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Förord
Jag har haft förmånen att genomföra detta avhandlingsprojekt med stöd
av såväl lärare som doktorandkollegor i ett uppmuntrande
forskningsklimat vid Socialhögskolan i Lund, präglat av prestigelöshet,
öppenhet och en relativ frånvaro av akademisk formalism. Min
handledare Sune Sunesson har visat en tilltro till min förmåga att
fullfölja avhandlingsprojektet som periodvis överstigit min egen.
Kerstin Svensson har genom en noggrann läsning av min text, pekat på
åtskilliga oklarheter i den preliminära versionen. Bland de övriga vid
institutionen bör dessutom nämnas Ingrid Nilsson Motevasel som i en
tidigare fas i arbetet hjälpte mig sålla agnar från vetet i mitt material.
En rad personer utanför min institution har dessutom läst och kommenterat mina manus i olika versioner. Liv Finstad har lagt ned ett
betydande arbete på att läsa och peka på viktiga tillkortakommanden i
flera versioner av avhandlingen. Ett stort stöd har jag dessutom haft av
Hans Klette, Magnus Lundberg, Stefan Holgersson och Britt OvlienSäll som under flera år följt mitt arbete och kommenterat mina texter.
Jan Åke Jansson har pekat på otydligheter i min text även om hans
försök att få mig att ge avhandlingen en mer traditionell uppläggning
varit förgäves. Återkommande under arbetets gång har kommissarierna
Christer Nyberg och Sven-Inge Nilsson bidragit med värdefulla
faktaupplysningar och synpunkter på mina analyser. Anders Lundh och
Anders Green har bistått mig med olika typer av bakgrundsinformation
Flera personer har bidragit till bokens utformning. Till dessa hör
Robert Nyberg som ställt omslagsbilden till förfogande och Eva Broms
som gjort den grafiska utformningen. Margareta Tellenbach, Jan
Nilsson, Agneta och Daniel Granér har pekat på åtskilliga språkliga
grodor i sin språkgranskning av texten. Lars Harrysson har gjort den
slutliga typografin. Adam Williams och Erika Werner har översatt den
engelska sammanfattningen. Jag har dessutom haft hjälp med
översättningar från och till engelskan av Bengt och Lene Sjöstedt samt
Stefan Sandelin.
Under arbetets gång har jag haft stort stöd av mina kollegor vid
Karlstads universitet där jag undervisat jämsides med doktorandstudierna. Genom bl.a. generös tjänstefördelning har de bidragit till att jag
fått tid till avhandlingsskrivandet. Karlstad universitet bidrog dessutom
med ett anslag för avhandlingens slutförande.
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Slutligen, men framför allt vill jag tacka alla de informanter som jag
inte kan nämna med namn men som möjliggjort denna studie genom att
ställa sin tid och sin kunskap till mitt förfogande.
Tyvärr har jag trots all denna hjälp inga möjligheter att sprida
ansvaret för avhandlingens tillkortakommanden, utan detta är helt och
hållet mitt.
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1. Bakgrund och syfte
Hösten 1993 började jag en anställning som psykologilärare på
Polishögskolan i Solna. Jag hade innan dess under ett antal år
undervisat på en rad olika yrkesinriktade högskoleutbildningar inom
vård och social omsorg. Min erfarenhet är att psykologi på dessa
utbildningar är ett uppskattat ämne som det är tacksamt att undervisa i.
Mötet med polisutbildningen blev emellertid en ny och omskakande
upplevelse. Jag kom dit med uppfattningen att jag hade en god
pedagogisk kompetens. Efter fjorton dagars undervisning undrade jag
varifrån jag fått den föreställningen. Flera av studenterna, d.v.s.
polisaspiranterna, markerade ett avståndstagande mot psykologiämnet
och därmed att jag skulle ta upp deras dyrbara tid. Det fanns en generell
misstänksamhet mot att ha en civilist som skulle säga något om
polisarbete och en distansering till psykologiska och sociala förklaringsmodeller. Jag uppfattade att teoretiska resonemang omedelbart
måste illustreras med en praktisk polisiär tillämpning för att väcka intresse. 1 Samtidigt möttes jag med en för mig ovanlig respekt. Klockan
0800 satt samtliga på sina platser och alla smådiskussioner avstannade.
Polisaspiranterna bad om tillstånd att ställa en fråga och inledde kritik
med att de inte tänkte framföra kritik eller att kritiken framfördes med
all respekt för mig.
Innan läsaren kommer till slutsatsen att denna avhandling egentligen
är ett sätt att ge igen för en kränkt självuppfattning, vill jag emellertid
hävda att jämsides med obehaget av att inte lyckas väcka intresse för
min undervisning kom jag att fascineras av polisarbetets villkor.
Patrullerande polisarbete innebär att snabbt kunna växla mellan
skiftande förhållningssätt som empati och beredskap för
våldsanvändning, från långa perioder när ingenting händer till
situationer där det gäller att få överblick över kaotiska situationer.
Dessutom förväntas man sätta sig över egna primitiva reaktioner och
ständigt basera sitt agerande på lagstöd. Under de följande åren
modifierades dessutom mina negativa undervisningserfarenheter till att
1

För liknande erfarenheter se Ekman, Gunnar (1999) Från text till batong s. 49ff.
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jag upplevde polisaspiranterna som mer intellektuellt nyfikna och
mindre auktoritetsberoende. Möjligen handlade detta om att urvalet
studerande förändrades, möjligen handlade det om att jag fått en större
kompetens att närma mig den polisiära världen.

Poliskulturer i internationell forskning
I försöken att bearbeta mina inledande upplevelser kom jag i kontakt
med en omfattande angloamerikansk forskning om polisers yrkeskultur.
Initialt blev jag fascinerad av hur mycket som stämde överens med
svenska förhållanden. Överallt i världen tycktes det utvecklas liknande
sätt att se på polisarbete och hantera polisarbetets villkor. Till och med
begrepp som används i poliskollektivet som ”riktigt polisarbete”, var
direkt översättbara.
I den fortsatta framställningen kommer jag under beteckningen den
angloamerikanska eller den klassiska polisforskningen att ange en
grupp polisforskare som bedrev sina studier företrädesvis under 1960–
80 talen. Exempel på företrädare för dessa är Jerome Skolnick, Robert
Reiner, Maureen Cain, Maurice Punch, Peter Manning, Arhur
Niederhoffer, William Muir, John Van Maanen samt David Smith och
Jeremy Gray. 2
Om man bortser från nyanseringar i deras enskilda bidrag går det utifrån dem att urskilja en enhetlig bild av polisers på gatunivå
förhållande till yrket, polisorganisationen, lagstiftningen och
omvärlden. De har visat på skikt av informella yrkesnormer och värden
formade i en till synes rigid hierarkisk organisation. I första hand har
forskningen skett i en etnografisk tradition, med observationer i
kombination med kvalitativa intervjuundersökningar som dominerande
metod. 3 Viktiga drivkrafter för den internationella forskningen tycks i
Storbritannien vara olika typer av polisskandaler och frågan om politisk
2

Jag återkommer med referenser i samband med att nedanstående påståenden
behandlas mer utförligt. För översikter se Reiner, Robert (2000) The politics of the
police s. 85ff; (1992) Police research in the United Kingdom s. 439ff; Waddington, P.
A. J. (1999) Police (canteen) sub-culture s. 287ff; Herbert, Steve (1998) Police
subculture reconsidered s. 343.
3
Reiner (1992) a.a. s. 464f.
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kontroll av polisen, samt i USA dessutom polisens roll i samband med
kampen för medborgerliga rättigheter och motståndet mot
Vietnamkriget. 4 I litteratur inom en rad olika områden som rör
polisarbete har därefter resultaten av forskningen om poliskulturer haft
en central plats. 5
I den klassiska polisforskningen har man koncentrerat sig på den
kultur som finns på gatunivå. Drag i den internationella forskningen är
att poliser tenderar att isolera sig och isoleras från det övriga samhället
samt att de tillskansar sig en hög grad av självständighet, i vilken
inkluderas illegitima praktiker. Polisarbete uppfattas som en kallelse
eller mission i ”kriget” mot brottslighet, en handlingsinriktning med
förkärlek för action, en tendens till kategorisering av allmänheten i
respektabla och busar, samt en fientlighet mot avvikare från
traditionella medel- och arbetarklassvärderingar som homosexuella och
politiskt radikala. Dessutom beskrivs ett cyniskt och pessimistiskt
perspektiv på samhället och en stark intern solidaritet i förhållande till
såväl omvärld som chefer. Till de senare uppfattas poliskulturen
innehålla en skepticism gränsande till fientlighet. I sättet att tänka
tenderar poliser att utveckla auktoritära drag, politisk konservatism, ett
tänkande i svart och vitt utan mellanliggande nyanser samt en tendens
att utgå från ”sunt förnuft” och enkla lösningar. Detta avspeglas bland
annat i rasistiska och sexistiska attityder förlitande sig på våldsmakt
kombinerad med en kroniskt misstänksam hållning.

