvarar  2‐3  månaders 
tjänstgöring. 
87 Sara (bett), Magnus (skjuten) och Leah (på grund av att hon mådde dåligt psykiskt, bland annat 
på grund av ett överfall i hemmet och kastad handgranat mot polislokal).  
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Bild 21. Innebandy spelades vid flera tillfällen i tv‐serien utan att det uppstod några 
skador, däremot skadades flera av poliserna vid ingripanden 

Den  typ  av  skador  som  uppstod  på  poliserna  i  Tunna  blå  linjen  passar  dock 
dramaseriens syfte att skapa spänning och fängsla sin publik betydligt bättre än om 
de  inträffat vid fysisk träning eller förflyttning  inom polishuset. De stämmer även 
väl överens med en utbredd  föreställning om polisyrkets  risker  som  finns bland 
poliser  och  polisstudenter.  När  jag  har  visat  ovanstående  typ  av  statistik  (som 
framkommer i diagram 9) i samband med föreläsningar har det ofta lett till upprörda 
reaktioner. De som reagerat starkast har varit polisstudenter som upplevt att deras 
bild av vad det innebär att vara polis inte bekräftades av den statistik över skador 
som jag presenterade. Likaså var det flera gånger starka reaktioner från poliser som 
jag bedömde tillhöra kategorin “kriminalitetskrigare”88.  Begreppet myntades av en 
forskare  för  att  beskriva  ett  förhållningssätt  och  speciell  utstrålning  som  hon 
iakttagit bland vissa uniformerade poliser. Dessa hade ofta spegelglasögon, svarta 
handskar  även  om  det  var mitt  i  sommaren  och  bar  vanligen med  sig  dubbla 
mängden ammunition i bältet. Poliser som tillhör denna kategori uppfattar att de 
ingår  i ett korståg mot brott och oordning och befinner sig  i ett ständigt krig mot 
vad de kallar ”buset”89. För poliser med en sådan bild av den egna yrkesrollen var 
det  svårt  att  acceptera  att  statistiken över  skador  som  lett  till minst  tre dagars 
sjukskrivning lika ofta handlade om skador som uppkommit i samband med fysisk 
träning såsom innebandy, som skador som inträffade vid ingripande mot personer. 

Polisyrket finns vidare inte med bland de tio yrken med högst risk att utsättas för en 
allvarlig skada  i arbetet som Afa  försäkring publicerar  i sina officiella rapporter.  I 
Afa:s  rapporter  presenteras  yrken  efter  antal  allvarliga  fysiska  skador  per  tusen 
sysselsatta och i den rapport som fanns tillgänglig när detta avsnitt skrevs hamnade 
poliser på plats 1790: 

 

 
88 Holgersson, 2018, sidan  
89 Finstad, 2013. 
90 Afa, 2021. Detta avsnitt skrevs innan Afa:s skadestatistik för år 2020 presenterades och med tanke 
på att pandemin kan ha påverkat utfallet av skadestatistiken bestämde jag att vid skrivandet av detta 
avsnitt inte vänta in rapporten gällande år 2020.  
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  YRKESKATEGORI 

1  Byggnadsträarbetare (13) 
2  Brandpersonal (12,6) 
3  Träindustriarbete (9,8) 
4  Betong‐, bygg‐ och anläggningsarbete (9,3) 
5  Livsmedelsarbetare (9,2) 
6  Isolerings‐ och VVS‐montörer (8,2) 
7  Yrkesförare (7,1) 
8  Gruv‐ och bergarbete/stenhuggare (6,9) 
9  Metall‐ och övrigt industriellt arbete (6,7) 
10  Jordbruks‐,  skogsbruks‐  och 

trädgårdsarbete (6,7) 
11  Kriminalvårdare (5,8) 
12  Byggnadsmålare (5,7) 
13  Elektriskt arbete (5,2) 
14  Pappers‐ och pappersmassearbetare (5,2) 
15  Däckspersonal, lotsar och fartygsbefäl (5,2) 
16  Väktare/ordningsvakter (5,2) 
17  Poliser (4,8) 

De  enligt  Afa  försäkring  tio  vanligaste  orsakerna  till  allvarliga  fysiska  skador  i 
samband med arbete framgår av uppställningen nedan:  

  SKADEORSAK 

1  Ramla utomhus 
2  Lasta, lossa, bära eller flytta 
3  Ramla inomhus 
4  Maskiner  för  bearbetning  och 

framställning 
5  Användning  av  verktyg  eller  maskin 

(handhållen) 
6  Hot och våld 
7  Fall i trappa 
8  Något ramlar, tippar, välter eller rasar 
9  Skuren av kniv 
10  Fall från höjd 

De  vanligaste  skador  som  uppstår  i  polisyrket  skiljer  sig  från  de  tio  vanligaste 
orsakerna  till  allvarliga  fysiska  skador  i  samband med  arbete  genom  att  poliser 
oftare ramlar  inomhus och faller  i trappor (utan koppling till ett  ingripande).   Hot 
och våld som  leder till skador  i samband med arbetet är  lika vanligt som  i andra 
yrken. Rapporten från Afa visar dessutom att risken för allvarlig skada hos poliser 
har minskat.  
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Diagram 10. Antal allvarliga fysiska skador per 1000 poliser fördelat per år91. 

Trenden som visualiseras  i diagrammet  ligger  i  linje med annan  information som 
hittills  framkommit  i  denna  rapport.  Det  är  det motsatta  till  det  budskap  som 
Polismyndigheten och Polisförbundet har förmedlat.   

Polisyrket  hamnar  heller  inte  bland  de  tio  yrken  som  haft  flest  dödsolyckor  i 
Arbetsmiljöverkets  redovisning  över  dödsolyckor  det  senaste  decenniet  (2011‐
2020)92: 

  YRKESKATEGORI 

1  Lastbil‐ och långtradarförare (66 dödsfall) 
2  Växtodlare och djuruppfödare (30 dödsfall) 
3  Husdjursuppfödare  och  djurskötare  (16 

dödsfall) 
4  Övriga byggnads‐ och anläggningsarbetare (16 

dödsfall) 
5  Anläggningsmaskinförare  med  flera  (16 

dödsfall) 
6  Skogsbrukare med flera (14 dödsfall) 
7  Underhållsmekaniker  och  maskinreparatörer 

(13 dödsfall) 
8  VVS‐montörer med flera (10 dödsfall) 
9  Byggnadsarbetare/allround (9 dödsfall) 
10  Brandmän (8 dödsfall) 

 

 
91 Afa, 2021. 
92 Arbetsmiljöverket, 2021.  
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Av  blåljusyrkena  var  brandman  det mest  utsatta  yrket  avseende  dödsolyckor93. 
Även poliser avlider dock i tjänsten. Från år 2010 fram till dagens datum (december 
2022) har nio poliser avlidit i tjänsten. Åtta av dessa dödsfall var trafikrelaterade: 

‐ Polis körde av oklar anledning av vägen i samband med utryckning 
‐ Polis blev påkörd av en personbil i samband med att polisen till fots korsade 

en trafikerad väg under jakten på en misstänkt rånare 
‐ Polis körde av vägen i samband med ett förföljande av ett fordon 
‐ Polis tappade av okänd anledning kontrollen över en  fyrhjuling och körde 

över en kajkant och ner i vattnet 
‐ Polis som färdades i en civil polisbil blev i hög hastighet påkörd bakifrån av 

en personbil  
‐ Poliser  färdades  på  motorväg  (tillsammans  med  en  skyddsperson)  och 

hamnade i mötande körfält. 

Risken för poliser att avlida i trafikrelaterade olyckor har, till skillnad från risken att 
utsättas  för  dödligt  våld,  ökat.  Under  2000‐talet  har  elva  poliser  avlidit  i 
trafikrelaterade olyckor, vilket är ungefär fyra gånger så många poliser som avlidit 
till följd av våld under samma period. Sedan seklets början har ungefär dubbelt så 
många poliser avlidit av trafikrelaterade orsaker än genom att de utsatts för våld. I 
diagrammet nedan illustreras genom trendlinjen hur de trafikrelaterade dödsfallen 
har ökat. 

 

Diagram 11. Antal poliser som dödats i tjänsten av trafikrelaterade orsaker mellan 
år 1900 – 2021 enligt Svenska polismäns minnesportal (2022). 

 

 

 

 
93 Arbetsmiljöverket, 2021.  
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En förmedlad överdriven hotbild och dess konsekvenser 
Att våldsanvändning utgör den främsta anledningen till att poliser fysiskt kommer 
till skada i Tunna blå linjen bidrar till att dramaserien blir spännande. Våld mellan 
människor  möjliggör  ett  betydligt  mer  komplext  berättande  som  innefattar 
mänskliga  relationer och  spänning på ett helt  annat  sätt  än  skador  som hänger 
samman med exempelvis bilkörning,  innebandy eller  fall genom att snubbla eller 
halka, t.ex. “Avslutade arbetsdagen med en promenad på arbetstid. Fastnade med 
båda fötterna i ett buntband som låg på marken. Föll handlöst [...]”94. 

Den bild  som  förmedlas  i  tv‐serien Tunna blå  linjen är att  risken  för en polis att 
skadas  främst beror på olika  former av angrepp. Polismyndighetens och Polisför‐
bundets gemensamma debattartikel  sprider ett budskap att våld mot polis blivit 
vardag. och genom hänvisningen  till Tunna blå  linjen vidimerar de den bild  som 
gestaltas  i tv‐serien. Detta budskap förstärks när personer med erfarenhet av att 
arbeta i polisyrket uttalar sig i media om att Tunna blå linjen speglar verkligheten:  

‐ ”[…] Vad bra att man belyser polisens arbetssituation, hur det är att 
arbeta, hur det är att bli bespottad och utsatt för våld och tragik hela 
dagarna.”95 

Det  finns  också  polisinfluencers  med  stor  spridning  inom  och  utanför 
poliskollektivet som hävdar att bilden som ges av polisens vardag i serien stämmer 
väl med verkligheten, och dessutom är ännu värre än det de sex huvudpersonerna 
i serien drabbas av: “Så här är verkligheten, bara ännu värre.” och “Det tror jag är 
svårt för många att ta in.”96 

Den här rapporten visar att ovanstående citat inte har bäring i verkliga förhållande, 
men denna typ av yttranden bidrar till att skapa en bild där action, dramatik och 
farlighet utgör polisyrkets vardag. Andra personer, som även de uppfattas ha en 
djup inblick i polisyrket, har ännu tydligare drivit linjen att verkligheten för poliser 
är mycket värre än den som skildras i tv‐serien. En debattartikel med titeln “´Tunna 
blå  linjen´ gör Malmö  till Bullerbyn”  fick en  stor  spridning  i  sociala medier och  i 
denna framfördes att:  

“[...] serien utspelar sig i en stad som styrs av kriminella gäng [...] Den 
bilden  är  helt  frånvarande  och  det  är  som  att  manusförfattaren 
skildrar ett alternativt Bullerbyn‐Malmö som  inte existerar. Med det 
sagt  tas  frågor  som  exempelvis  visitationszoner  upp  i  serien. Men 
eftersom det varken skjuts eller sprängs i staden framställs frågan som 
problematisk”97 

Den  influencer med polisbakgrund som skrev denna debattartikel verkar dock ha 
missat att det  i serien kastas en handgranat mot en polislokal med två dödsoffer 

 
94 Ett exempel på beskriven skada i fritextfält gällande arbetsskada (för att få ytterligare 
beskrivning av denna och andra skador se vidare tabell 3 i Holgersson, 2018b, sidan 30‐31).  
95 Sundholm i YLE, 2021.  
96 Lundell i Arbetsvärlden, 2021. 
97 Fetstil tillagd av rapportförfattare. Panshiri i Expressen 2022. 
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som  följd och att befälet  Jesse  i ett meddelande  i polisens sociala medier direkt 
hänvisar  till  att  attacken  beror  på  “den  organiserade  brottslighetens  försök  att 
skrämma  bort  polisen”,  att  en  16‐årig  pojke  skjutits  till  döds,  att  en  av 
huvudkaraktärerna skottskadas i samband med ett tillslag mot en knarkcentral, att 
en  av  huvudrollsinnehavarna  blir  överfallen  och misshandlad  i  sitt  hem  av  tre 
maskerade personer med anledning av sitt arbete som polis, att det sker ett grovt 
rån med gisslantagande och att serien  innehåller grov organiserad brottsligheten 
bland annat i form av människohandel med bordellverksamhet mot vilken polisen 
gör en razzia. Det förekommer också sekvenser, dialoger och medieinslag i serien 
där problemet med skjutningar och den otrygghet som det medför tydligt framgår.  

När  artikelförfattaren  kritiserar  Tunna  blå  linjen  för  att  inte  åskådliggöra  den 
frustration och hopplöshet som poliser kan känna och det gap som  finns mellan 
polisledningen och poliserna på gatan, där en enskild “hungrig” polis kan straffas 
om denne kommer med synpunkter verkar han helt ha missat alla de sekvenser där 
detta  visas.  Dels  åskådliggörs  det  genom  att  huvudkaraktärerna  på  olika  sätt 
uttrycker sin frustration över ledningens verkningslösa projekt och genom ironiska 
kommentarer om sådant som satsningar på “Projekt växthus”.  När polisen Leah i 
en  tv‐intervju  kritiserar  sin  egen  ledning  för  att  inte  vara  lyhörd  för  invånarnas 
behov98  kallas  hon  omedelbart  in  till  polismästaren  och  bestraffas  genom  en 
reprimand och genom att få ansvar för ett nystartat brottsförebyggande projekt där 
hon tilldelas en uppenbart arbetsovillig och cynisk äldre polis som medhjälpare.   

Serien  innehåller också sekvenser där polisledningen uppvisar en uppenbar ovilja 
att  lyssna  på  kritiska  röster  angående  medialt  uppmärksammade  projekt,  till 
exempel där tolken felöversätter en projektdeltagares svar från att hon “[...] skulle 
föredra att de la pengarna på att rusta upp tvättstugan” med  ”ja, det är jättebra 
här” vilket gör polismästaren som ställt frågan nöjd. Det underförstådda budskapet 
är tydligt. Ledningen är mer intresserad av sin egen image och karriär än de boendes 
behov och personalens synpunkter.   

Innehållet i Tunna blå linjen och dess dramatiska innehåll är oproblematisk när den 
betraktas som en fiktiv dramaserie. Den underförstådda överenskommelsen mellan 
filmskapare och publik är att kravet på  realism är underordnat en medryckande 
händelseutveckling.  Men  olika  utspel  av  Polismyndigheten,  Polisförbundet  och 
andra aktörer har gjort att serien fått en annan status och bidrar till att bygga upp 
bilden av hur polisers vardag ser ut. Om den upplevda risken för att utsättas för våld 
övertolkas kommer vissa typer av utbildningar, arbetsmetoder och polistaktik att 
premieras. Även polisers egenskaper kommer att värderas mot bakgrund av bilden 
av yrkets utsatthet. Sådana konsekvenser diskuteras nedan. 

 
98 I intervjun hänvisar journalisten till ett uttalande av Leahs polimästare som påstått att: “[...] Polisen håller på 
att vända utvecklingen i dom här områdena. Vad tänker du om det?”. Leah svarar “Jag tänker att de som bor i 
de här områdena  inte håller med henne  [spänd  tystnad] och att sanningen är att vi  i de här områdena gör 
alldeles  för  lite, helt enkelt. Och dom  som  säger någonting annat  kanske  inte har  varit  i de här områdena 
tillräckligt mycket för att veta hur det ligger till.” “Så din polismästare vet inte vad hon pratar om?” “Nej [paus], 
kanske inte.”) 
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Rekryteringen till polisyrket 
I  nuläget  förstärker  Polismyndigheten  och  Polisförbundet  en  uppfattning  som 
kriminalromaner, filmer och tv‐serier skapar om polisyrket. Mot bakgrund av den 
förmedlade bilden är  faran att både polisanställda och personer utanför polisen 
uppfattar  fysisk  styrka,  dominansbeteenden  och  stridstekniker  som  viktigare  än 
kommunikativa egenskaper och social kompetens99. Exempelvis är humor en viktig 
egenskap  hos  en  polis100,  vilket  försvinner  helt  i  Polismyndighetens  och 
Polisförbundets  budskap.  Likaså  är  det  betydelsefullt  att  poliser  har  empatisk 
förmåga och lyhördhet101, men även dessa förmågor riskerar att hamna i periferin.   

När polisarbetet  framställs som extremt riskfyllt och omgivningens attityder som 
fientliga och kritiska, kan personer som vore lämpliga för uppgiften dra sig för att 
söka sig till polisyrket eftersom det ter sig otacksamt och frustrerande snarare än 
utvecklande. Andra kan avskräckas av farligheten och en överskuggande känsla av 
hot. Ett vardagligt exempel på hur diskussionen på sociala medier om polisyrkets 
farlighet kan se ut är en person som på Facebook skrev om att han egentligen hade 
velat söka polisutbildningen, men avskräcktes av risken  för att  fysiskt komma  till 
skada.  I stället tänkte han utbilda sig till  lastbilschaufför. En polis som  läste detta 
inlägg svarade och bifogade arbetsmiljöverkets lista över vilka yrken som haft flest 
dödsolyckor det senaste decenniet ‐ en lista där lastbilsförare stod överst. Polisen 
menade att om den som skrev inlägget ville välja ett yrke där risken att dö på arbetet 
inte  är  orimligt  hög  var  det  bättre  att  välja  polis  än  lastbilschaufför.  Sådana 
argument  kan  dock  ha  svårt  att  få  genomslag  eftersom  bilden  av  polisyrkets 
farlighet är så utbredd. Det är därför en viktig uppgift för Polismyndigheten att aktivt 
bidra till att bilden av yrket grundas på fakta.  

Det finns ett stort behov av och även en ambition att rekrytera fler människor till 
polisyrket, och både Polismyndigheten och Polisförbundet beklagar att det är svårt 
att  fylla platserna på polisutbildningen. Men varför ger då Polismyndigheten och 
Polisförbundet en felaktig bild av polisyrket genom att överdriva skaderisken och 
undertrycka det omfattande positiva bemötande som poliser möts av i vardagen? 
De  hade  i  stället  för  att  förmedla  bilden  av  polisyrkets  utsatthet  genom  en 
hänvisning till Tunna blå  linjen kunnat  informera om att polisyrket ofta framställs 
som ett mycket riskfyllt arbete trots att risken för poliser att fysiskt komma till skada 
är lägre än i ett flertal andra yrken.  

Förhållningssättet kan få till följd att personer som lockas av ett farofyllt yrke med 
en  hög  grad  av  våldsanvändning  och  ett  auktoritärt  uppträdande  söker  och 
rekryteras till polisutbildningen. Personer som attraheras av en kamp mot “buset”, 
som söker konflikter och försöker hitta en motståndare snarare än att överbrygga 
motsättningar och eftersträva samförstånd och dialog102. 

 
99 Se Lander,2013; Westman, 2016.  
100 Granér, 2004. 
101 Holgersson, 2005. 
102 Se Reiner, 2010; Granér, 2004; Loftus, 2012; Westman, 2016.  
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En  kollektiv  uppfattning  om  riskerna  att  utsättas  för  våldsangrepp  har  en 
framträdande  roll  inom  vissa  delar  av  ingripandeverksamheten103.  Polismyndig‐
heten och Polisförbundet förstärker denna bild genom sina yttranden. Detta kan i 
sin  tur  påverka  befattningshavare  som  är  involverade  i  processen  att  bedöma 
lämpligheten  hos  sökande  eller  polisaspiranter  att  premiera  och  förstärka  ett 
bestämt  och  offensivt  agerande  medan  mer  reflekterande  och  återhållsamma 
personer riskerar att bli missgynnade eftersom de kanske inte anses passa in i den 
uppmålade bilden av polisyrket.  

I slutet av utbildningsprocessen är det många gånger oerfarna poliser som arbetar 
som  instruktörer  och  som  ska  lämna  sina  omdömen  om  polisaspiranternas 
lämplighet.  Dessa  poliser  har  ofta  själva  inte  hunnit  hitta  sin  polisroll.  Deras 
föreställning om vad det innebär att vara en bra polis och vilka egenskaper som är 
viktiga  påverkas  därför  i  hög  grad  av  den  bild  av  polisyrket  som  förmedlas  av 
personer med hög status, vilket i sin tur kan inverka på vilka polisaspiranter som blir 
godkända respektive underkända. Problemet handlar inte bara om att fel personer 
blir godkända utan också om att fel personer blir underkända.  

Förvärrande faktorer är att det varit svårt att fylla utbildningsplatserna och att det 
därmed varit en mindre konkurrens än tidigare, att antagningskraven har ändrats 
så  att  personer  som  tidigare  inte  uppfyllt  kraven  numera  kan  antas,  att 
medianåldern på sökanden sjunkit104, vilket ökar sannolikheten för att de inte i lika 
hög grad bär med  sig  för polisyrket välbehövliga erfarenheter och  inte  i  samma 
utsträckning blivit prövade på andra arbetsplatser. Att Polismyndigheten dessutom 
har  stark  press  på  att  få  ut  nya  poliser  och  att  lärosätena  befinner  sig  i  en 
beroendeställning till Polismyndigheten kan medföra att lärosätena uppfattar att de 
förväntas godkänna så många studenter som möjligt.  

Problemet förvärras av att tiden för att bedöma polisaspiranterna under sin praktik 
har  minskat  från  18  månader  till  6  månader.  En  kort  praktik  begränsar 
förutsättningarna att göra välgrundade bedömningar av personers lämplighet och 
påverkar  också  de  nya  polisernas  färdighetsnivå105.  En  kort  praktik  innebär 
dessutom att bilden av yrket  riskerar att påverka de nya polisernas beteenden  i 
högre grad än om de hade haft längre tid att växa in i sin yrkesroll. 

Risken  att  utsättas  för  olika  former  av  angrepp  ökar  om  poliser  anammar  ett 
konfrontativt  förhållningssätt  framför  att  agera  på  ett  sätt  som  kan  överbrygga 
motsättningar  och  bygga  förtroende.  Polismyndighetens  och  Polisförbundets 
förmedlade bild av polisyrket kan därför i praktiken  medföra att polisyrket blir mer 
riskfyllt än det är i dagsläget. Figuren nedan visar en ond cirkel som kan uppstå av 
en överdriven hotbild.  

 

 

 
103 Holgersson, 2018; 2019. 
104 Muntliga uppgifter från Polismyndigheten (2022). Den lägsta åldersgränsen har sänkts från 20 
år till 18 år (se även Schultz i Polistidningen, 2012). 
105 Holgersson, 2005; Holgersson, 2018. 
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Figur 2. En ond cirkel vid rekrytering av personal.  

Sammanfattningsvis finns inom poliskåren, precis som i andra yrken, personer som 
av personlighetsmässiga skäl är direkt olämpliga att arbeta som poliser. Dessa utgör 
ett undantag, men risken har blivit större att andelen olämpliga poliser kommer att 
öka  medan  däremot  personer  som  på  olika  sätt  utmanar  machoinspirerade 
poliskulturella normer av bilden av hur en polis ska vara  inte ges möjlighet att bli 
poliser106. Kombinationen är olycklig. 

 

Polisers våldsanvändning 
Trots  att  polisers  utsatthet  för  våld minskat,  har  polisens  våldsanvändning med 
särskilda  hjälpmedel  ökat.  Enligt  Polismyndigheten  ser  polisers  användning  av 
tjänstevapen ut enligt diagrammen nedan. 

 
106 Jag har fått ett flertal exempel på detta via telefonsamtal/mejl från polisanställda, från 
personer som inte lyckats bli poliser och från personer i dessa personers omgivning (dels från 
sådana som har en nära relation till de som inte lyckats bli poliser, t.ex. förälder/sambo och dels 
från personer som inte har det utan varit förundrade över att en viss person bedömts som olämplig 
att bli polis).  

 

 Den förmedlade 
hotbilden 

 

 
Påverkar vem som 
söker sig till polisen 

och vilka som 
gynnas vid 
rekrytering 

 

 
I högre grad 
konfrontativa 

poliser snarare än 
mjuka och reflektiva 

 

 
Väcker hat hos en 

motpart och 
skapar/förstärker 
motsättningar 

 

  Den faktiska hotbilden ökar 
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Diagram 12. Polisens vapenanvändning107. 
 
Användningen  av  OC‐spray  har  också  ökat.  Av  diagrammet  nedan  framgår  att 
ökningen mellan år 2013 och 2020 har varit 40 procent108. Den prickade  linjen är 
regressionslinjen från år 2013‐2020. Av diagrammet framgår att det är från år 2016 
som  ökningen  skett  och  en  regressionslinje  från  år  2016  skulle  vara  betydligt 
brantare. Mellan år 2016 och år 2020 har ökningen varit 77 procent. 

 

 Diagram 13: Användning av OC‐spray 2013‐2020 (n=8888)109 

 
107 Källa: Polismyndigheten, 2021a. 
108 Det  framgår  av  en  rapport  från  Polismyndigheten  att  en  jämförelse med  år  2012  kan  vara 
missvisande eftersom ökningen mellan år 2012 och 2013 enligt Polismyndigheten beror på en ökad 
grad av inrapportering till Rikspolisstyrelsen (Polismyndigheten, 2021a). 
109 Holgersson & Westman, 2021, sidan 19. 
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De  fiktiva  poliserna  i  Tunna  blå  linjen  uppvisar  en  återhållsamhet  i  våldsan‐
vändningen och de gånger de använder våld är det  lätt  för åskådaren att  förstå 
varför. Det förekommer till och med situationer där det varit motiverat att skjuta 
verkanseld men där poliserna  inte gjort detta. Vid ett tillfälle blir polisen Magnus 
hotad med ett vapen, men han avlossar inte sitt vapen och blir själv skjuten. Vid ett 
annat tillfälle väljer en av poliserna (Jesse) att använda pepparspray istället för att 
skjuta en person som hotar dem med ett svärd. Personen övermannas genom att 
han brottas ned, vilket leder till en skärskada på halsen på en av poliserna (Dani).  