Klassisk
polisforskning
förhållanden

och

svenska

Polisforskarna Johannes Knutsson och Pirjo Partanen konstaterade
1986 med hänvisning till studier gjorda i en rad olika västländer, att
polisarbete i princip bedrivs likartat oavsett var det studeras. 6 Den
poliskultur som beskrivits anses dessutom ha varit påfallande enhetlig
4

Reiner (1992) a.a. s. 439f, 456.
Vad gäller ledarskap se t.ex. Stamper, Norman H. (1992) Removing managerial
barriers to effective police leadership; polisetik se Kleinig John (1996) The ethics of
policing; polisrasism se Chan, Janet B.L. (1997) Changing police culture.
6
Knutsson, Johannes & Partanen, Pirjo (1986) Vad gör polisen? s. 90f.
5
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mellan olika länder. 7 Manning och Van Maanen konstaterar att
poliskulturen är stabil över tid trots externa försök att förändra den
genom förändrad organisation, introduktion av nya idéer om
polisarbete, hårdare kontroll av poliser, avancerad teknologi och bättre
utbildade rekryter. 8
Samtidigt går det att göra en rad invändningar mot att utan vidare
tillämpa de klassiska angloamerikanska forskarnas rön på svenska
förhållanden. Hit hör att Storbritannien och USA delvis har andra
samhällsförhållanden än Sverige. Förutom detta kommer att den
klassiska forskningen om poliskulturer är 20–30 år gammal.
De klassiska polissociologerna har vidare oftast utgått från
polisarbete i storstadsmiljöer präglade av slum och social misär.
Möjligen kan dessa jämföras med arbetsvillkor i städer som Stockholm,
Göteborg och Malmö, vilka dock inte har motsvarande inslag av slum.
Ett undantag från storstadsfokuseringen är Cain som i slutet på 60-talet
studerade såväl ett landsorts- som ett storstadsdistrikt. Hon fann att
medan landsortspolisen var mer integrerad i det övriga samhället var
städernas poliser mer isolerade och beroende av varandra. 9 En stor del
av svenskt polisarbete bedrivs emellertid på mindre orter. Redan utifrån
mina erfarenheter från Polishögskolan framkom en skillnad i attityder
hos polisaspiranter från storstadsområden och hos dem från övriga
landet. Speciellt tydliga var skillnaderna i erfarenheter mellan dem som
gjort sin praktik i det lilla distriktet och dem som varit i speciellt hårda
övervakningsdistrikt med stort inslag av våld, missbruk och
kriminalitet. Härvidlag brukade cityområdet och tunnelbanan i
Stockholm nämnas som tuffa polisiära arbetsmiljöer.
De klassiska polissociologerna behandlade vidare från en
samhällssituation där det fanns en betydande motsättning mellan
polisen och den allmänhet man var satta att tjäna. 10 Svensk polis har
emellertid under många år åtnjutit ett stort förtroende från allmänheten,

7

Skolnick, Jerome H. & Fyfe, James J. (1994) Above the law s. 92.
Manning, Peter K. & Van Maanen, John (1978) Policing s. 267.
9
Cain, Maureen E. (1973) Society and the policemans role s. 123.
10
Se t.ex. Westley, William (1970) Violence and the police s. 92ff.
8
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som inte låtit sig rubbas av återkommande ifrågasättanden och
massmedialt uppslagna polisskandaler. 11
Det går att identifiera flera skillnader mellan de villkor som de
klassiska polissociologerna studerat och de svenska förhållanden under
slutet av 1900-talet som jag studerat. I Sverige finns fler kvinnliga
poliser som utför samma typ av arbete som sina manliga kollegor.
Dessutom har svenska poliser som regel ansetts mer välutbildade än sin
utländska kollegor. 12 Polisyrket i Sverige har åtminstone under de
senaste 10–20 åren blivit ett högstatusyrke med mångdubbelt fler
sökande till Polishögskolan än det tillgängliga antalet aspirantplatser.
Enligt de klassiska polissociologerna rekryterades poliser i huvudsak
från arbetar- och lägre medelklass. 13 Detta torde även ha gällt för
svenska förhållanden på 1960- och 70-talen. 14 Idag har emellertid
svensk polis en bredare rekryteringsbas. 15 Ytterligare en faktor torde
vara väsentlig. Att de klassiska polissociologerna gjorde sina studier på
60- och 70-talen torde innebära att en stor del av de studerade poliserna
fått sin primära inskolning i yrkeslivet som stridande soldater eller att
de skolats in i yrket av äldre kollegor med en sådan bakgrund.
Rimligtvis torde detta ha inneburit att de identifierade sig som ”krigare”
i större utsträckning än sina svenska kollegor.

Skandinaviska studier
Vid starten för min studie våren 1998 inskränkte sig vetenskapliga
nordiska studier av polisiärt tänkande och praktik på gatunivå till ett
antal rapporter. Knutsson och Partanen presenterade 1986 en i
huvudsak beskrivande undersökning av skillnader i tidsanvändning
mellan ordnings- och kvarterspoliser, där mätningar av tidsåtgång
mellan olika aktiviteter kompletteras med beskrivningar av olika
11

Se t.ex. Wising, Mattias (2002) Ökat förtroende för polisen.
Se även Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 233f. För en jämförelse mellan olika
länders polisutbildningar se Justititiedepratementet (1996) Rekrytering och
grundutbildning av poliser s. 145ff.
13
Reiner, Robert (1992) Police research in the United Kingdom s. 461f.
14
Uppgiften bygger på intervjusvar.
15
Se även Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 233f.
12

20

situationer. 16 I samband med utredningen Polis 90 gjordes en
konsultstudie av polisens verkskultur, som publicerades 1989. 17
Under arbetet med min studie har det emellertid kommit ett antal
licentiat- och doktorsavhandlingar som behandlat polisarbete. Under
1999 kom tre doktorsavhandlingar baserade på observationsstudier.
Gunnar Ekman dokumenterade från en svensk storstad hur det snarare
är informella samtal än formella dokument som styr polisarbetets
praktik. 18 Ann Kristin Carlström visade hur en grupp spanare i
Stockholm utformade sina uppgifter och skapade mening i arbetet. 19
Baserat på observationer från ett danskt polisdistrikt i
Köpenhamnsregionen behandlade Lars Holmberg polisiär praktik
kontra det regelverk som omger polisarbetet. 20
Magnus Lundberg har i flera texter, bland annat en
doktorsavhandling från 2001 och en licentiatavhandling från 1998,
beskrivit
polisiära
attityder
och
praktiker
vid
21
Vidare
har
Ingrid
Nilsson
Motevasel
i
en
kvinnomisshandelsärenden.
doktorsavhandling från 2000 inkluderat kvarterspoliser i en studie av
omsorgsbegreppets tillämpning i mans- och kvinnodominerade yrken. 22
Det året kom dessutom Annika Norées doktorsavhandling i juridik som
behandlade polisens rätt att använda våld. 23 År 2001 lade Berit Åberg
fram en avhandling om arbetsdelning bland akutsjuksköterskor och

16

Knutsson, Johannes & Partanen, Pirjo (1986) Vad gör polisen?
Anderlind, Lars m.fl. (1989) Interna förutsättningar och förhållanden inom
polisväsendet.
18
Ekman, Gunnar (1999) Från text till batong.
19
Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm.
20
Holmberg, Lars (1999a) Politiets skøn i retssociologisk belysning. Avhandlingen
föreligger även i en populariserad version Holmberg, Lars (1999b) Inden for lovens
rammer. Jag har använt mig av en elektronisk kopia av avhandlingen. Därmed
stämmer inte sidnumreringen med originalet. Istället för sidhänvisningar refererar jag
därför till kapitel.
21
Lundberg, Magnus (1998) Kvinnomisshandel som polisärende.
22
Nilsson Motevasel, Ingrid (2000) Män, kvinnor och omsorg.
23
Norée, Annika (2000) Laga befogenhet.
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ordningspoliser. 24 Samma år presenterade Susanne Andersson en
genusteoretisk avhandling där hon jämförde genuskonstruktionen hos
två närpolisområden. 25 Förutom dessa kom fyra licentiatavhandlingar
under perioden. Stefan Holgersson presenterade 2001 en avhandling
som behandlade informationsförmedling inom polisen; 26 Britta Smångs
lade samma år fram en sammanläggningsavhandling som bland annat
innehöll tidigare studier om polisers syn på sin egen yrkesroll; 27 Börje
Ekenwall presenterade 2002 utifrån en enkätstudie en avhandling om
oegentliga beteenden hos poliser; 28 Sophie Hydén och Anna Lundberg
lade samma år fram en licentiatavhandling om polisens kontroll av de
utlänningar som befinner sig i Sverige. 29 År 2000 kom dessutom Liv
Finstad med en omfattande studie från Oslo om hur patrullerande
poliser tolkar sin omgivning och agerar utifrån denna tolkning.30
Bara ett fåtal av dessa studier har diskuterat angloamerikanska
studier i relation till svenska förhållanden. De flesta har i enlighet med
akademisk tradition valt att i tillämpliga delar använda internationella
texter som stöd för egna resonemang. Stefan Holgersson utgör dock ett
undantag. Han markerar att den klassiska polisforskningens rön endast
är tillämpliga för en minoritet av svenska poliser. 31 Kritiska
resonemang i förhållande till denna internationella forskning återfinns
emellertid, vilket jag återkommer till, framför allt hos Liv Finstad och
Lars Holmberg från Oslo respektive Köpenhamn

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet för denna avhandling är att bland patrullerande
poliser undersöka förekomst och karaktär av en yrkeskultur, som går
24

Åberg, Berit (2001) Samarbete på könsblandade arbetsplatser.
Andersson, Susanne (2003) Ordnande praktiker.
26
Holgersson, Stefan (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap.
27
Smångs, Britta (2001) Polisyrket, poliser och allmänhetens bilder.
28
Ekenwall, Börje (2002) Om oegentliga beteenden hos poliser.
29
Hydén, Sophie & Lundberg, Anna (2002) Inre utlänningskontroll i Schengens
Sverige.
30
Se vidare Finstad, Liv (2000) Politiblikket.
31
Holgersson a.a. s. 36.
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utöver eller står i motsättning till polisens officiellt sanktionerade
samhällsmandat bl.a. i termer av den inriktning, de prioriteringar och
det regelverk som omger polisarbetet. Begreppet yrkeskultur står här
för kollektiva mönster ifråga om referensramar, attityder och
förhållningssätt, som i sin tur avspeglar sig i kollektiva strukturer,
normer och praktiker. 32

32

Begreppet yrkeskultur diskuteras utförligare i kap. 2.
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Utifrån detta syfte kan flera frågeställningar formuleras:
1. Går det att identifiera en yrkeskultur bland patrullerande poliser
och hur uttrycks den i så fall?
Vid min studies inledning var ett syfte att undersöka huruvida
det bland svenska patrullerande poliser existerade en
yrkeskultur som motsvarade den internationella forskningen?
Även om författarna i den ovan redovisade nordiska
forskningen inte använder kulturbegreppet, menar jag att de
visat på förekomsten av sådana kulturmönster. Vad jag avser att
göra är att pröva deras resultat relativt mina studier och
samtidigt undersöka om dessa kan beskrivas inom ramen för ett
kulturbegrepp.
2. En eller flera kulturer?
Är det rimligt att beskriva yrkeskulturen i termer av en
homogen kultur eller en dominerande kultur med underordnade
subkulturer? Ett annat alternativ är att kulturbegreppet kan
användas för att identifiera en serie parallella yrkeskulturer?
Vilken betydelse för de kulturella drag som utvecklas har
faktorer som kön, ålder, skillnader i arbetsuppgifter eller om det
är i större städer eller landsort som man arbetar?
3. Ord och/eller handling?
Flera forskare har gjort en distinktion mellan yrkeskulturen som
den uttrycks i den interna jargongen och som den kommer till
uttryck i det praktiska handlandet. Om det existerar kollektivt
förankrade attityder och värderingar som skiljer sig från
officiella ideal, vilka konsekvenser får de för den vardagliga
polisiära praktiken?
4. Vilken funktion fyller yrkeskulturen?
En annan fråga är vad yrkeskulturella drag är uttryck för.
Eftersom det per definition är yrket som utgör den
gemensamma nämnaren för det kollektiv som omfattar en viss
yrkeskultur, antar jag att yrkeskulturen utgår från de villkor som
präglar arbetet. Då blir emellertid frågan vilka typer av
arbetsvillkor som yrkeskulturen svarar mot och hur detta sker?
5. Går det att använda den angloamerikanska polisforskningen för
att förstå svensk poliskultur?
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En fråga är i vilken utsträckning den klassiska
angloamerikanska forskningen är tillämplig för Sverige. Min
erfarenhet från Polishögskolan är som nämnts, att det bland
poliser existerade attityder, referensramar och praktik som
motsvarade drag man funnit i den angloamerikanska
forskningen. Samtidigt kan man bland annat utifrån de
invändningar jag presenterat inte utan vidare anta att de
angloamerikanska rönen är direkt tillämpbara på svenska
förhållanden idag.

Avgränsningar och definitioner
Begreppet ”polis” kan betyda flera olika saker. När man talar om
”polisen” kan detta såväl i polislagen som i allmänt språkbruk avse
polisorganisationen som helhet men även kollektivet yrkesutövare eller
i bestämd form en enskild polis. 33 Som etnologen Kjell Bergman
påpekar kan denna begreppsförvirring skapa en, som jag kommer att
visa, felaktig föreställning av liktydighet mellan officiellt formulerade
ideal och vardaglig verklighet.
Polisen framstår som en välsmord och konfliktfri myndighet utan
inre motsättningar – ett kausalt deterministiskt tänkande där en
disciplinering fortplantar sig friktionsfritt nedåt genom hierarkin och
slutligen påverkar samhällslivet i samma riktning som de visionära
målen. 34
Enligt polisförordningen kan en polisman vara såväl en befattningshavare i polischefskarriären, företrädesvis med en akademisk juridisk
bakgrund, som en som genomgått den grundläggande polisutbildningen
på polishögskola. Jag kommer emellertid i enlighet med vedertaget
språkbruk att begränsa begreppet polis till den som genomgått
grundläggande polisutbildning och använda begreppet polischef för den
hierarkiskt sett högre karriärvägen.
Jag kommer vidare att begränsa mig till de poliser som bedriver
yttre verksamhet i termer av allmän patrulleringsverksamhet. Jag kallar
33
34

Berggren, Nils-Olof & Munck, Johan (1998) Polislagen s. 26.
Bergman, Kjell (1990) Poliser mellan klassförtryck och brottsbekämpning s. 13.
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dessa patrullerande poliser eller poliser i yttre tjänst. Tidigare
benämning på denna grupp var ordningspoliser. Ordningspoliser har
emellertid, från att vara benämning på polisverksamhetens kärna,
utmönstrats ur polisorganisationen. Istället är ambitionen att låta
”närpolisverksamheten” ta över en del av ordningspolisens uppgifter,
medan andra, såsom dygnet runt-bevakning, tas över av en speciell
utryckningsverksamhet. Till namnet har denna omorganisation
genomförts i hela landet. Däremot är det fortfarande oklart i vilken
utsträckning reformen inneburit några kvalitativa förändringar. 35 När
jag använder begreppet ordningspolis utgår detta från förhållanden som
existerat före närpolisreformen. 36 Med utryckningspolis menas en polis
som ingår i en allmän övervaknings-/utryckningsstyrka och som
arbetade på ett dygnsschema. Med närpolis menar jag en polis som,
utöver att tjänsten rubricerades som närpolis, inte arbetar nätter. 37 Jag
exkluderar trafikpoliser från begreppet patrullerande poliser då deras
huvuduppgift inte är att bedriva allmän patrulleringsverksamhet. Den
målgrupp jag fokuserar på tenderar dessutom att markera gränser till
trafikpolisen.
Distrikt kan betyda olika saker i polisiära sammanhang. Vad jag
menar här är det geografiska området för vilket man har det primära
övervakningsansvaret. När jag fortsättningsvis talar om större distrikt,
betyder detta sådana som omfattar 100 000 invånare eller fler. Med
mindre distrikt avses sådana med en tydlig landsortsprägel.
Informanterna i det mindre distriktet var placerade i centralorter med
50 000 invånare eller färre. Däremot kunde det variera med tiden på
dygnet hur många invånare som ingick i ett patrulleringsområde. På
kvällar och nätter kunde nämligen flera distrikt slås ihop.
När jag vidare använder det manliga epitetet ”polisman” och
refererar till denne som ”han”, beror det på att det i likhet med
”sjuksköterska” är en etablerad yrkesbeteckning, men även av att jag
35