Agerandet i tv‐serien av dessa poliser ligger långt ifrån de problem som identifierats 
i studier av polisarbete och effekterna av ett alltför offensivt arbetssätt110. När den 
interna diskussionen gör att hotbilden mot poliser överdrivs tillsammans med ett 
fokus  på  ”värsta‐scenarier”  i  utbildningssituationer  uppstår  en  kombination  av 
faktorer  som  kan  påverka  polisers  agerande  i  verkliga  situationer  vilket  kan  få 
konsekvensen att antal döda och skadade vid ingripanden ökar111. Denna typ av risk 
har berörts av Polismyndigheten i en rapport: 
 

”I detta  ligger en  risk  för att skapa en bild av en överdriven hotbild 
vilket kan  leda  till ett agerande som både på kort och  lång sikt kan 
bidra till att skapa en mer hotfull situation än den polisen från början 
hade att förhålla sig till.”112 

Myndigheten  hävdar  dock  senare  i  samma  rapport  att  farhågan  inte  bekräftas 
utifrån  ”befintligt  underlag”113.  Utifrån  skadestatistiken  finns  det  dock  tydliga 
indikationer  på  att  de  framförda  farhågorna  om  effekterna  av  en  förändrad 
utbildning och synsätt på hot har besannats. Mellan år 2013 och år 2020 har antal 
skjutincidenter ökat med drygt 23 procent och antal skadade och avlidna till följd av 
polisens skjutningar ökade med 75 procent114, där hänvisning till putativt (inbillat) 
nödvärn115 är ett återkommande  inslag. Antalet personer  som avlidit  till  följd av 
polisens skjutningar har mer än fyrdubblats under denna period ‐ från i genomsnitt 
0,7 avlidna per år till 3,1. Antal dödade av polisens skott har ökat från knappt tre 
procent till nästan tio procent av tillfällena där skott avlossats ägt rum116. 

 
110 Se exempelvis Holgersson, 2018. 
111 Se Holgersson, 2018; Stepens, 2020 i The Trace. Det förekommer att instruktörer på eget initiativ 
visar filmer som inte ingår i POLKONs material som ligger i linje med de varningar som finns i USA på 
att det leder till aggressiva poliser. 
112 Polismyndigheten 2016, sidan 24. 
113 Polismyndigheten 2016, sidan 26. 
114 Antal skjutincidenter per år 28 jämfört med 35 och antal skadade/döda 8,1 jämfört med 14,25 
(Källa: Holgersson, 2018 och Polismyndigheten, 2021a).   
115 Ansvarsfrihetsgrund som utgår från en persons subjektiva upplevelse av en nödvärnssituation, 
vilket innebär att det räcker att en person trodde att det förelåg en nödvärnssituation trots att så 
egentligen inte var fallet. 
116 Underlag: Polismyndigheten, 2021a. 
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Diagram 14. Antal dödade av polisens skott per år117. 
 

En forskningsstudie som Polismyndigheten initierade och finansierade hade kunnat 
lämna ett viktigt bidrag för att minska skadeutfallet vid polisingripanden. Studien 
problematiserade  dock  inte  ovanstående  utveckling118.  Forskningsstudiens 
brister119 påverkar  incitamenten  för Polismyndigheten att  ta tag  i det  faktum att 
polisers våldsanvändning orsakar ett ökat antal allvarliga skador.  
 
Under intervjuer med polispersonal och andra personer som sett eller varit föremål 
för  ingripanden120   har det påtalats att OC‐spray  ibland verkar användas  som en 

 
117 Holgersson & Westman, 2021, sidan 14. 
118 Enheten som fick uppdraget är i starkt ekonomisk beroendeställning till Polismyndigheten och 
det  går  att  dra  paralleller  till  forskning  rörande  bias  vid  företagsfinansierad  forskning  inom 
exempelvis  tobaks‐,  livsmedel‐  och  läkemedelsforskning  där  forskare medvetet  eller  omedvetet 
undertrycker  kritik  eller  undviker  att  studera  vissa  aspekter  (se  t.ex. Nestle,  2018; Oreskes  och 
Conway, 2010; Wertz, m.fl., 2011; White och Bero, 2010). Se även Holgersson, 2020.   
119 Som grund för den åberopade studiens slutsatserna har det skett ett s.k. bekvämlighetsurval vid 
val av respondenter. Det ingår bara poliser från två av Sveriges 30 polisområden (bägge i region Nord 
nära forskarnas hemvist) trots att internrevisionens rapport som uppdraget grundade sig på pekade 
på skillnader i utbildningen över landet. Litteraturgenomgången saknar helt kopplingar till nordiska 
studier.  I  vilken  utsträckning  det  går  att  överföra  forskningsresultat  från  USA  som  dominerar 
referenslistan diskuteras  inte. Resultatdelen  liksom avsnittet ”slutsatser”  innehåller  inte en enda 
referens. I rapportens diskussionsavsnitt finns bara en enda referens från de forskningsstudier som 
nämns  i  litteraturgenomgången.  Det  går  att  ställa  sig  frågande  till  varför  författarna  gjort  en 
litteraturgenomgång när denna vare sig kopplas till studiens resultat eller slutsatser. Det följer inte 
en vetenskaplig  tradition och  rimmar  illa med det uppdrag Polismyndigheten gav att “utifrån ett 
vetenskapligt perspektiv undersöka de identifierade bristerna som tillsynsenheten/Internrevisionen  
påtalat.”  Ytterligare  brister  i  den  aktuella  studien  och  nyss  nämnda  problematik  kring 
polisutbildningarnas  beroendeställning  till  Polismyndigheten  kommer  beröras  i  en  kommande 
rapport.   
120 I samband med datainsamling till Holgersson, 2018; 2019, men även utsagor i media t.ex. 
Asplind, 2022a i Nya Wermlandstidningen; Asplind, 2022b i Nya Wermlandstidningen.  
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form av bestraffning. Det har också framgått av videofilmer121. Samma förhållande 
kan  uppstå  för  elchockvapen  som  för  OC‐spray122.  Denna  fara  var  inget  som 
berördes när samma forskningsenhet som publicerade den bristfälliga studien om 
polisiär konflikthantering fick drygt 1,8 miljoner kronor av Polismyndigheten för att 
utvärdera  försöksverksamheten  av  elchockvapen. Många  av  de  slutsatser  som 
drogs  i  studien123  låg  i  linje  med  Polismyndighetens  argument  och  gynnade 
myndighetens strävan att införa elchockvapen.  

Vissa polisers överdrivna våldsanvändning och överutnyttjande av bland annat OC‐
spray i kombination med en begränsad förmåga hos myndigheten att ta tag i denna 
typ  av  problem  är  olycklig.  En  generellt  outvecklad  förmåga  till  självkritik  i 
sammanhang  som  rör  polisiär  våldsanvändning  förstärker  denna  problematik. 
Denna  bristande  förmåga  yttrar  sig  på  många  olika  sätt.  Ett  exempel  var 
obenägenhet att internt föra en självkritisk diskussion124 efter tingsrättens fällande 
dom mot två poliser som dömdes till ett års fängelse för att ha trängt in i en lägenhet 
och  pepparsprayat  en  berusad  man.  På  en  övervakningsfilm  framgick  att  skäl 
saknades för våldsanvändningen och att patrullen dessutom pratat ihop sig om att 
ange påhittade skäl för gripandet125.  

Ett  annat  liknande  exempel  gäller  en  person  som  frikändes  från  ett  åtal  om 
förgripelse mot tjänsteman, våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman efter att 
tingsrätten fått ta del av en mobilfilm som visade att de fyra ingripande poliserna 
lämnat  felaktiga  uppgifter  om  sitt  skäl  för  våldsanvändningen126.  När  en 
nyhetskolumnist  i  en  krönika  kritiserade  polisernas  agerande127  hamnade  den 
interna  kritiken  inom  polisen  på  skribenten  och  på  den  som  varit  föremål  för 
ingripandet  ‐  inte på polisernas agerande. Reaktionerna  var  likartade när media 
rapporterade om128 att en polis åtalats och dömts  för vållande  till annans död  i 
samband med ett ingripande.  

Mer  än  10  000  timmars  deltagande  observation  och  intervjuer  i  samband med 
andra studier indikerar att kulturer skiljer sig åt mellan olika grupper inom polisen. 
I  vissa  arbetsgrupper  förekommer  kritisk  reflektion, men många  gånger  är  det 
poliser med ett hårt agerande som hörs och syns mest129. Det är naturligt eftersom 
de  med  en  mer  nyanserad  och  inkännande  hållning  ofta  har  ett  liknande 

 
121 https://www.youtube.com/watch?v=u_jOUFce_jA  
122 se Kappeler, 2014; Gaines & Kappeler, 2015; se även Amnesty International, 2004; 2018; IPCC, 
2014; Dymond, 2020, IOPC, 2021 samt FN kommissionen mot tortyr som poängterade att det är 
viktigt att Taser “are used exclusively in extreme and limited situations where there is a real and 
immediate threat to life or risk of serious injury, as a substitute for lethal weapons” (UNCAT, 2013, 
sidan 9), vilket rimmar illa med det som framförts om i vilka situationer det är tänkt att elpistoler 
ska användas av svensk polis (kommer beröras i en kommande rapport).  
123 Ander m.fl., 2022. 
124 Reaktionerna när det gäller detta och de två andra exemplen nedan har framgått av inlägg på 
sociala medier samt av information från poliser (8 st) från tre olika tjänstgöringsställen.     
125 Nord i SVT, 2022. 
126 Solna TR B11330‐20. 
127 Cantwell i Aftonbladet, 2022.  
128 Larsson i SVT, 2022.  
129 Holgersson, 2005; Holgersson, 2018. 
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förhållningssätt internt och inte tar lika stor plats, men det är också ett uttryck för 
att  sådana  argument  inte  alltid  är  välkomna130.  Frågor  som  de  personer  som 
förespråkar ett hårt förhållningssätt ställer är dessutom ofta ironiska och utmålar 
meningsmotståndarna  som  okunniga  och  naiva,  t.ex.  “Ska  vi  låta  buset 
bestämma?”, “Ska vi bjuda de som kastar sten på saft och bullar?”, och “Är det vi 
eller den  som angriper oss  som  ska  skada  sig?”.  En  sådan debatteknik hämmar 
möjligheterna till en reflekterande dialog kring polisiärt agerande i och med att den 
som försöker föra fram ett kritiskt perspektiv lätt hamnar i ett retoriskt underläge. 
Poliser med ett hårt förhållningssätt är också de som ofta styr hur ett  ingripande 
utvecklar sig genom sitt sätt att agera. 

Hur poliskollektivet tolkar riskerna med polisyrket är en bidragande orsak till den 
upplevda hotbilden och uppfattningen om en utsatt verklighet. Polisyrkets upplevda 
risker är ett återkommande tema i forskning om poliskulturer, bland annat eftersom 
den upplevda risken formar bilden av hur poliser ska handla i vissa situationer och 
hur poliser  ska  vara131.  En  förmedlad överdriven hotbild  som Polismyndigheten, 
Polisförbundet och andra aktörer åstadkommer genom olika yttranden riskerar att 
i förlängningen få negativa konsekvenser för polisers våldsanvändning.  

 

Polisen som medskapare till våld 
Den bild av polisyrkets utsatthet för våld som Polismyndigheten och Polisförbundet 
förmedlar kan bidra till att skapa osäkra och otrygga poliser. Osäkerheten riskerar 
att  komma  till uttryck  främst  i utsatta områden där  föreställningen om polisers 
utsatthet är så tydligt uttalad, men även i andra situationer. Polismyndigheten och 
Polisförbundet  förmedlar  bilden  av  utsatta  områden  som  arenan  för  polisers 
utsatthet och ger en kraftigt vinklad bild av människorna  i dessa områden. Detta 
kan ha en  inverkan på poliskollektivet och enskilda poliser, vilket kan komma  till 
uttryck i polisers beteenden i situationer där en eskalerande konflikt snarare hade 
behövt trappas ner132.  

En polis uttryckte  i en  intervju att ”varje gång  jag  läser något  i tidningen om ett 
upplopp  i  ett  socialt utsatt område undrar  jag  vilken del polisen har  i detta”133. 
Frågan  om  huruvida  polisen  själv  i  vissa  situationer  kan  ha  en  del  i  att  kritiska 
händelseförlopp uppkommer undviks av Polismyndigheten. Istället hävdas att hot 
och våld mot polisen antingen innebär att poliser utsätts för omotiverade angrepp 
eller att sådana angrepp är en kvittens på att polisens arbete mot vissa kriminella 
personer eller kriminella nätverk har varit framgångsrikt134.  