Se även Lindström, Peter m.fl. (2001) Hur-var-närpolis.
Närpolisreformen beslutades 1993 och genomfördes successivt fram till 1998 (Lindström, Peter; m.fl. a.a. s. 19.)
37
Denna karaktäristik gäller för de närpoliser jag kom i kontakt med. På andra ställen
kunde närpoliser även arbeta nätter.
36
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ser yrkeskollektivet som präglat av värderingar som brukar uppfattas
som typiskt manliga. 38

En eller flera kulturer?
En grundläggande iakttagelse utifrån min studie är att istället för att tala
om en homogen yrkeskultur bland patrullerande poliser går det att
urskilja flera teman och variationer på dessa. Jag kommer i
avhandlingen att använda begreppet ”patrullerande polisers
yrkeskultur” som ett överordnat begrepp och sammanställa dessa teman
i ett förklaringsschema eller en taxonomi i termer av perspektiv och
förhållningssätt. Denna taxonomi presenteras utförligare i kapitel 5.
Eftersom den implicit finns med som bakgrund i de tidigare kapitlen
kan det emellertid finnas anledning att introducera den redan här.
Taxonomin utgår från en motsättning mellan vad jag å ena sidan kallar
ett legalistiskt perspektiv präglat av identifikation och underordnande
till officiella ideal om polisarbetet och å den andra ett autonomt
perspektiv. I det senare markeras en distans till den officiella synen.
Istället ser man sig som en självständig samhällskraft. Vidare
identifieras en polaritet mellan tre typer av förhållningssätt: det trötta
kontra det hungriga, som anger synen på engagemang i polisarbete,
tuffa kontra mjuka förhållningssätt, som bland annat beskriver hur
poliser skall använda sina maktresurser. Den tredje typen intellektuella
eller mekaniskt-intuitiva förhållningssätt handlar om skillnader i
polisiärt tänkande i termer av bl.a. kunskaps- och människosyn.

Avhandlingens empiriska underlag
De källor och tillvägagångssätt jag använt i avhandlingen diskuteras
närmare i ett avslutande appendix. De skall här bara översiktligt
behandlas. Avhandlingen utgår från flera typer av källor som
översiktligt presenteras i tabell 1.
Min främsta källa utgörs av min huvudstudie. Dessutom kommer en
flitig användning av andra vetenskapliga avhandlingar med en liknande
inriktning och metod som den jag använt. Dessa texter har jag i min
bearbetning behandlat på motsvarande sätt som jag gjort med mina
intervjuer.
38

Se vidare s. 82ff.
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Tabell 1: Empiriskt underlag till avhandlingen
Källa
Huvudstudie

Litteraturstudier

Polisslangsinventering

Studie av tråkningar
och practical jokes i
en polisiär enhet.
Etikprojekt

Lärarerfarenheter från

Karaktär
Fältstudier bland patrullerande poliser
omfattande 18 arbetspass samt 25
intervjuer med poliser om 3–4 timmar
vardera.
Utförlig genomgång av nordiska avhandlingar
som
behandlar
mitt
avhandlingsområde.
Kontinuerlig inventering av uttryck och
begrepp
som
förekommer
i
poliskollektivet.
Enkätundersökning
omfattande
52
enkäter samt 15 intervjuer med poliser
om cirka två timmar vardera. 39

Tid
december 1998–
januari 2000

Medverkan i ett av Polishögskolan
genomfört projekt för utbildning av
etikhandledare inom polisen vilket
inkluderade:
Ett antal intervjuer med poliser,
polischefer och civilanställda.
Tre enkätundersökningar ang. etiska problem
i
polisarbete
omfattande
sammanlagt 344 enkäter som senare
publicerats. 40
Utarbetande av ett utbildningsmaterial i
polisetik som senare publicerats i en
delvis reviderad version. 41
Genomförande av tre utbildningar för
etikhandledare inom Polisen om fyra
veckor vardera och som omfattade
omkring 40 poliser och civilanställda.
Utbildningarna byggde i stor utsträckning
på diskussioner om polisarbetets villkor
och om förhållanden inom polisen.
Diskussioner kring bland annat praktik-

1995–1998

Avhandlingar
publicerade
1998–2001
1995–2002

Våren 1999

1993–1997

39

Granér, Rolf & Nilsson, Sven-Inge (2000) Mer pojkars sätt att kramas?; Granér,
Rolf (2000) Stämningen är rå men hjärtlig.
40
Granér, Rolf & Knutsson, Maria (2000) Etiska problem i polisarbete.
41
Granér, Rolf & Knutsson, Maria (2000) Etik i polisarbete samt Knutsson, Maria &
Granér, Rolf (2001) Perspektiv på polisetik.
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Polishögskolan

erfarenhet med polisaspiranter som efter
avslutad 1,5 års praktik gick sin
avslutande termin.

Polisslangsinventeringen, studien av practical jokes, enkäterna om
polisetik liksom böckerna i polisetik utgör systematiserade och
dokumenterade studier. Dessa fungerar som kompletterande källor.
Erfarenheterna som lärare i etikprojektet och de från Polishögskolans
grundutbildning utgör främst grund för min förförståelse av mitt
studieobjekt. De utgör emellertid samtidigt en del av underlaget för
mina analyser och jag refererar till dessa i texten. Principen har varit
pragmatisk, d.v.s. att använda all den egna erfarenhet som är relevant
för mitt syfte.

Denna avhandlings bidrag till polisforskning
Som nämnts har det under avhandlingsarbetets gång presenterats ett
antal vetenskapliga texter som behandlar tänkande och praktik bland
svenska poliser. Med denna avhandling hoppas jag att i förhållande till
dessa texter kunna bidra med följande:
Först och främst gör jag anspråk på att presentera den första breda
svenska studien av de fenomen som går att inkludera i begreppet
patrullerande polisers yrkeskultur. Den taxonomi som presenterades
ovan syftar till att åskådliggöra yrkeskulturen med dess variationer. Det
är min förhoppning att detta sätt att beskriva kulturen skall kunna
utgöra underlag för en nyanserad bild av denna yrkeskultur.
Avhandlingen är dessutom bred i så motto att den spänner över en rad
olika områden medan andra forskare valt att fokusera på mer
avgränsade aspekter. Dessutom har tidigare studier företrädesvis
fokuserat på poliser i storstadsmiljö. Jag har emellertid även inkluderat
de poliskulturer som utvecklas på mindre orter.
Till bredden hör även att jag gett tidigare nordisk forskning en
framträdande plats. Därigenom får min avhandling, utöver
presentationen av min egen empiri, även karaktär av
forskningsöversikt. Ambitionen har varit att föra mina resonemang i
dialog med dessa texter. Därigenom kommer jag att kunna bekräfta,
komplettera och i vissa fall nyansera andras rön med min egen empiri.

29

Några kommentarer till textens utformning
Den genomgång av yrkeskulturella drag som jag presenterar gör inte
anspråk på att ge en representativ beskrivning av hur patrullerande
poliser i allmänhet resonerar. I den typ av etnografisk kvalitativ
forskning jag bedrivit är det inte möjligt att statistiskt säkerställa något
antal som intar en viss ståndpunkt. Det går inte ens att med någon
säkerhet fastställa majoriteter. Jag har medvetet valt att inte beskriva
exakt hur många av dem jag intervjuat som hävdat en viss ståndpunkt.
Anledningen är bland annat för att en beskrivning av antal skulle ge en
rättvisande bild hade det krävts att jag skiljde mellan de svar som kom
direkt och de som var ett resultat av resonemang. När jag till exempel
frågar informanter om det går att bedriva effektivt polisarbete ”by the
book”, d.v.s. utifrån det regelverk som omger arbetet fick jag olika
typer av svar. Några svarade ja, andra nej. En mellankategori hävdade
att det gick men var svårare. Efter att vi resonerat utifrån olika exempel
var det emellertid vanligt att informanterna ändrade sin ståndpunkt.
En mer principiell anledning utgår från att siffror tenderar att bli magiska. De riskerar att uppfattas som hårddata oberoende av hur de tagits
fram. För att undvika att ge intryck att jag har några statistikliknande
data att basera mina slutsatser på, har jag istället valt mer vaga begrepp
som ”oftast”, ”normalt”, ”vanligen”, ”sällan” och det mer definitiva
”aldrig”. Dessa och liknande begrepp är uttryck för min bedömning.
Frågan om representativitet är emellertid inte ointressant. Jag har
strävat efter att beskriva kulturella drag som jag har uppfattat som
kollektivt förankrade. Med detta menar jag att ett fenomen skall gå
utöver att vara uttryck för tillfälliga opinioner, enskilda arbetslag eller
individers uppfattning. Istället skall en uppfattning eller förhållningssätt
omfattas av tillräckligt många för att det skall tas i beaktande i en
karaktäristik av ett kollektiv. Jag har stött på enskilda fenomen som i
sig är intressanta att använda i en analys, men saknat underlag för,
alternativt haft data som talar emot att de skulle ha denna kollektiva
förankring.
Intervjucitat syftar till att illustrera och förtydliga textens
resonemang. För att dessa inte skall bli alltför omfattande utan mer
lättlästa har de redigerats så att de blivit mindre talspråksaktiga. Jag har
strukit resonemang i citat som inte behövts utifrån min avsikt med det.
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De flesta citaten härrör från min huvudstudie. För dessa har jag enbart
angett ”(Intervjusvar)” vid citatets slut. Källan till övriga citat är
däremot mer preciserade. I de fall min fråga finns med i citatet har jag
markerat detta med kursiv text.

Sammanfattande beskrivning av avhandlingens
uppläggning
Avhandlingen är upplagd enligt följande. Det följande kapitlet
innehåller en teoretisk presentation av begreppet yrkeskultur såsom jag
kommer att använda mig av det i den fortsatta framställningen. Bland
annat betonas yrkeskulturen som sätt att hantera ett yrkeskollektivs
arbetsvillkor samt för yrkeskulturens funktion att förstärka
yrkesutövarnas sociala identitet.
I kapitel 3 och 4 behandlas utifrån olika infallsvinklar
förutsättningar för att det bland patrullerande poliser skall kunna
utvecklas en självständig syn på polisarbete. I kapitel 3
"Organisatoriska förutsättningar för handlingsfrihet" behandlas utifrån
en organisationssociologisk referensram, villkoren för polisarbete och
förutsättningarna för att poliser utvecklar handlingsutrymme och
handlingsfrihet i arbetet. Kapitlet innehåller dessutom en genomgång av
polisarbetets strukturella förutsättningar. Därefter beskrivs i kapitel 4,
"Interna förutsättningar för självständighet", hur en självständig
yrkeskultur kan få utrymme genom å ena sidan misstron mot polisorganisationens chefer och å den andra den inbördes sammanhållning
som kännetecknar kollektivet patrullerande poliser.
Från att i de två föregående kapitlen ha argumenterat för
förutsättningarna för en självständig yrkeskultur ifrågasätter jag i
kapitel 5 "Variationer i yrkeskulturen", dess homogenitet. Via en
diskussion om variationer i polisiära förhållningssätt utifrån faktorer
som ålder, kön, geografisk placering och uppgifternas karaktär
argumenterar jag för att yrkeskulturen snarare kan ses som variationer
på olika teman. Kapitlet utmynnar i att jag presenterar den taxonomi
som kommer att vara vägledande för den fortsatta framställningen.
I kapitel 6 "Polisarbetets syfte enligt det legalistiska respektive det
autonoma perspektivet" behandlas de olika perspektivens syn på vilka
man arbetar för respektive emot. Utifrån detta ställs det legalistiska
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perspektivets breda syn på polisarbetets syfte mot det autonoma
perspektivets begrepp "riktigt polisarbete". På motsvarande sätt ställs i
kapitel 7 "Hur skall polisarbete bedrivas" det legalistiska perspektivets
regler för polisarbetets praktik mot det autonoma perspektivets
föreställning om "praktiskt polisarbete".
I de följande två kapitlen beskrivs de kompletterande förhållningssätten. I kapitel 8 "Hungriga eller trötta och tuffa kontra mjuka
förhållningssätt" behandlas aktivitetsgrader i polisarbete, samt
skillnader i synen på hur man vill markera polisens auktoritet. I kapitlet
9 "Intellektuella kontra mekaniskt intuitiva förhållningssätt" diskuteras
variationer förhållningssätt i termer av bland annat kunskaps- och
människosyn samt själv- och omvärldsuppfattning. I kapitel 10
"Perspektiv och förhållningssätt i praktiken", ställer jag frågan hur
perspektiv och förhållningssätt kommer att uttryckas i en konkret
verklighet. Detta sker genom att jag identifierar dels maktfaktorer som
verkar för de båda perspektiven dels olika kriterier för vad som
kännetecknar en god kollega. I kapitel 11 slutligen, sammanfattas
avhandlingens resonemang.
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2. Begreppet yrkeskultur
I detta kapitel presenteras avhandlingens övergripande begrepp, d.v.s.
yrkeskultur. Detta sker utifrån diskussioner kring innebörden i begrepp
som kultur, organisationskultur och yrkesgemenskap. Istället för att
fokusera på någon speciell vetenskaplig inriktning kan min
infallsvinkel beskrivas som flervetenskaplig med inslag från såväl
sociologisk som socialpsykologisk teori.

Kulturbegreppet i polisforskning
Bland de klassiska polissociologerna var kultur ett återkommande sammanfattande begreppet för att beskriva polisiärt tänkande och förhållningssätt. 42 I den senare skandinaviska forskningen intar emellertid
kulturbegreppet inte någon framskjuten roll. Såväl Finstad som
Holmberg hävdar att begreppet ger en illusion om att poliskollektivet
eller polisorganisationen skulle vara mer homogen än vad den i själva
verket är. 43
Jag har emellertid valt att hålla fast vid kulturbegreppet som
sammanfattande benämning på de kollektiva fenomen jag studerat. Ett
skäl till detta är den starka förankring kulturbegreppet har i
internationell polisforskning. Ett annat är att det är ett etablerat
vardagsbegrepp. Riksrevisionsverket hävdade i en granskning att
närpolisreformen försvårats av den kultur som hyllade reaktivt
polisarbete. 44 I samband med EU-toppmötet i Göteborg ställdes i
pressen frågan om vad det var för kultur som gjorde att poliser kunde
häva ur sig sexistiska och rasistiska tillmälen till oskyldiga
demonstranter. Även internt poliser emellan används begreppet för att
beskriva vad som anses karaktärisera yrkesbaserade attityder och
förhållningssätt. Såväl på Polishögskolans grundutbildning som under
etikhandledarutbildningar genomförde kursdeltagarna inventeringar av
42

Reiner, Robert (1992) Police research in the United Kingdom s. 441.
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44
Riksrevisionsverket (1996) Lägesbeskrivning s. 107ff.
43

33

vad som kännetecknade polisers yrkeskultur. Resultaten visade på en
stor enighet om den innebörd man lade i begreppet.

Avgränsning av kulturbegreppet
Jag menar att den ovan nämnda kritiken mot kulturbegreppet går att
hantera genom en avgränsning av detsamma. I likhet med de flesta
samhälls- och beteendevetenskapliga termer har begreppet inte någon
entydig definition. I en inventering kom man fram till 164 olika
definitioner, även om flera av dessa i stort sett överensstämde med
varandra. 45 I min användning av kulturbegreppet utgår jag från Clifford
Geertz som beskriver kultur som en form av nätverk av mentala
processer som ger vägledning eller styr hur tillvaron mentalt skall
organiseras och förstås. Han föreslår datorprogram som en metafor:
… kultur kan bäst ses … som en uppsättning kontrollmekanismer –
planer, recept, regler, instruktioner (det som dataingenjörer kallar
"program") – som styr beteendet. 46
Som kärnelement i dessa "program" ingår delvis överlappande begrepp
som innebörder, förståelser, idéer, värden, trosföreställningar, prioriteringar och förgivettaganden. 47 Kultur är därmed inte lika med
beteenden utan snarare vad som ligger bakom dessa. En kulturanalys
blir ett sätt att få svar på rumpnissarnas klassiska fråga i Ronja
Rövardotter: "Varför gör dom på detta viset?"
Jag vill dessutom föreslå ett antal kriterier för vad som kan
innefattas i begreppet kultur utifrån hur det kan tillämpas på de kulturer
som återfinns i organisationer. 48 Dessa punkter innebär samtidigt en
distansering från en managementorienterad kultursyn. Denna kan ses
som en strävan för organisationsledningar att "kolonisera" en
45