 
130 Det finns en centralt driven aktivitet som innebär att det ska ske reflektion i vardagen (RIVA). Att 
reflektera  i  vardagen  är  viktigt,  men  det  finns  synsätt  och  förhållningssätt  inom  polisen  som 
begränsar en möjlighet att  få  till  sådan  reflektion om  vissa ämnen  i  vissa grupper där en  sådan 
reflektion vore behövlig.   
131 Westman, 2015; Lander, 2013; Loftus, 2012 och Granér, 2004. 
132 Holgersson, 2019b. 
133 Holgersson, 2018, sid 74. 
134 Se t.ex. Svensson i DN, 2021; Nordenhem i Polistidningen, 2021; Zimmerman & Nilsson i SR; El‐
Shanti i Omni, 2017; Weckström i SVT, 2016; se även slutsatser som journalister framfört (Söderlund 
i SVT, 2021). 
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Det är problematiskt att Polismyndigheten utan föregående analys tolkar våld mot 
polis som bevis på ett lyckat polisarbete; att polisen minskat handlingsutrymmet för 
ett kriminellt nätverk eller skapat tryck på kriminella aktörer135. Om andra faktorer 
helt eller delvis  ligger bakom  våldet  kan detta eskalera när polisens  respons på 
våldet blir ännu fler riktade insatser och ingripanden.  

Att ett händelseförlopp kan eskalera genom polisens sätt att agera är ett fenomen 
som identifierats av många forskare136. Forskare som undersökte vad som orsakar 
konflikter mellan ungdomar och polis  i Rosengård fann att den viktigaste orsaken 
till en eskalerande händelseutveckling var motsättningar mellan polis och grupper 
av ungdomar. De drog slutsatsen att polisens rätt att använda våld kan upplevas och 
uppfattas  olika  av  ungdomar  som  utsätts  för  våldet  och  konstaterade  att  det  i 
utsatta områden ofta finns beskrivningar där polisens agerande mot ungdomarna 
upplevs  som aggressivt och våldsamt. Ett  latent hat mot polis kan  triggas av  till 
exempel ett polisingripande och skapa en konfliktspiral där ungdomars motreaktion 
är stenkastning som polisen sedan inte kan hantera utan massiva polisinsatser137.  

En olämplig attityd eller dåligt avvägt  ingripande kan  förstärka en  redan negativ 
inställning till polisen och leda till våld mot polis138. Men poliser kan angripas och 
mötas av våld och aggressivitet även om de agerar på ett korrekt sätt. Det drabbar 
poliserna i Tunna blå linjen ett flertal gånger.  

 
Bild 22. En flertal konfliktsituationer uppstår trots att poliserna  i Tunna blå  linjen 
agerar på ett korrekt och kommunikativt sätt. 

De sex huvudkaraktärerna i dramaserien utmärks alla av en stark vilja att göra gott, 
men i verkligheten finns våldsbenägna, kränkande och okänsliga poliser som agerar 
på ett dåligt och provocerande sätt vid ingripanden. Agerande från sådana poliser 
visas inte alls i Tunna blå linjen förutom när polisen Leah vid några tillfällen utsätts 
för  trakasserier  och  kränkningar  av  ett  antal  kolleger  som  i  övrigt  inte  har 
framträdande  roller  i  serien. När  Tunna  blå  linjen  genom  inflytelserika  aktörers 
uttalanden  uppfattas  spegla  verkligheten  finns  en  risk  att  det  i  den  interna 

 
135 Se t.ex. Svensson, 2021; Nordenhem, 2021; Zimmerman & Nilsson Malmström, 2017;  El‐Shanti, 
2017; Weckström, 2016; se även slutsatser som journalister framfört (Söderlund, 2021). 
136 Reicher, 1996; 2001; 2010; Reicher m.fl., 2004; Reicher, m.fl., 2007 Stott & Drury, 2000;  Stott & 
Reicher, 1998; Holgersson, 2019b. 
137 Hallin m.fl., 2010, sidan 96. 
138 Se t.ex. Holgersson, 2018; Holgersson 2019 
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diskussionen  i  alltför  liten  omfattning  beaktas  att  polisers  utsatthet  delvis  kan 
bottna i Polismyndighetens och enskilda polisers agerande. Ett sådant förbiseende 
kan öka risken för angrepp mot poliser. Vidare kan en överdriven hotbild påverka 
vilka poliser som söker sig till vissa områden för att arbeta. Poliser som lockas av ett 
offensivt  arbete mot en  tydlig  antagonist  kan  söka  sig  till områden där ett mer 
kommunikativt  förhållningssätt  hade  kunnat  minska  motsättningarna  mellan 
polisen och vissa grupper i stället för att öka dem. 

Tunna  blå  linjen  skapar  förståelse  för  polisernas  perspektiv  genom  att  visa 
bakomliggande  anledningar  till  de  fiktiva  polisernas  beteenden.  Eftersom  serien 
enbart visar glimtar av ungdomarnas perspektiv, kan deras konfrontativa beteende 
inte förstås på motsvarande sätt. En glimt av motpartsperspektivet kommer dock 
till  uttryck  genom  att  upplopp  i  det  utsatta  området  triggas  av  den  fiktiva 
regeringens beslut att införa visitationszoner där polisen utan brottsmisstanken får 
visitera  vilka  personer de  vill.  Polisernas  genomförande  av  visitationerna  skapar 
ilska, oro och frustration som sträcker sig utanför det utsatta områdets geografiskt 
definierade  gränser.  Polisen  Leah  för  fram  de  negativa  konsekvenserna  av 
visitationszonerna under en utsättning, men möts av ilska från sina kollegor.  

Polisen  som  medskapare  till  hot  och  våld  mot  polis  i  utsatta  områden  är  ett 
perspektiv som inte ges något utrymme i tv‐serien. Jag känner till enstaka fall där 
poliser har blivit fysiskt angripna av sina kollegor på ett liknande sätt som Leah, och 
många  fall av verbalt hårda reaktioner med anledning av  framförd kritik.  Jag har 
också sett hur hårt poliser kan bli nedtryckta om de skriver kritiska reflektioner  i 
sociala medier. Det  gäller bland  annat den  slutna  Facebookgruppen UMF139 där 
många poliser är medlemmar i (>8000). Inte sällan är det samma personer i detta 
forum  som  utgör  en  slags  gatekeepers  mot  kritisk  reflektion  rörande  vissa 
ingripanden140. Men det  finns också grupper och turlag där denna typ av kritiska 
frågor kan diskuteras utan att den polis som för fram synpunkten blir nedtryckt141.  

Polismyndighetens, Polisförbundets och  andra aktörers hänvisning  till Tunna blå 
linjen skapar en legitimitet i förhållande till hårdare tag för att möta den uppmålade 
hotbilden mot poliser och bemästra polisers utsatthet. Men att polisernas beteende 
blir  mer  offensivt  eller  ”tuffare”  riskerar  att  eskalera  en  situation  eller  ett 
händelseförlopp142,  stärka det kriminella nätverket  som polisinsatserna  riktar  sig 
mot143,  skapa  ett motstånd mot  polisen  hos  en  gruppering144  eller  bidra  till  att 
kriminella  grupper  och  aktörer  blir mer  extrema145.  Att  fortsätta med  offensiva 
polisinsatser och ingripanden utan att beakta komplexiteten i utsatta områden kan 
istället för att skapa trygghet öka risken för att poliser utsätts för våld och fysiskt 
kommer  till  skada. Ur  den  upplevda  hotbilden  kan med  andra  ord  den  faktiska 

 
139 “Underbetalda Missnöjda Förbannade” 
140 Se bl.a. Holgersson, Bünzli och Shamhi, 2022 vad gäller bristande kritisk reflektion. 
141 Bygger på omfattande deltagande observation och intervjuer (se tidigare i denna rapport och 
exempelvis Holgersson, 2019b). 
142 se t.ex. Waddington, 1994; Bessel och Emsley, 2000 
143 Reicher, 1996; Stott och Reicher, 1998; Drury och Reicher, 1999 
144 Se Holgersson, 2019b. 
145 Bjørgo, 2015. 
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hotbilden öka, vilket illustreras nedan. Polisen Leah i Tunna blå linjen försöker föra 
fram denna problematik, men får inte något gehör. Att hon senare blir omringad av 
hotfulla kollegor visar på ett dramatiskt sätt vilket pris det kan ha att utmana starkt 
förankrade poliskulturella normer.  

Figur 3. En ond cirkel som kan öka den faktiska hotbilden. 

I Sverige och i de utsatta områdena finns i grunden en hög tillit som polisen har all 
anledning att värna om146. I Navestad “kärleksbombades” exempelvis polisen med 
blommor efter påskupploppen147 och när poliser attackerades i Rinkeby fanns det 
boende som tog personliga risker för att skydda dem. Om polisen i ökad omfattning 
anammar  en  hårdare  attityd  finns  risken  att  tilliten  till  polisen  sjunker  i  dessa 
områden och att enskilda poliser i högre grad blir måltavlor för våld148. En del poliser 
varnar för detta, men de negativa konsekvenserna av ett sådant förhållningssätt har 
fått ett litet utrymme när behovet av “hårdare tag” diskuteras149. I Tunna blå linjen 
försöker  Leah  ta upp att hårdare  tag är  kontraproduktivt  till det polisen  strävar 
efter: “Vi kan inte tvångsvisitera människor utan brottsmisstanke och sedan hoppas 
på deras förtroende”, men får svaret: “Är du på riktigt?”.  

Inom Polismyndigheten,  liksom  i  samhället  ställs upprepade krav på hårdare  tag 
som en effektiv lösning av viss typ av kriminalitet. Uttrycket att sätta ”hårt mot hårt” 
är  retoriskt  tilltalande,  men  innebär  praktiska  utmaningar  i  det  vardagliga 
polisarbetet150. Vem är det som ska bemötas med hårda tag och när ska det ske? Är 

146 se t.ex. Skill & Kaharevic 2022.   
147 Schander, 2022 i Sveriges radio. 
148 Se Holgersson, 2019b. 
149 se Holgersson, 2018; Holgersson, 2019b. 
150 Text är delvis hämtad från rapporten Påskkravallerna (Holgersson, Bünzli och Shamhi, sidan 20‐
27). För att underlätta läsning används inte citat.  
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det bara när någon agerar på ett hårt sätt som den ska bemötas hårt eller ska det 
ske systematiskt mot vissa  individer oavsett vad personen gör? Om  inte alla  i ett 
utsatt område ständigt ska vara beredda att bemötas hårt av polisen, hur motverkar 
då polisen att deras hårda agerande inte drabbar fel personer? Polismyndigheten 
kritiseras ofta för etnisk profilering i utsatta områden, vilket ofta hanteras genom 
att myndigheten tillbakavisar kritiken151. Berättelser om upplevd etnisk profilering 
förpassas därför till vissa sociala medier där händelser delas och diskuteras och där 
även svårigheten att förmedla sina upplevelser till Polismyndigheten behandlas152. 
Men även  i intervjuer som görs av forskare och journalister är sådana berättelser 
återkommande  och  beskrivs  som  ett  problem  i  vardagen153.  Att  förekomsten 
förnekas och bortförklaras förstärker känslan av frustration och rättslöshet.  

En annan frågeställning kring hårdare tag rör hur länge en person som vill lämna en 
kriminell bana och  tar  steg  i den  riktningen  ska bemötas på  ett hårt  sätt.  Flera 
liknande frågor går att ställa avseende strävan att “sätta hårt mot hårt”. Ett sådant 
förhållningssätt kan i teorin uppfattas som tydligt och handlingskraftigt, men är ur 
flera aspekter problematiskt.   Det handlar  för det  första om att poliser  ‐ om de 
saknar en fingertoppskänsla och förmåga att växla tempo ‐ i sin ambition att leva 
upp  till en  sådan  inriktning kan  lockas att arbeta på ett  sätt  som är negativt  för 
relationen till lokalsamhället. För det andra kan de poliser ‐ som har en tendens att 
agera  olämpligt  genom  överdriven  våldsanvändning  eller  genom  kränkande  och 
nedsättande  beteenden  uppleva  att  de  har  stöd  för  detta  agerande  från  den 
övergripande hållningen att agera hårt154.  

Hårda tag som leder till en ökad våldsanvändning leder inte bara till att det byggs 
upp ett hat som i förlängningen riskerar att poliser kommer till skada, utan det får 
också  andra  negativa  konsekvenser  såsom  minskad  anmälningsbenägenhet, 
obenägenhet  att  vittna  och  en  ökad  risk  för  rekrytering  till  kriminella  gäng.  En 
person med djup  inblick  i socioekonomiskt utsatta områden sa under en  intervju 
följande:  

“Det som är viktigt att känna till är att det finns kriminella element som 
gör sitt bästa för att rekrytera ungdomar till deras kriminella nätverk. 
De  framför  till  ungdomar  i  centrum  att  ‘Du  kommer  aldrig  bli 
någonting’,  ‘Svensson‐samhället  respekterar  inte dig’ med mera. De 
gör allt  för att övertyga ungdomarna om att ungdomarna  inte har 
någon möjlighet att lyckas på något annat sätt än att välja en kriminell 
bana. Om det fanns poliser som kunde skapa goda sociala relationer 
fanns det möjlighet att bygga ett förtroendekapital. Det skulle försvåra 
för kriminella element när de försöker ‘sälja sin bittra verklighetsbild’ 
till yngre personer som uppehåller sig i centrum som tvekar över vilka 
val  de  ska  göra  i  livet.  Det  som  många  gånger  gjort  mig  riktigt 
förbannad är att polisers agerande spelar de här kriminella elementen 

151 Se Schlarek Mulinari, 2022.  
152 Se t.ex. Nordblad, 2021 i Expressen 
153 Se t.ex. Westin, 2019 i Aftonbladet; Holmqvist, 2022 i SVT;Holgersson, 2018; Holgersson, 2019. 
154 Se bl.a. Holgersson, 2018. 
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i händerna. Polisens hårda  tag och dåliga uppträdande  leder  till att 
bilden de kriminella vill förmedla om samhället besannas.”155  

Att Polismyndigheten inte enbart ser polisens anställda som ett offer för hot och 
våld, utan även har förmågan att se att polisen kan vara en medskapare till våldet 
är  en  förutsättning  för  att  genomföra  adekvata  hotbedömningar  och  därmed 
minska riskerna för en konfliktspiral som bidrar till en del av våldet mot poliser. 

Påverkar polisers välbefinnande 
En överdriven förmedlad hotbild kan påverka den psykosociala arbetsmiljön både 
hos polisstudenter och hos poliser samt deras familjer genom att den också medför 
en förhöjd känsla av otrygghet och sårbarhet. Polismyndigheten och Polisförbundet 
borde därför vara måna om att motverka missvisande föreställningar om de risker 
som finns med polisyrket. Det gäller inte minst beskrivningar av polisers utsatthet 
och det bemötande de får i de socioekonomiskt utsatta områdena.  

Fel risker i fokus  
Det  är  tydligt  att  den  faktiska  skaderisken  skiljer  sig mycket  från  de  upplevda 
riskerna med polisyrket. Det har, som tidigare nämnts, framgått tydligt när den typ 
av statistikutdrag som presenteras i denna rapport har redovisats i samband med 
föredrag på polisutbildningarna  i Umeå,  Stockholm och Växjö. De poliskulturella 
normerna  är  starka  och  polisstudenter  färgas  av  dem  redan  under 
polisutbildningen156. Detta exemplifieras genom nedan utdrag ur verkligheten:  

I samband med en utsättning under en verksamhetsförlagd utbildning 
framkom att  flera av polisstudenterna  tagit bort  reflexerna  från  sina 
polisuniformer. På frågan om varför reflexerna var borttagna, svarade 
studenterna att det var för att minimera risken att bli skjuten. Reflexerna 
uppfattades utgöra en sårbarhet genom att signalera polisstudenternas 
position  för potentiella hotaktörer. Utsättningen under den  verksam‐
hetsförlagda  utbildningen  genomfördes  inför  en  trafikkontroll.  För 
erfarna  poliser  som medverkade  under  utbildningsmomentet  var  det 
dock uppenbart att risken att bli allvarligt skadad i trafiken var betydligt 
högre  än  att  bli  skjuten.  För  de  erfarna  poliserna  var  reflexer  ett 
självklart sätt att minimera riskerna med arbetsuppgifterna. Men för de 
polisstudenter som  tagit bort  reflexerna på uniformen hade hotbilden 
om  skjutvapenvåld  fått  ett  större  genomslag  i  uppfattningen  om 
polisyrket än hotbilden att skada sig i trafiken.157  

En missvisande föreställning av polisyrkets risker bidrar till att fokus hamnar på fel 
risker. Om poliser ska utveckla strategier för att undvika skador handlar det i högre 
grad om trafiksäkerhet än säkerhetstänkande för att hantera fysiska angrepp.  

155 Holgersson, 2019b, sidan 320‐321. 
156 Se t.ex. Lander, 2013; Granér, 2004. 
157 Iakttagelser i samband med deltagande observation. 
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Bild 23. Polis Sara i Tunna blå linjen framför ett polisfordon  

Sedan år 2000 har det varit fyra gånger vanligare att poliser avlidit i samband med 
trafikolyckor än av dödligt våld.  Trots att det borde vara viktigt att se till att personal 
beter sig på ett försiktigare sätt i trafiken har emellertid skador på polisbilar ökat.  I 
diagram 13 redovisas kostnader för skador på polisfordon sedan tillskapande av den 
nya Polismyndigheten. 

Diagram 13. Kostnader för skador på polisfordon i miljoner kronor158. 

Polisers agerande i trafiken leder inte bara till att de själva skadar sig utan även att 
tredje man blir drabbad. I Sverige har det under lång tid förekommit kritik mot de 
trafikrelaterade skador som polisen är  inblandad  i159. Så har det även varit  i USA, 
men det är först nu när ett försäkringsbolag i USA kraftigt kommer att höja polisens 
försäkringskostnader som det tvingar polisen i USA att vidta åtgärder för att få till 

158 Källa: Kammarkollegiet (E‐post 2022‐02‐16). 
159 Lundälv & Sjöström, 2018; Lundälv & Philipson, 2018; Lundälv, 2009. 
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ett förändrat beteende160. I Sverige kommer inte denna typ av incitament att uppstå 
eftersom polisens  skador betalas  av Kammarkollegiet, det  vill  säga  av offentliga 
medel, och inte av ett privat bolag som kan sätta en större press på polisen genom 
att höja premierna.  

Jag har själv tjänstgjort med ett stort antal poliser runt om i landet och har många 
gånger  förundrats  över  att  kollegor  som  betonar  vikten  av  att  ha  ett  högt 
säkerhetstänkande  för att undvika skador vid  fysiska angrepp  i nästa stund  i hög 
hastighet kan köra rakt igenom en korsning och förlita sig på att medtrafikanterna 
ser och hör polisbilen. Med tanke på hur skadestatistiken ser ut är det tydligt att 
den  mentala  fokuseringen  för  att  undvika  skador  hamnat  på  fel  risker.  Det 
återspeglas också i den resurstid som läggs på vidareutbildning. Årlig körträning och 
utbildning för att öka trafiksäkerhet borde vara betydligt mer omfattande än den 
årliga  utbildningen  för  att  hantera  olika  former  av  våldsangrepp.  Nu  är  det 
tvärtom.161  Från  forskarhåll  har  omfattning  och  utformning  av  utbildning  att 
framföra  fordon på ett  trafiksäkert  sätt  starkt  ifrågasatts utan att detta har  fått 
gehör inom myndigheten162. 

Sammanfattningsvis medför en missvisande  föreställning av polisyrkets  risker att 
fokus hamnar på fel risker, vilket är till nackdel för att hindra och minska skador på 
polispersonal. 

Ansvaret för polisens arbetsmiljö läggs på andra aktörer 
Polismyndighetens och Polisförbundets missvisande bild av polisers utsatthet har 
påverkat politiska satsningar på fler poliser och krav på förändrad lagstiftning såsom 
ett ökat  skydd  för poliser. Detta  kan  i  sig  vara positivt  för poliskollektivet, men 
Polismyndigheten har som arbetsgivare inte tagit det ansvar som är önskvärt för att 
förbättra polisers arbetsmiljö  inom områden där de själva  i hög utsträckning kan 
påverka. Istället är ett vanligt förfaringssätt från Polismyndighetens sida att  lägga 
ansvaret  på  externa  aktörer  såsom  politiker och  andra myndigheter163. Brister  i 
Polismyndighetens sätt att hantera polisers arbetsmiljö var tydligt i samband med 
påskupploppen  och  beskrivs  i  en  forskningsrapport164.  Detta  är  dock  inget 

160 Kindy i Washintong Post, 2022 (polisen vände sig till andra försäkringsbolag men kostnaden 
skulle bli ännu högre om dessa valdes).
161  Detta  har  framgått  vid  samtal med  polispersonal  från  samtliga  regioner  (>50  poliser)  samt 
personer som ansvarar för bemanningsfrågor (som måste hantera frånvaro beroende på utbildning) 
i ett flertal polisområden. Framgår också av officiella dokument där det anges hur många timmar 
årlig POLKON som ska genomföras i förhållande till avsaknaden av liknande direktiv (eller minimal 
omfattning på övningar för att öka trafiksäkerheten). Har också kunnat konstateras genom att själv 
ha arbetat i ingripandeverksamheten (fram till 2019). 
162  Lundälv, 2012; 2016; Lundälv & Philipson, 2018. 
163 Holgersson, 2021; Holgersson & Westman, 2021. 
164Se kapitel 9 och 10 i forskningsrapporten om påskkravallerna (Holgersson, Bünzli och Shamhi, 
2022 
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undantag, utan Polismyndigheten har generellt sett en bristande förmåga att sätta 
personal i främsta rummet och värna om deras arbetsmiljö165. 

165 Se kapitel 10 i forskningsrapporten om hur Polismyndigheten skyddar och stärker 
föreställningen om sin effektivitet? (Holgersson & Westman, 2021). 
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Slutord 

Tunna blå linjen är en dramaserie, där olika scener på ett verklighetstroget sätt visar 
vad  poliser  kan  vara  med  om.  Även  om  inslagen  många  gånger  är  realistiskt 
utformade överdriver serien polisyrkets utsatthet genom sina många dramatiska 
och  tillspetsade  episoder.  Seriens  syfte  är  inte  att  återge  polisens  rutinmässiga 
vardag, utan det är just att vara en dramaserie. Polismyndigheten, Polisförbundet 
och  enskilda  poliser  har  emellertid  gjort  uttalanden med  innebörden  att  serien 
verkligen speglar polisyrket. Även om sådana budskap kan medföra vissa positiva 
effekter är rapportens överordnade slutsats att det mer kan ge upphov till negativa 
konsekvenser. 

Jag hävdar definitivt inte att det är riskfritt att vara polis, eller att sannolikheten att 
utsättas för våld är så liten att angrepp mot poliser i realiteten knappt existerar. Av 
rapporten  framgår  att  det  är  många  poliser  som  skadas  varje  år.  Syftet  med 
rapporten är att ifrågasätta en hållning som går ut på att förmedla en överdriven 
hotbild,  vilket  i  förlängningen  kan  bidra  till  att  risken  ökar  för  att  poliser  och 
allmänhet kommer till skada. 

En bok med titeln: “The Tactical Edge: Surviving High‐Risk Patrol”166 har tillmätts en 
avgörande betydelse för framväxandet av den nationella bastaktiken som år 2013 
omvandlades till POLKON  (POLisiär KONflikthantering)167. Redan  i bokens omslag 
anges inriktningen: att polisarbetet handlar om att ”vinna”, vilket har kritiserats för 
att bidra till ett aggressivt sätt att arbeta. En annan kritik mot förhållningssättet  i 
boken  rör betoningen på  risker, där polisarbetet beskrivs  som ett  arbete under 
konstant och ökande hot.  

På grund av den negativa effekten av det polisarbete som blir följden av en sådan 
inställning har ett flertal poliskårer i USA inlett en utveckling i en helt annan riktning, 
med  inställningen att polisen ska deeskalera konflikter och sträva efter att skapa 
trygghet för  invånarna. En annan viktig kritik  i USA av den offensiva utbildningen 
som  är  följden  av  att  anamma mentaliteten  som  förespråkas  i  boken  och  dess 
efterföljare  ““Street  Survival  II:  Tactics  for  Deadly  Forced  Encounters”168  är  att 
poliser  tillägnar  sig  en  ”warrior  cop  mentality”.  Problemkomplexet  har 
exemplifierats med hur en instruktör med bakgrund i en insatsstyrka (Swat‐team) 
sagt till deltagarna att syftet med träningen är: “You’re fucking going home at night 
to your fucking family”169.  

En professor i USA kommenterade: “If you are convinced that the people you keep 
safe are actually the enemy, then your work as a police officer will proceed with that 
in mind” och fortsatte. “You can’t have  it both ways: On one hand, you can’t talk 
about being an officer of the ‘peace,’ and on the other hand, describe yourself as 

166 Remsberg, 1986. 
167 Hansson, Borglund och Ander, 2021. 
168 Remsberg, Marcou & Glennon, 2019. 
169 Stepens, 2020 i The Trace. 
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someone  who  is  at  war”170.  Det  har  visat  sig  att  somliga  poliser  som  varit 
involverade  i  de  mest  uppmärksammade  fallen  av  polisskjutningar  i  USA  har 
genomgått denna typ av “warrior cop training”171. 

Ett hårt agerande från poliser medför inte bara att risken kan öka för skador på de 
som poliserna gör ingripande emot och tredje part. Det finns även en uppenbar risk 
att det hårda beteendet i förlängningen kan slå tillbaka mot poliserna genom att de 
i högre grad blir måltavlor för våld172.  