Kroeber & Kluckhorn 1952 refererad i Bang, Henning (1999) Organisationskultur s.
21.
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Organizational culture s. 17.
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organisations informella aspekter och kommer via kampanjer och yttre
manifestationer såsom inredning och logotyper att fokusera på kulturers
ytnivå och s.k. "quick-fix". 49
Kulturella fenomen är kollektiva och intersubjektiva. Kultur skulle
därmed kunna ses som en uppsättning sociala konstruktioner. De utgör
socialt skapade sätt att kategorisera och värdera en gemensam
verklighet. De får ofta karaktär av förgivettaganden som kommer att
uppfattas som om de vore objektiva beskrivningar av denna verklighet.
Berger och Luckmann illustrerar sina teser om den sociala
konstruktivismen med en tänkt Robinson och Fredag som med skilda
kulturella erfarenheter, på en öde ö, tvingas finna gemensamma sociala
konstruktioner och hur dessa sedan vidarebefordras som "sättet att
vara" till nya generationer. Härigenom uppstår en ekonomisering, vilket
är en förutsättning för sociala relationer. 50
De individer som ingår i ett kollektiv står samtidigt i olika
förhållanden till kollektivets kultur. De är inte bara agenter som
mekaniskt tillämpar och överför kulturen utan de modifierar och
omskapar den samtidigt. 51 Annars skulle inte någon utveckling vara
möjlig utan kulturen/de sociala konstruktionerna skulle ligga som ett
brunnslock över varje förändring.
Kulturella fenomen är förankrade i historia och tradition. 52 Denna
historiska förankring implicerar att kulturens kärna har en konservativ
funktion. Den förändras långsamt och är därmed relativt resistent mot
tillfälliga manipulationsförsök och yttre påverkan.
Kulturella fenomen fungerar på olika medvetandenivåer. Utifrån
Freuds topografiska modell är det endast delar av personligheten som
står inom medvetandets kontroll. De största delarna av personligheten
är omedvetna eller förmedvetna. I likhet med andra omedvetet
förankrade fenomen är kulturella sådana emotionellt präglade. Därav
följer att de inte utgår från en rationalitet som bygger på logiska
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grundregler. Kulturens innehåll kan istället vara inbördes
motsägelsefullt. 53
Ett kollektivs kultur utgör ett sätt att skapa mening åt dess
existensvillkor. 54 Därmed kan rationaliteten i en kultur, d.v.s. svaret på
frågan "varför gör dom på detta viset", förstås utifrån hur dessa villkor
hanterats historiskt liksom i den aktuella verkligheten. Däremot
föreligger det inte någon mekanisk relation där ett kollektivs kultur är
en direkt avspegling av materiella och sociala villkor. Istället utgör den
det aktuella kollektivets sociala konstruktioner utifrån dessa villkor. 55
Att betrakta kultur som ett sätt att hantera existensvillkor får viktiga
konsekvenser: Det är av grundläggande betydelse att definiera det
kollektiv vars kultur man avser att studera. 56 Är det till exempel
meningsfullt att betrakta en organisations gränser även som gränser för
en kultur? Om vi utgår från att kulturen syftar till att skapa mening åt
existensvillkoren så blir en förutsättning för att en kultur utvecklas att
det finns en gemensam plattform av delade existensvillkor. Det är
möjligt att vissa värden socialiseras in i en organisation och/eller
uttrycker behov av att markera tillhörighet och utanförskap visavi
omvärlden. Men det är inte givet att en organisation kan ses ur ett
kulturellt perspektiv. Existensvillkoren i termer av sociala och
materiella arbetsvillkor ser i hög grad olika ut beroende på position,
såväl horisontellt som vertikalt i en organisation. Därmed kan en
organisation av tillräcklig storlek antas innefatta flera olika kulturer.
Van Maanen och Barley menar att det som bland annat i managementsammanhang brukar beskrivas som organisationens kultur i
bästa fall handlar om den kultur som utvecklats i ledningen. 57
53
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I och med att existensvillkoren blir utgångspunkt finns åtminstone en
potentiell konflikt mellan olika kulturer. 58 Maktrelationer baserade på
motstridiga intressen utgör viktiga förutsättningar för kulturella gränser.
Ibland är denna konflikt ett centralt tema i kulturen. I studier av subkulturer har man betonat dess karaktär av motkultur gentemot överheten. 59
I ett rollteoretiskt perspektiv utgör kulturella influenser en av flera
faktorer för hur den sociala rollen kommer att utformas. Andra sådana
kan vara förväntningar från överordnade och individens egna behov och
resurser. Kulturell påverkan tar sig därmed karaktär av referensgrupper
som kommer att vägleda individen i till exempel en yrkesroll. När
kulturella innebörder kommer i konflikt med individuella behov och
förmågor, kan sättet att hantera dessa beskrivas inom ett kontinuum
mellan å ena sidan underkastelse och försök att anpassa sig till kulturen
och å den andra motstånd med strävan att hävda sin egenart.
Jag föreställer mig att även om det teoretiskt är möjligt, torde det
vara psykologiskt svårt för en individ att stå helt fri i förhållande till
dominerande referensramar hos de olika kollektiv denne tillhör.
Däremot kan man utgå från att individer i varierande grad upprätthåller
en relativ autonomi i förhållande till kollektiva innebörder och värden.
Med referens till Geertz metafor om kultur som ett datorprogram kan
man hävda att det även finns andra program att tillgå. Detta kan
illustreras med människors relativa oberoende av kulturens syn på
genus. Det krävs ett tankearbete där man skiljer ut vad som är
biologiskt givet och vad som är sociala konstruktioner samt ett
ställningstagande huruvida man på ett medvetet plan delar de sociala
konstruktioner som kulturen erbjuder. Såväl män som kvinnor kan
intellektuellt inta en feministisk ståndpunkt. De kan emellertid stöta på
varierande svårigheter att integrera denna i sin livsföring. I situationer
präglade av psykisk obalans riskerar de delvis omedvetna förgi58
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vettagandena att dominera beteenden, tanke och känsloliv. Motsvarande
fenomen kan antas gälla alla de mentala fenomen som kännetecknar en
viss kultur. Rosander m.fl. har funnit att tendenser till kollektiv
självöverskattning alternativt självunderskattning i termer av
omnipotent respektive depressiv groupthink går att koppla till vissa
yrkesgrupper. 60 De menar emellertid att dessa skillnader inte behöver
påverka vardagen utan riskerar att bli tydligast i situationer präglade av
stress. 61