I rapportens inledning nämndes att Polismyndighetens och Polisförbundets utspel 
har medfört att politiker refererat till Tunna blå linjen i den politiska diskussionen. 
Att  en  högprofilerad  politiker  med  polisbakgrund  på  eget  initiativ  också  har 
refererat173 till en debattartikel där Tunna blå linjen anklagas för att försköna bilden 
av  polisarbete  och  att  den  inte  ger  “politiker  och  beslutsfattare  …insyn  i  den 
oerhörda motvind som verklighetens poliser jobbar i”174, har ytterligare bidragit till 
att innehållet i en fiktiv dramaserie påverkat bilden av polisens arbete och att den 
hamnat i det politiska blickfånget. På samma sätt som debattartikeln av rikspolis‐
chefen och polisfackets ordförande där serien tvärtom berömdes för att vara just 
en realistisk skildring, omvandlas respekten för konstnärlig frihet och ersätts med 
förmaningar  om  att  ett  relationsdrama  i  polismiljö  borde  bli  ett  redskap  i  den 
politiska  debatten  om  rättspolitiska  prioriteringar.  En  journalist  drog  med  ett 
ironiskt anslag en parallell till serien Kalifat med anledning av den kritik som riktats 
mot Tunna blå linjen: 

“Varför åkte egentligen tjejerna i denna serie till IS‐styrda Raqqa? Som 
tjej  känner  jag  inte  igen mig  alls.  Jag  tycker  att  ”Kalifat” borde  ha 
handlat  om  tjejkompisars  riktiga  vardag  i  stället: man  skriver  lite  i 
gruppchatten, tar en promenad och dricker tre glas vin i en bar. Sådant 
gör man tillsammans. Man drar inte i väg till Raqqa!”175  

I denna rapport har det på ett flertal ställen poängterats att Tunna blå linjen är en 
dramaserie och att serien därför ska bedömas utifrån sina konstnärliga kvaliteter – 
inte  för  hur  väl  den  speglar  polisvardagen.  Rapporten  problematiserar  att 
Polismyndigheten, Polisförbundet och andra aktörer refererar till dramaserien på 
ett sätt som skapar en felaktig bild av polisers utsatthet och risken att utsättas för 
våld och vilka konsekvenser det kan få. 

En kulturartikel i SvD tar upp fenomenet med debattörer som med hänvisning till 
egna erfarenheter utger sig för att äga en expertis som berättigar dem att ställa krav 
på  innehållet  i olika konstnärliga produkter. Det hänvisas till en sådan debattör  i 
kulturartikeln “med mångårig erfarenhet av polisyrket” som hade ”hoppats på en 

170 Stepens, 2020 i The Trace. 
171 Stepens, 2020 i The Trace. 
172 Se rapport om påskupploppen (Holgersson, Bünzli och Shamhi, 2022), kapitel 3. 
173 https://twitter.com/FredrikKarrholm/status/1591756581246476288  
174 Panshiri i Expressen 2022. 
175 Magnusson i DN, 2022. 
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trovärdig skildring av polisers tuffa vardag” men som tyckte slutresultatet blev ”ett 
alternativt Bullerbyn‐Malmö  som  inte existerar”176. Den  som  skrev kulturartikeln 
menade att det blir “både torftigt och kontraproduktivt” när den egna erfarenheten 
“blir den enda måttstocken för hur estetiska uttryck ska bedömas”. Men debattören 
som kulturartikeln hänvisar  till, som utmålar verklighetens polisarbete som ännu 
mer tufft och dramatiskt än i tv‐serien, bygger inte sina utsagor på en välgrundad 
egen erfarenhet177 utan snarare till en kollektivt odlad föreställning om polisen som 
en “warrior” och polisarbetet som ett ständigt pågående krig. Av denna  rapport 
framgår  att  polisvardagen  är mycket mindre  dramatisk  än  som  den  framställs  i 
Tunna blå linjen. Således tvärtemot den nyss refererade debattörens ståndpunkt.  

En annan före detta polis som numera är riksdagsman har byggt upp en bild av att 
ha en omfattande erfarenhet av att arbeta som polis i yttre tjänst178. Han skrev att 
han  tyckte  att  just  nämna  debattör  hade  skrivit  en  “bra  text”  och  underströk 
avsaknaden av “den i verkligheten utbredda grova organiserade brottsligheten”179. 
Han vände sig även mot den psykiska instabiliteten som poliser i serien uppvisar och 
skrev att detta är “något jag inte känner igen från min egen erfarenhet”180. För det 
första saknas inte inslag kopplat till den organiserade brottsligheten i tv‐serien. För 
det  andra  är  skildringen  av  känslor  och  inre  konflikter  det  som  utmärker  ett 
relationsdrama, där huvudkaraktärernas privatliv  är en  viktig del  av handlingen, 
medan det som utspelar sig på en arbetsplats i huvudsak rör andra saker. För det 
tredje, hans erfarenhet av polisarbete som  färdig polis  i den  form som  tv‐serien 
handlar om omfattar ungefär ett och ett halvt år (inkl. ledigheter) och det är mer än 
tio år tillbaka i tiden181. 

Problemet är att flera inflytelserika debattörer tillsammans med Polismyndigheten 
och Polisförbundet bidrar till att bygga upp en bild av polisens verksamhet som får 
en trovärdighet genom debattörernas hänvisningar till påstådda egna erfarenheter 
och  som  därigenom  blir  svåra  för  en  utomstående  att  ifrågasätta.  Den  fiktiva 
dramaserien  har  genom  sådana  utspel  använts  för  att  påverka  bilden  av 
polisarbetet.   

Trots att Polisförbundet och andra aktörer genom sina yttranden indirekt kan bidra 
till att öka risken för att poliser framgent kommer att angripas är det troligt att dessa 
aktörer när detta är ett faktum  istället för att rannsaka sin del  i denna utveckling 
kommer  att  hävda  att  de  hade  rätt. Om  risken med  att  överdriva  polisyrkets 
utsatthet avfärdas kan den bild av polisyrkets farlighet som framställs i Tunna blå 
linjen  framgent  komma  att  stämma  bättre  överens  med  verkligheten.  För 
polisanställda och samhället vore det en mycket olycklig utveckling.     

176 Klingberg i SvD, 2022. 
177Debattörens “mångåriga erfarenhet av polisyrket” är i själva verket tre års erfarenhet att arbeta som 
polis i mitten av 10‐talet i en mellanstor ort (Linköping). 
178 “Jag har jobbat som polis i 12 år, bland annat i Rinkeby”  
https://twitter.com/fredrikkarrholm/status/1408938117067857922  
179 https://twitter.com/FredrikKarrholm/status/1591756581246476288  
180 https://twitter.com/FredrikKarrholm/status/1591756581246476288  
181 Uppgifter från Polismyndigheten (mejl december 2022).  
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Bilaga 1 ‐ seriens skildring av episoder och dess verklighets‐
anknytning 

Det är många som sett SVT serien Tunna blå linjen. Med tanke på att jag forskat på 
polisen i mer än två decennier med ett fokus på just den verksamhet som utspelar 
sig i dramaserien har jag fått upprepade frågor från vänner, släktingar, kollegor och 
andra personer vad jag tycker om serien. Eftersom det enda jag i stort sett tittar på 
tv är olika barnprogram kunde  jag  inte svara. När Polismyndigheten och Polisför‐
bundet  och  andra  aktörer  började  referera  till  tv‐serien  och  den  till  och med 
nämndes av politiker i riksdagen förstod jag att jag behövde titta på första säsongen 
av dramaserien.  

Således  såg  jag  säsong  1  i  rollen  som  forskare  vilket  betydde  att  jag  förde 
anteckningar  där  jag  kategoriserade  vad  som  hände.  Jag  skrev  ned  signifikanta 
repliker och beteenden som återgav verkligheten på ett bra sätt, stack ut eller var 
talande ur någon annan aspekt. Jag nedtecknade också egna reflektioner och gjorde 
dessutom kontinuerligt skärmdumpar på olika sekvenser i de olika avsnitten. Totalt 
blev det 276 dumpar varav ungefär en femtedel redovisas  i denna rapport. Varje 
avsnitt på knappt 60 minuter tog cirka två timmar att gå igenom och därefter skrev 
jag rent anteckningar och kompletterade dem med ytterligare reflektioner, vilket 
tog cirka 30 minuter per avsnitt. Trots att jag tittade på serien på ett kontrollerat 
och strukturerat sätt berördes jag känslomässigt av innehållet och jag förstår den 
positiva  respons  som  regissör,  skådespelare  och  andra  som  varit  inblandade  i 
framtagandet av serien har fått.   

I rapportens huvuddel berör jag förhållanden kopplat till polisers utsatthet, risk att 
utsättas  för  våld och  våldsanvändning.  I denna bilaga  kommer  jag  ta upp andra 
förhållanden.  

Realismen 
Som tidigare framförts i rapporten är många av scenerna i Tunna blå linjen välgjorda 
och  realistiskt  utformade.  Det  är  bara  enstaka  detaljer  som  sticker  ut mot  ett 
verklighetsnära agerande såsom att polisen Leah åker i sin privatbil i uniform utan 
vapen och sätter sig på trappan utanför en butik i det område hon arbetar i där det 
vid flera tillfällen varit stökigt.  
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Bild 24. Polisen Leah på väg från sin privata bil  

En annan sådan detalj är att de poliser som ingår i delta‐avdelning182 i samband med 
en demonstration inte har överkroppsskydd eller ens klädesplagg där det är möjligt 
att få plats med sådana skydd.  

Bild 25. Avdelningschef och gruppchef i deltaavdelning  

Med tanke på polisen Saras hänsynsfulla personlighet är det exempelvis heller inte 
troligt att hon  i verkligheten  skulle ha på  sig de  svarta  skyddshandskar  som hon 
använder när hon hanterar berusade personer då hon tog tag i ett barns mjukisdjur. 
Hon skulle om hon arbetade som polis med sin karaktärs personlighet ha tagit av sig 
handskarna när hon greppade gosedjuret och tog hand om barnet. Det finns flera 

182 Enhet där poliser har certifierats genom en särskilt utbildning (SPT ‐ särskild polis taktik) 
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smådetaljer som någon med djup kunskap om polispraktiken kan reagera mot, men 
de har ingen betydelse för helheten och de flesta lägger inte märke till dem.  

Jag  tycker att  regissören och skådespelarna bidrar  till att åskådliggöra en mängd 
detaljer och förhållanden i polisyrket på ett fantastiskt autentiskt sätt. Ett sådant är 
stämningen  i polisbilen när poliserna Magnus och Sara ska  lämna ett dödsbud till 
föräldrarna till en flicka som dödats i ett sprängattentat.  

Bild 26. Polisen Sara och Magnus på väg att meddela ett dödsbud 

Det finns många scener som är medryckande och som fyller en funktion att bidra till 
filmens dramatik, men som är orealistiska på så sätt att de inträffar under de få pass 
som dramaserien skildrar. Exempelvis agerar polisen Sara i vatten med uniform vid 
två tillfällen (polisen Magnus gör samma sak vid ett av tillfällena). Under mer än 10 
000  timmars  deltagande  observation  och  som  yttre  tjänstgörande  polis  under 
många år har jag bara varit med om detta vid ett tillfälle183.  

Bild 27. Polisen Sara och Magnus som agerar i vatten med uniform  

Tillspetsad vardag 
En vanlig uppfattning bland poliser, vilket seriens skapare Cilla Jackert fångat, är att 
halva arbetstiden tas upp av avrapportering. Vid en omfattande tidsstudie visade 
det  sig dock  att detta arbete upptar  knappt 15 procent  av  ingripandepolisernas 

183 Om man bortser tillfällen med spårning med hund i terräng.  
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arbetstid184.   Det finns på  liknande sätt andra uppfattningar  inom poliskollektivet 
om hur fördelningen av arbetstiden ser ut som inte överensstämmer med verkliga 
förhållanden.   

I  tv‐serien befinner sig poliserna  i samhället. De  ingriper mot brott och bemöter 
brottsutsatta, kontrollerar misstänkta personer och pratar med samhällets utsatta, 
räddar  liv  och  lämnar  dödsbesked.  De  fiktiva  poliserna  tillbringar  även  tid  i 
radiobilen och på polisstationen under utsättningar, med lastning av radiobilar och 
spelandes  innebandy.  I  verkligheten  tillbringar poliser  i  ingripandeverksamheten 
den mesta delen av sin arbetstid på polisstationen och i polisbilen. Nedanstående 
diagram  illustrerar  hur  vardagen  generellt  sett  ser  ut  för  poliser  i 
ingripandeverksamheten.  

Diagram 14. Vad ingripandepolisens vardag består av för arbetsuppgifter (n=28 672 
minuter)185. 

Serien  ger  en  bild  av  yrkesvardagen  ur  polisers  perspektiv.  Scenerna  som  till 
exempel skildrar när poliserna lämnar dödsbud återger en arbetsuppgift som poliser 
kan ha  i  sin vardag, men den  speglar  inte polisens vardag.  I Tunna blå  linjen  får 
poliserna  Sara  och Magnus  lämna  två  dödsbud. Delarna  som  rör  ett  av  dem  är 
dessutom ingående gestaltade med flera olika sekvenser.  