Vad menas med yrkeskulturer?
Graden av gemensamma referensramar varierar mellan yrkesgrupper.
Omfattningen av sådana referensramar torde emellertid samvariera med
graden av yrkesgemenskap. En yrkesgemenskap definieras av Van
Maanen och Barley som:
En grupp människor som anser sig engagerade i samma slags arbete,
vars identitet kommer från arbetet, som delar med varandra en uppsättning värden, normer och perspektiv som överförs på men
sträcker sig längre än till arbetsrelaterade frågor, och vars sociala
förhållande smälter samman arbete och fritid. 62
Värt att notera i denna definition är att för att identifiera en
yrkesgemenskap krävs relativt tydliga gränser för tillhörighet och
utanförskap, samt att det är kollektivet som definierar sina egna
gränser. Vidare förutsätter en utvecklad yrkesgemenskap att denna är
en viktig del av den sociala identiteten. Detta kan uttryckas genom att
medlemmar av yrkesgemenskapen inte presenterar sig som att han/hon
arbetar som polis, präst eller läkare utan är poliser etc. Dessutom
markeras den gemensamma identiteten av att man har gemensamma
värden, normer och perspektiv, vilka utgår från arbetsvillkoren men
generaliseras till en allmän omvärldsuppfattning.
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Flera faktorer förstärker en sådan självförstärkande identitet. Hit hör
enligt Van Maanen och Barley konfrontation med fara, att man
tillskrivs eller framför allt tillskriver sig unika och socialt värderade
förmågor samt gör anspråk på att ha ett speciellt ansvar för andra. Van
Maanen och Barley identifierar några typer av faktorer som tenderar att
i förhållande till omvärlden stärka en yrkesgemenskap. Hit hör stöd hos
maktcentra såsom staten för yrkets monopolställning. Till detta kommer
förmågan att hålla yrkeskunskap internt inom kollektivet, s.k. tyst
kunskap som inte är dokumenterad och som det anses ta lång tid att lära
sig, en relativt oorganiserad grupp avnämare som dessutom står i ett
beroendeförhållande till kollektivet. 63
Jag vill dessutom föreslå ett annat perspektiv. Vissa yrken utsätts i
hög grad för omvärldens förväntningar på yrkesutövaren att vara på ett
visst sätt. Inte sällan innehåller dessa dessutom allsmäktiga
föräldraprojektioner som att aldrig få göra fel. Jag anser att präster och
läkare men även poliser utgör exempel på sådana yrken. Inom dessa
skulle man därmed tendera att sluta sig i en kollektiv gemenskap,
gemensamt upprätthålla myter om yrket men samtidigt internt
upprätthålla mer realistiska frihetsgrader.
En yrkeskultur definieras av Manning som:
En snäv, selektiv och uppgiftsbaserad version av kultur som skapas
av och skapar yrkets socialt relevanta världar. Inbäddad i traditioner
och historia innehåller yrkeskulturer accepterade praktiker, regler
och principer för uppförande som tillämpas i praktiska situationer
liksom generaliserade förklaringar och övertygelser. Sådana kulturer
belyser selektivt konturerna av en omgivning, i det att den ger
mening åt vissa fakta och inte åt andra, och förenar sätt att se, göra
och tro. 64
Den situationsanpassade praktiken, och de regler och principer som
Manning anger, utgår från överordnade system av tolkningsanvisningar
för innebörd och värdering. En yrkeskultur kan därmed beskrivas som
gemensamma sätt att se på sig själva, verkligheten och arbetet. Utifrån
63
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dessa innebörder och värden utvecklas vedertagna sätt att utföra en
uppgift, samt gemensamma normer för rätt och fel.
Yrkesgemenskapens möjlighet att erbjuda tillhörighet, gemenskap
och därmed en social identitet är som jag ser det grundläggande för
dess attraktionskraft visavi individen. Genom att underordna sig
kulturen blir man någon och samtidigt en del av en gemenskap. På
samma gång är detta källan till kollektivets makt. Att underkasta sig
yrkeskulturen är en förutsättning för medlemskap. Yrkesgemenskapen
med dess kultur kommer att fungera som en referensgrupp eller som en
i Meads anda "generaliserad andre". 65 Denna generaliserade andre blir
en auktoritet för det egna förhållandet till yrket, som man kan förhålla
sig till på olika sätt. Det är inte alltid nödvändigt att följa den, men det
är angeläget att veta vad auktoriteten förmedlar. I vissa fall kan man ta
avstånd från auktoriteten genom att betrakta dess budskap som
föråldrade, inadekvata eller irrationella. Yrkeskulturen anger emellertid
gränser för hur stora frihetsgrader en yrkesutövare har för att bli
betraktad som en skicklig yrkesman eller för att överhuvudtaget få
fortsätta att bli betraktad som en del av yrkeskollektivet. Inom polisen
talar man om denne generaliserade andre som "poliser" i deskriptiva
men samtidigt normativa utsagor som "poliser brukar…", "poliser
gillar/gillar inte …" etc. Via en yrkeskultur erbjuds därmed historiskt
förankrade och genom erfarenhet beprövade vägar till en fungerande
yrkesidentitet. Flera aspekter av denna identitet kan identifieras:
•
•

65

Bidrag till den interna sammanhållningen i yrkeskollektivet
genom att anvisa förhållningssätt för umgänget medlemmarna
emellan för att undvika slitningar och konflikter.
Sätt att identifiera det egna yrkets samhälleliga roll för att på så
sätt legitimera yrkeskollektivets relativa betydelse. Denna
upplevelse förstärks av att andra grupper nedvärderas. Ett
klassiskt fenomen i detta sammanhang är kategoriseringen i
innegrupper (in-group) och utegrupper (out-group). Medan de
grupper man själv tillhör tenderar att beskrivas i positiva och
förstående termer riskerar de utegrupper man distanserar sig
från att uppfattas som lägre stående, utsättas för en negativ
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•

•

•

66
67

stereotypisering och tillskrivas en lägre moral. Medan man kan
se nyanserat på den egna gruppen tenderar man att se
utegruppen som mer homogen än den i själva verket är. 66
Sätt att avgränsa vad som tillhör respektive inte tillhör det egna
yrkesområdet. En alltför vid yrkesdefinition riskerar att hota
yrkets egenart. Alltför omfattande krav på yrkesmässig
kompetens kan vara svårt att leva upp till. En alltför snäv
beskrivning kommer å andra sidan att begränsa
yrkestillhörighetens betydelse för den social identiteten.
Identifikationen av det egna yrkesområdet blir därmed ett sätt
att skapa mening åt det egna arbetet och förutsättningar för att
uppleva yrkesstolthet.
Sätt att betrakta och tolka omvärlden på ett sådant sätt att de
perspektiv som är angelägna för yrket framhävs, medan man
bortser från eller ger andra perspektiv en underordnad
betydelse. Yrkeskulturen möjliggör därmed att en ofta kaotisk
verklighet blir begriplig och kontrollerbar.
Strategier för hur man skall agera för att uthärda när
verkligheten blir alltför påfrestande, d.v.s. kollektiva försvar
mot ångest. Dessa kan utifrån en psykoanalytisk referensram
beskrivas som bortträngning, isolering och projektion. I en
klassisk studie av sjuksköterskor har Menzies-Lyth beskrivit
hur man utvecklade kollektiva försvar för att hantera den ångest
arbetet medförde. En viktig aspekt av sådana sociala försvar är
försök att i den yttre verkligheten skapa motsvarigheter till de
karaktäristiska egna försvaren. Via tysta och ofta omedvetna
överenskommelser skapas ett system av socialt strukturerade
försvarsmekanismer. De blir en del av organisationskulturen
och en aspekt av den organisatoriska verkligheten som gamla
och nya medlemmar måste rätta sig efter. 67 Även ovan nämnda
uppdelning i innegrupper och utegrupper kan ses som
försvarsstrategier. I samma socialpsykologiska tradition
återfinns
Festingers
teori
om
kognitiv
dissonans.
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Utgångspunkten i teorin är att individen för att upprätthålla en
positiv självbild behöver uppfatta sig som en hygglig och
förnuftig person. Denna uppfattning hotas när man samtidigt
omfattar två kognitioner som är psykologiskt oförenliga eller
handlar i strid med de egna kognitionerna. Härmed uppstår ett
spänningstillstånd. Detta kan hanteras genom att man i det
senare fallet ändrar sitt beteende. Karaktär av försvar får
hanteringen emellertid när man istället i ångestreducerande
syfte ändrar en eller båda uppfattningarna så att de närmar sig
varandra, alternativt lägger till fler kognitioner som minskar
klyftan mellan de ursprungliga. 68

Sammanfattande kommentar
Syftet med detta kapitel är att beskriva innebörden i avhandlingens huvudbegrepp – yrkeskultur. Detta har skett via kulturbegreppet såsom
det kan tillämpas på organisationer, liksom begreppet yrkesgemenskap.
Begreppet yrkeskultur kan förstås som kollektivt förankrade innebörder
och värderingar kring hur man ser på sig själva som kollektiv och
yrkesgrupp, på omvärlden och på arbetet. Utifrån detta innehåller
yrkeskulturen normer om förhållningssätt till interna relationer, till
förhållandet till omvärlden samt till hur arbetet skall bedrivas. Det går
att identifiera flera funktioner som en yrkeskultur har för kollektivets
medlemmar. Jag har lagt speciell tonvikt vid yrkestillhörighetens
betydelse för att förstärka den sociala identiteten.
Snarare än att tala om en homogen yrkeskultur kan kulturen bland
patrullerande poliser utifrån min studie beskrivas som variationer på
olika teman. Jag kommer i den fortsatta framställningen att använda
begreppet "patrullerande polisers yrkeskultur" som ett överordnat
begrepp för dessa.
Ett villkor för att man skall kunna tala om en självständig
yrkeskultur torde vara att det i det aktuella yrkeskollektivet finns
förutsättningar att utveckla en handlingsfrihet i förhållande till
68

Festingers teori om kognitiv dissonans beskrivs i de flesta läroböcker i
socialpsykologi. För en genomgång av forskning i anslutning till teorin se Aronson,
Elliot m.fl (1994) Social psychology.
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organisationens maktcentra. I nästa kapitel kommer jag att diskutera
förutsättningar för en sådan handlingsfrihet bland patrullerande poliser.
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3.