Bild 28. Polisen Sara och Magnus lämnar dödsbud vid två tillfällen 

184 Holgersson & Knutsson, 2012; se även Brottsförebyggande rådet, 2015, som genom en annan metod 
kommit fram till samma resultat avseende avrapporteringen. 
185 Källa: Holgersson & Knutsson, 2012, figur 1, s. 19. 
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Denna typ av arbetsuppgift upptar så lite tid av ingripandepolisers arbetstid att inte 
ens en scen på 20 sekunder skulle rymmas i seriens tio avsnitt om polisens arbete 
skulle  skildras  på  ett  sätt  som  överensstämmer  med  förekomsten  av  dessa 
arbetsuppgifter i verkligheten. 

Huvudpersonerna är även inblandade i förhör/informationsinhämtning i anslutning 
till en dödsskjutning av en 16‐åring som är skjuten i bröst och mage. De senaste fyra 
åren har det  i genomsnitt  inträffat 4,5 dödskjutningar  i Malmö per år. Om man 
arbetar treskift som poliserna i Tunna blå linjen troligtvis gör, är det fyra promilles 
sannolikhet att det inträffar en dödsskjutning under ett arbetspass. Dessutom är det 
inte säkert att man blir skickad på ett sådant ärende även om det inträffar under ett 
arbetspass eftersom man kan vara uppbunden i något annat ärende.  I verkligheten 
vore  sannolikheten  liten  att  poliserna  på  de  begränsade  antal  pass  som  serien 
skildrar skulle behöva utföra arbetsuppgifter kopplat till en dödsskjutning. 

Bild 29. Dödsskjutning av en 16‐åring 

Huvudpersonerna är också med och gör en inbrytning i samband med en razzia där 
flera afrikanska kvinnor utnyttjas för prostitution. Sannolikheten för att detta skulle 
inträffa  inom ramen för  ingripandeverksamheten som serien skildrar under de få 
pass  som  serien  omfattar  är  mycket  låg  (handlar  om  enstaka  promilles 
sannolikhet)186. 

Bild 30. Razzia i en lägenhet där afrikanska kvinnor utnyttjas för prostitution 

186 se bl.a. Polismyndigheten, 2019b. 
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Vidare kom dessa poliser dessutom först till plats och tvingas göra upplivningsförsök 
genom HLR  (hjärt‐ och  lungräddning) samt defibrillator vid  två tillfällen. Den ena 
medvetslösa personen konstateras vara död på plats. Den andra avlider senare på 
sjukhuset. Han är morfar till en av huvudpersonerna i serien (Leah) och upplägget 
passar  en  dramaserie.  Däremot  är  sannolikheten minimal  att  huvudpersonerna 
skulle bli  inblandade  i  två hjärt‐ och  lungräddningsärenden där de  fick  använda 
defibrillator under de få arbetspass som innefattas i den första säsongen. 

Bild 31. Får genomföra två hjärt‐ och lungräddning (HLR) där defibrillator används. 

Att hantera personer som mår psykiskt dåligt är ett exempel på ett återkommande 
inslag  i  verklighetens  polisarbete  och  i  serien  omhändertas  samma  person 
upprepade gånger med stöd av LPT 47 §187.   

Bild 32. Person som omhändertagits och transporterats till sjukhus med stöd av LPT 
47§. 

Den diskussion och  frustration som patrullen uppvisar med anledning av att den 
omhändertagne  omgående  släpps  ut  från  den  psykiatriska  kliniken  är  realistiskt 
återgiven och frekvent förekommande. Däremot att en polis (Magnus) på fritiden 
åker  till  ett  sjukhus  för  att  besöka  personen  som  de  kommit  i  kontakt  med 

187 47 §: Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig psykisk störning och 
är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får 
Polismyndigheten tillfälligt omhänderta honom eller henne i väntan på att hälso‐ och 
sjukvårdspersonal kan ge honom eller henne sådan hjälp. Den omhändertagne får föras till en 
sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling (Lag 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård, 47 §). 
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(dessutom två gånger) är ett dramaturgiskt grepp som skapar starka scener, men 
inte något som speglar en normal företeelse i polisyrket. I en så pass stor stad som 
Malmö är det dessutom inte troligt, även om det är möjligt, att samma patrull själva 
får hantera samma individ upprepade gånger på ett så pass sammanhängande sätt 
som är fallet i tv‐serien. Liknande förhållande råder när det gäller en misshandlad 
kvinna. Det är samma patrull som upprepade gånger engageras i detta ärende och 
en av poliserna (Faye) söker dessutom upp kvinnan på sin fritid. Även om det inte 
är helt otänkbart att det skulle kunna hända speglar inslaget inte hur verkligheten 
ser ut, men utgör ett steg för att skapa ett bra drama.   

Bild 33. Polisen Faye engagerar sig i ett ärende med en misshandlad kvinna på sin 
fritid 

Ett annat liknande exempel är att polisen Sara uppsöker en liten flicka som hon varit 
med att omhänderta för att överräcka ett mjukisdjur som flickans mamma tror ska 
skydda henne mot onda andar och som hon velat lämna till henne utan att lyckas. 
Myndigheterna har inte hanterat omhändertagandet på ett bra sätt och Sara känner 
att hon måste agera. 

Bild 34. Polisen Sara engagerar  sig  i ett ärende på  sin  fritid och  lämnar över ett 
mjukisdjur till ett barn som omhändertagits 

Just användning av barn i dramaserien för att väcka känslor är ett återkommande 
tema. I verkligheten kan det vara oerhört känslosamt för polispersonal när barn är 
inblandade i olika typer ärenden. Jag har upplevt sådana situationer som etsat sig 
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fast  i mitt minne och  jag har också  i olika  forskningsstudier  fått ta del av sådana 
berättelser vid intervjuer med poliser.  

Bild 35. Blicken från ett barn vars mamma just mördats 

Känslosamma ärenden i dramaserien kopplat till barn återger vad som kan hända i 
arbetet som polis. interaktionen mellan poliser och barn skapar starka dramatiska 
effekter  och  tittaren  förstår  omedelbart  hur  känslomässigt  starka  sådana 
situationer är, men frekvensen och omfattningen på dessa situationer i tv‐serien är 
långt  från verklighetens polisarbete. Vid  tre  tillfällen bär någon av dramaseriens 
huvudpersoner barn i dramatiska situationer och en polis byter också blöjor på ett 
barn vid ett tillfälle och vid andra tillfällen finns barn närvarande vid dramatiska och 
farliga situationer, som när den flicka som Sara engagerat sig i ringer henne och ber 
henne komma eftersom föräldrarna slåss och hon är rädd att de kommer att döda 
varandra medan småsyskonen ser på. De händelser som redovisas i tv‐serien skulle 
kunna inträffa, men det är inte realistisk att ens något av de fall som återges skulle 
ske under de få arbetspass som dramaserien skildrar.     

 Bild 36. Exempel på interaktionen mellan barn och poliser i dramaserien 

Ett annat exempel är en suicidal man som hoppar  från en byggnadsställning när 
polisen Magnus står och pratar med honom. Det är inte så att det inte kan hända. 
Under de  tolv år som  jag var  förhandlare  i krissituationer känner  jag bara  till en 
sådan händelse i Sverige. Om en person inte hoppat när polisen kommit till platsen 
är det sannolikt något som gör att denne tvekar. Polisen har därför goda möjligheter 
att genom samtal öka tvivlen att det är bra lösning att hoppa. Det är således ytterst 
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ovanligt att någon  försöker ta sitt  liv på detta sätt när en polis har denna typ av 
kontakt som Magnus har, men scenen passar bra i en dramaserie. 

Bild  37.  En  suicidal  person  som  försöker  ta  sitt  liv  och  hoppar  från  en 
byggnadsställning när polisen Magnus pratar med honom 

Efter denna händelse får man se hur polisen Magnus sitter i sin lägenhet och tänker 
på det inträffade och formulerar en text på sociala medier: 

”Det enda som kan få mig tillbaks till jobbet då är tankarna på de 
andra dagarna. Dagarna när vi kommer fram i tid. När ett ögonblick 
kan rädda liv – en evighet. Ett liv.” 

Samtidigt visas en sekvens när Magnus och Sara räddar livet på en person som just 
hängt sig.  

Bild 38. Sekvens som visas när Magnus sitter och tänker och formulerar ett inlägg 
på sociala medier 

Den  text  Magnus  skriver  i  kombination  med  filmsekvensen  ger  intrycket  att 
händelser när poliser räddar liv tack vare att de kommer fram i sista sekund är mer 
frekventa än de i verkligheten är. Den sekvens som spelas upp måste betraktas som 
en unik händelse, men fyller sin funktion att skapa ett bra drama. 

Ett annat exempel som passar bra i en dramaserie, men som måste betecknas som 
en exceptionell händelse är när polisen Faye öppnar en dörr till ett rum i en bostad 
och hittar en mördad kvinna som hon tidigare haft kontakt med upprepade gånger 
med anledning av en långvarig misshandel. 
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Bild 39. Polisen Fayne har kontakt med en misshandlad kvinna  som hon  senare 
hittar mördad 

Poliserna i serien får också ta hand om två offer till en serievåldtäktsman. Den ena  
kvinnan kommer patrullen Magnus och Sara  i  kontakt med när hon  frågar efter 
vägen till sjukhuset. Den andra, som är en ung flicka, hittar de liggande på rygg i ett 
buskage  efter  att  en  person  ringt  in  till  polisens  ledningscentral.  När  de  har 
transporterat offret de hittat i ett buskage till ett sjukhus topsar polisen Sara henne 
(för att säkra eventuella DNA spår) istället för att det utförs av en läkare eftersom 
väntetiden på sjukhuset är så lång att det finns en risk att flickan lämnar sjukhuset 
utan att den rättsmedicinska undersökningen kan göras 

Bild 40. Ett av de våldtäktsoffer som polisen Sara och Magnus får ta hand om som 
hittas i ett buskage 

Att de sedan yttre befälet Jesse får reda på resultatet av ett DNA test på julafton 
och huvudpersonerna  får vara med och gripa serievåldtäktsmannen  i tomtedräkt 
när denna gått ut för att överraska sina barn är en tillspetsad situation som passar 
en dramaserie samtidigt som det är realistiskt att den person som spridit skräck  i 
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ett samhälle visar sig vara en familjefar som ingen i omgivningen har föreställt sig 
kunna begå grova sexualbrott.  

Bild 41. Serievåldtäktsmannen grips på julafton i tomtedräkt  

Sammantaget är de scener som återges i Tunna blå linjen så dramatiska och så pass 
ovanliga  att  huvudpersonerna  inte  skulle  vara med  om  dessa  ens  om  turlaget 
arbetade  tillsammans  ända  tills  polisen  Sara  gick  i  pension.  Även  om  de  olika 
scenerna i Tunna blå linjen är verklighetstroget återgivna är inte polisers vardag alls 
så dramatisk som den framträder i Tunna blå linjen och som vissa aktörer för fram, 
men det är en fiktiv dramaserie och där passar scenerna mycket bra. 

Omtanke om kollegor 
För  ett  tjugotal  år  sedan  var det mycket mer  vanligt med  fasta patrullsamman‐
sättningar. Precis som är fallet i tv‐serien stärker det banden mellan vissa poliser.  I 
tv‐serien framgår att det kan bli vissa grupperingar i ett turlag som har den storlek 
som är fallet i tv‐serien. Tunna blå linjen visar på ett bra sätt den omtanke och värme 
som  ofta,  men  inte  alltid,  finns  mellan  kollegor  som  arbetar  tillsammans.  Ett 
exempel på det är när polisen Sara tar sig till synagogan och sätter sig bredvid Leah 
och tar tag i hennes hand när Leah är ledsen för att hennes morfar avlidit.  

Bild 42. Polisen Sara sätter sig bredvid Leah i synagogan och tar tag i hennes hand 
när hon är ledsen för att hennes morfar avlidit 
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Ett  annat  exempel  är  att  fem  av huvudpersonerna  i  serien uppsöker den  sjätte 
huvudpersonen yttre befälet  Jesse under  julen och ordnar en  fest när han sitter 
ensam i en kal lägenhet efter en stundtals förnedrande skilsmässoprocess. 

Bild 43. Fest med yttre befälet Jesse. 

Projekt och brottsförebyggande arbete 
Att Polismyndigheten  i verkligheten har en förkärlek att starta upp olika typer av 
projekt  som  inte  får uppmålade effekter  tydliggörs  i  tv‐serien.  Serien  förstärker 
också den nidbild som  finns bland många poliser att brottsförebyggande projekt 
med automatik innebär någon form av “saft och bullprojekt”. Så behöver inte vara 
fallet, men det finns en mycket  låg kunskap om brottsförebyggande arbete  inom 
Polismyndigheten. Tv‐serien åskådliggör därför verkligheten på ett trovärdigt sätt. 
Polisen  använder  exempelvis  inte  på  ett  systematiskt  och  genomtänkt  sätt  den 
potential  som  olika  frivilligorganisationer  kan  ha  för  det  brottsförebyggande 
arbetet. En sekvens  i serien som åskådliggör detta problem är när några kvinnor 
från en frivilligorganisation på eget initiativ kommer och styr upp ordningen inne i 
handbollshallen, utan att polisen Magnus fattar vad som hänt.  

Bild 44. Kvinnor från en frivilligorganisation styr upp ordningen i handbollshallen 
för en aktivitet som polisen Magnus ansvarar för 
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Repressalier om polisanställda kommer med kritik mot polisledningen 
Tv‐serien  förmedlar  också  den  risk  som  finns  i  verkligheten  att  utsättas  för 
repressalier för en polisanställd om denne för fram kritik mot polisledningen. Leah 
yttrar sig kritiskt i media om polisens arbete och polisledningens sätt att agera. 

Bild 45. Polisen Leah yttrar sig kritisk om polisledningen i media 

Ett resultat av detta är att en hög chef söker upp Leah när hon har fysiskt träning 
och meddelar att hon vill ha ett samtal med Leah. I verkligheten har många poliser 
personliga erfarenheter av  liknande händelseutveckling188. Däremot är det  straff 
som Leah får annorlunda mot hur det brukar se ut. Leah får ansvaret för en aktivitet 
som rör ett förhållande hon kritiserat. Det är tänkbart att manusförfattaren utgått 
från att polisledningen agerar på ett rationellt sätt när Leah fick detta uppdrag. Det 
vill säga att polisledningen resonerar så att antingen lyckas den anställde som pekat 
på  förändringsbehov, eller  lyckas hon  inte och då är  risken att hon uttrycker  sig 
kritiskt om polisen mindre eftersom hon själv är den som haft ansvaret.  

Bild 46. Leah blir uppsökt av hög chef och pressträff där polischefen meddelar att 
Leah kommer att leda ett projekt. 

Repressalierna  i  verkligheten  tar  sig  andra uttryck189, men  att polisledningen på 
något sätt agerar mot en anställd som agerar på det sätt som Leah gör i media är 
högst troligt och skildrar verkligheten på ett realistiskt sätt.   

188 se t.ex. Holgersson, 2019a. 
189 Holgersson, 2019a. 
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Olika perspektiv på polisers agerande   
En polis  som  inte  sovit på natten  för att barnen är  sjuka  förväntas agera på ett 
professionellt sätt. Om en polis brister i tålamod eller väl avvägd våldsanvändning 
kan det dock lätt tolkas som en medveten handling beroende på att det antas finnas 
ett elakt uppsåt jämfört med om exempelvis en läkare gör ett misstag och opererar 
fel ben.  

Serien Tunna blå linjen erbjuder en förståelse för de fiktiva poliserna genom insyn i 
bakomliggande  anledningar  till  deras  beslut  och  ageranden.  Framförallt  skapas 
denna förståelse genom de olika polisernas privata bekymmer, till exempel Magnus 
fruktlösa försök att hjälpa sin drogmissbrukande syster och hans dåliga relation till 
sin pappa och polisen Saras traumatiska minne av att hennes syster drunknade och 
de självförebråelser som denna händelse gett upphov till. I en sekvens slår polisen 
Sara  en  liggande  demonstrant med  sin  batong  upprepade  gånger.  Tittarna  kan 
förstå att överreaktionen hänger samman med hennes  barndomstrauma. Genom 
att  inifrån  kravallhjälmen  följa  Saras  upplevelser  av  demonstranternas 
våldsamheter skapas också en förståelse för den panik hon upplever med flygande 
stenar och flaskor, demonstranter som bryter igenom avspärrningarna och en sikt 
som är skymd av färg som rinner över visiret.  

Bild 47. Som tittare förstår man varför polisen Sara riktar upprepade batongsslag 
mot en liggande demonstrant 

Poliser som gör ett ingripande kan ha ett annat ingångsvärde och information än de 
som blir föremål för ett ingripande eller bevittnar ett ingripande. Polisforskaren Liv 
Finstad (2013) menar att olika perspektiv på samma händelse är en viktig orsak till 
att människor kritiserar polisers agerande190. Serien avviker  i detta avseende från 
den  bild  av  polisen  som  till  exempel  förmedlas  i  nyhetsrapportering  genom  att 
skapa förståelse för hur huvudpersonernas personliga erfarenheter och egenskaper 

190 Finstad, 2013. 
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påverkar deras handlande som poliser. Tv‐serien skapar också en stark  identifika‐
tion med huvudkaraktärerna genom att tittarna får följa dem både i deras privatliv 
och  yrkesliv  och  ta  del  av  sådant  som  spirande  kärleksrelationer,  utsatthet  för 
oförstående  chefer  och  privata  bekymmer.  Serien  utgår  också  från  de 
ingångsvärden som poliserna haft när de agerar i en situation. 

Samtidigt som serien Tunna blå linjen bidrar till att ge polisernas perspektiv skiljer 
den sig från exempelvis tv‐serien The Wire, som även synliggör perspektiven hos de 
människor som polisen  ingriper mot. Det skulle kunna ge motsvarande förståelse 
för bakgrunden till somliga personers aggressiva beteende mot polisen. I tv‐seriens 
inledande scen kan ungdomarna exempelvis kort innan ha blivit behandlade på ett 
oprofessionellt  sätt av polispersonal, vilket om detta visats  i  stället kanske hade 
skapat  kritik  mot  polisens  agerande  hos  tv‐tittare  och  en  förståelse  för 
ungdomarnas överreaktion och dåliga beteende. Perspektivet och lojaliteten ligger 
istället troget hos huvudpersonerna. Olika syner på ingripanden framkommer dock 
i vissa fall i diskussionerna mellan huvudkaraktärerna, men också genom att tittarna 
får följa Leahs morfars förtvivlade kamp mot ungdomar som på olika sätt ägnar sig 
åt att trakassera honom i hans närbutik. 

Det  framgår  också  att  skådespelarna  under  arbetet  ibland  reflekterat  över 
motparternas perspektiv. Oscar Töringe (som spelar polisen Magnus) beskriver i en 
intervju en scen där han fått anstränga sig för att som skådespelare vara helhjärtat 
lojal med sin rollfigur. Det handlar om en situation där polisen fått ett larm om ett 
inbrott  och  där Magnus  brottar  ner  två  killar,  som  han  tycker  stämmer  in  på 
signalementet: 

– Jag pratade mycket med skådespelarna som spelade killarna
efteråt. De har mött den typen av rasprofilering  i hela sina  liv,
boende  i Malmö, av polisen där. Även om det är teater och vi
spelar, så tar man med sig det där till hotellrummet sedan. Det
är  inte  så  kul  alla  gånger. Det  sätter  sig  i  kroppen  på  något
sätt.”191

I  tunna blå  linjen  förekommer enstaka äldre poliser  som utmärks av cynism och 
förakt och uppvisar en kränkande attityd mot andra poliser, men de har en mycket 
perifer roll i serien.  Omdömena om seriens huvudpersoner som att ”Alla sex är så 
sympatiska att man bara vill ge dem en stor kram”192 visar hur väl seriens skapare 
och skådespelare har lyckats med att framställa poliserna som mänskliga och inte 
bara  som  stereotyper  i  en  yrkesroll.  De  sex  poliserna  i  serien  har  lite  olika 
personligheter och förutsättningar, men skulle alla kunna användas som förebilder 
hur poliser ska vara, där även yttre befälet Jesse är varm, empatisk, kunnig och med 
en förmåga till överblick och att samtidigt vara flexibel i sin chefsroll.  

191 Oscarsson i Sydsvenskan, 2021. 
192 Gentele i SvD 2021  
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Den mentala utsattheten 
Serien ger också en inblick i den mentala utsattheten hos de fiktiva poliserna när de 
gång på gång kastas  in  i olika uppskakande situationer. Cilla  Jackert betonar  i en 
intervju med Polistidningen att serien “inte främst handlar om poliser utan om hur 
man förblir en människa”193 Polisarbetet används alltså som miljö för att belysa ett 
allmänmänskligt tema som rör alla människor, men som särskilt väl kan gestaltas i 
de sammanhang där poliser verkar.   Hon fick idén till tv‐serien efter att två poliser 
kommit hem till henne med ett dödsbud. Hon kände ”vad är det för märkligt jobb 
att åka hem till människor och lämna besked som förändrar livet för alltid, sitta kvar, 
se sorgen”. Jackert tog även intryck av en tweet som en polistwittrare skrivit som 
tagit ett litet barn från en förälder som överdoserat, för att efter arbetet åka hem 
och bada sina egna barn: ”Den frågan man ställer sig då är, hur känns det?”. Serien 
handlar på så sätt främst inte om polisarbetet som sådant, utan om att bevara sin 
mänsklighet och professionalitet i mötet med dramatiska livsöden där liv och död 
står på spel och i gränslandet mellan privatliv och yrkesliv.  

Tunna  blå  linjen  har  särskilt  lovordats  för  att  den  på  ett  realistiskt  sätt  visar 
polisyrkets sociala del, där poliser kämpar med att hjälpa människor i mycket utsatta 
situationer men trots både engagerade och professionella insatser ofta misslyckas 
på grund av faktorer som ligger utanför deras kontroll. Polisen Faye försöker på alla 
sätt övertyga en misshandlad kvinna att lämna en farlig relation, men tvingas till slut 
komma till platsen precis efter att kvinnan har mördats.  Poliserna Sara och Magnus 
lyckas vid  flera tillfällen avvärja självmord hos en ung man, men  får ändå till sist 
bevittna hur han kastar sig från en hög byggnadsställning och förlamas från nacken. 
Psykiaterns motivering till att skriva ut mannen var att han hade försökt hänga sig 
på rummet och därmed inte medverkat till behandlingen. Serien handlar främst om 
hur man i ett yrke som innebär att möta upplevelser i tillvarons yttersta gränsland 
med våldsbrott, lidande, orättvisor och dåligt fungerande skyddsnät och samtidigt 
kan behålla sin egen mänsklighet. Jackert berättar i intervjun att hon kontaktats av 
många poliser som berättat att de blivit berörda och flera poliser som känner att 
serien ”rivit i obearbetade saker” som de varit med om i arbetet.  

I flera intervjuer vittnar poliser om att tv‐serien på ett trovärdigt sätt skildrar yrket. 
Citaten nedan visar ett sådant exempel:  

”Jag känner igen alla situationer de hamnar i, det är precis samma sak, 
människor far illa, kvinnor misshandlas, barn växer upp i miljöer som 
inte är nyttiga för dem. Det är så här det är. Vi får våra uppdrag, vi 
sätter oss  i en polisbil, vi vet aldrig hur arbetsdagen slutar. Detta är 
verkligheten, de  små människornas utsatthet. Och  så  skrattade  jag 

högt när de spelade innebandy”194  

Den gemensamma nämnaren i de olika uttalandena är behovet att få en förståelse 
för  polisarbetets  känslomässiga  sida.  Denna  form  av  mental  utsatthet  hos 
uniformerade poliser bekräftas av polisforskning, även om temat varit ett relativt 

193 Klint i Polistidning, 2021. 
194 Sundholm i YLE, 2021.  
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outforskat  område195. De  fiktiva  poliserna  i  Tunna  blå  linjen möter människor  i 
sårbara situationer som berör dem och utsätts själva för hat och våld.  I serien ges 
dessutom flera exempel på trakasserier från kollegor, till exempel när polisen Leah 
efter  en  utsättning  kallas  ”kommunistfitta”  av  en manlig  kollega,  eller  när  hon 
omringas efter att ha brutit mot kollegiala normer genom att uttrycka kritik mot ett 
arbetssätt.   

Bild 48. Polisen  Leah hindras att hämta en  tepåse av en  kollega  som uppträder 
hotfullt och provocerande mot henne 

Hon får även ett hotfullt meddelande på sin telefon och en könsbild, och blir också 
instängd i ett förråd och nedslängd på golvet av en kollega som uppträder hotfullt: 

Bild 49. Lea blir nedslängd på golvet, hotad och instängd i ett förråd av kollegor 

Detta  i  kombination  med  att  hon  blev  överfallen  i  hemmet  och  traumatiska 
upplevelser i jobbet gör att hon till slut blir sjukskriven.  

I enlighet med polisforskningen  riskerar polisers  samlade erfarenhet att  leda  till 
likgiltighet, emotionell utmattning eller cynism  samt moralisk  stress196. Tv‐serien 
visar många exempel på hur detta kan ske men också på att det är möjligt att behålla 
medkänsla, engagemang och mänsklighet även under påfrestande  omständigheter. 

195 Gustavsson‐Lundberg & Westman, 2022; Thunman, 2016; Backteman‐Erlanson, 2013. 
196 Gustavsson‐Lundberg & Westman, 2022; Thunman, 2016; Backteman‐Erlanson, 2013. 
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