Organisatoriska

förutsättningar

för

handlingsfrihet
Det torde inte vara meningsfullt att tala om en avskiljbar yrkeskultur
om denna överensstämmer med den övergripande organisationens
ideal, värderingar och regelverk. Förekomsten av en yrkeskultur
kommer därmed att skvallra om begränsningar i organisationens
förmåga att kontrollera dess medlemmar. I detta kapitel diskuteras ur ett
organisationssociologiskt perspektiv olika faktorer som bidrar till
kollektivet patrullerande polisers självständighet. Mot det regelstyrda
byråkratiideal som kännetecknar polisorganisationens formella sida
ställs handlingsfriheten i patrullerande polisers arbetsvillkor. Dessutom
diskuteras de motstridiga förväntningar som ställs på polisrollen, vilket
leder till ett legitimitetsproblem för polisorganisationens ledning. För
patrullerande poliser antas det däremot skapa ett handlingsutrymme.

Polisen som organisation
Innan jag går in på att diskutera kontrollen av polisarbetet kan det vara
meningsfullt att kortfattat beskriva den struktur under vilken polisarbete
bedrivs.
Sedan 1965 är polisorganisationen en statlig myndighet som sorterar
under Justitiedepartementet. Rikspolisstyrelsen (RPS) utgör den
centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten. Bland annat
Polishögskolan är direkt underställd RPS. Nästa nivå i
polisorganisationen utgörs av 21 polismyndigheter som är länsvis
fördelade och ansvarar för polisverksamheten inom respektive län.
Organisationen
hos
länspolismyndigheten
kan
variera.
Polismyndigheten i Skåne bildades i samband med att Kristianstad och
Malmöhus län slogs samman 1998. I organisationen ingick fem polisområden och under dessa 41 närpolisområden. Som nämnts kan de
patrullerande polisernas verksamhet, exklusive trafikpolis, delas upp i
utrycknings- och närpolisverksamhet. Gränsdragningen mellan de båda
verksamheterna var emellertid ofta otydlig, vilket jag återkommer till.
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År 1999 då jag genomförde huvuddelen av min huvudstudie fanns
motsvarande 20 800 anställda i de olika polismyndigheterna,
Rikspolisstyrelsen exkluderad. Av dessa var 16 000 poliser och
polischefer d.v.s. 77 procent. 69 Några uppgifter om hur många av dessa
som varit engagerade i yttre tjänst finns inte enligt mina källor på
Rikspolisstyrelsen. Man kan emellertid beräkna dem till drygt en
fjärdedel av polismyndigheternas verksamhet Rikspolisstyrelsen
exkluderad. 70 Av det totala antalet poliser rubricerades cirka 40 procent
d.v.s. 6 400 som närpoliser. Enligt en studie gjord av
Brottsförebyggande rådet arbetade hälften av dessa som "allpoliser"
med en integrering av brottsförebyggande, utrycknings- och utredningsverksamhet, 25 procent arbetade uteslutande med utryckningsverksamhet och 20 procent som brottsutredare. 71

Det regelverk som styr polisarbete
1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och
trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning
och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och
annan hjälp.
2 § Till polisens uppgifter hör att
1.
2.
3.
4.

förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen
eller säkerheten,
övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat,
bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under
allmänt åtal,
lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
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Rikspolisstyrelsen (1999) Polisens årsredovisning 1999 s. 53.
Beräkningen baserad på 29,6 miljoner arbetade timmar varav 7,9 miljoner för
kategorin ordning och säkerhet. Uppgift per telefon från kommissarie Göran
Lundberg, Rikspolisstyrelsen 20040206.
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Lindström, Peter m.fl. (2001) Hur-var-närpolis s. 6.
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5.

fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt
särskilda bestämmelser.

(Polislagens inledande paragrafer) 72
Den övergripande regleringen av polisarbetet återfinns i
regeringsformens inledande paragrafer. Mer precist är polisens
verksamhet reglerad förutom i polislagen, även i polisförordningen och
rättegångsbalken. 73 Förutom detta kommer ett flertal vårdlagar och
annan speciallagstiftning. Det finns dessutom domar och JO-utlåtanden
som preciserar de polisiära befogenheterna. Rikspolisstyrelsen utger en
författningssamling (FS och FAP) som innehåller råd och anvisningar
bland annat utifrån konkretiseringar av ovanstående texter. Ett centralt
policydokument är dessutom det regleringsbrev regeringen utfärdar i
samband med budgetpropositionen, som anger krav på prioriteringar i
polisverksamheten. Förutom detta kommer lokala anvisningar. Jag
kommer i den fortsatta framställningen att beskriva dessa texter som det
regelverk som reglerar polisarbetet.

Förutsättningar för kontroll av polisarbete
Polisens funktion kan beskrivas som att skydda det organiserade
samhället, d.v.s. statsapparaten och de samhälleliga domäner som
omfattas av statens beskydd. För denna uppgift har polisen relativt
exklusiva befogenheter att använda tvångsmedel som våldsanvändning
och frihetsberövande. Därmed har det funnits starka behov av att
kontrollera polismakten så att den inte blir alltför självständig i
förhållande till staten. I en rättsstat vore det dessutom oacceptabelt med
en polis som utövade sin repressiva funktion efter eget skön.
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Polislagen (SFS 1984:387). Innehållet i dessa paragrafer diskuteras närmare på s.
110ff.
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Polisförordningen (1984:730); Rättegångsbalken (SFS 1942:740) (se "Övriga
referenser").
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Polisorganisationen som byråkrati
Utåt framstår polisorganisationen som en byråkrati präglad av styrning
och kontroll. 74 Det byråkratiska kravet på en regelstyrd verksamhet
motsvaras av ovan nämnda regelverk för polisarbetet. Åtminstone den
formella kontrollen av polisarbete är omfattande. I polisorganisationen
skall varje typ av polisiärt ingripande dokumenteras. För poliser i yttre
tjänst sker detta genom de löpande rapporter som ges till
ledningscentralen. Vid ett ingripande skrivs en anmälan, ett
bötesförläggande på plats eller en minnesanteckning. Till detta kommer
att händelsen dokumenteras på olika sätt. I ett exempel som avser ett
gripande i samband med ringa narkotikabrott anger Holgersson rutiner
som inkluderar rapportering till nio olika register. 75
I enlighet med det byråkratiska idealet finns en tydligt definierad
hierarki av beslutsfattare med olika uppgifter och befogenheter, där var
och en kontrolleras av en överordnad. I polisorganisationen finns två
karriärvägar/befälsnivåer. Den ena utgår från genomgången intern
polisutbildning och innehåller tre typer av tjänstetitlar. Polisassistenter
är de obefordrade poliserna, därefter följer polisinspektör och
poliskommissarie. I den hierarkiska organisationen är det vakthavande
och yttre befäl (som regel polisinspektörer) som utövar den direkta
ledningen av manskapet. Nästa nivå utgörs av enhetschefer (t.ex.
chefen för kriminalenheten med kommissarie som tjänstetitel). Därefter
kommer avdelningschefen eller närpolisområdeschefen, som kan vara
poliser med polishögskoleutbildning men oftast är befattningshavare i
den andra karriärvägen, d.v.s. polischefskarriären. Den utgår från
juristutbildning och efterföljande intern polischefsutbildning.
Befattningar i denna är polissekreterare, polisintendenter och olika
typer av polischefer såsom polisområdeschef och länspolismästare.
De patrullerande poliserna kan beskrivas som organisationens
fotfolk. De skall kunna rycka ut och hantera olika typer av ärenden. I
den brottsbekämpande och ordningsupprätthållande delen ingår att
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Punkterna utgår från en sammanställning av Webers byråkratibegrepp i Ahrne,
Göran (1999) Organisationsform och omgivning s. 40f.
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Holgersson, Stefan (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap s. 88ff.
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upprätta en anmälan, dokumentera brott, säkra bevis och gripa
misstänkta, varefter ärendet förs över till kriminalavdelningar.
Fram till början av 1990-talet var befordran av poliser företrädesvis
styrd av en åldersprincip. Om inget speciellt talade emot vederbörande
var det den sökande med längst erfarenhet i yrket som befordrades till
högre tjänst. Poliser var förutom detta som regel var uteslutna från
polischefskarriären om de inte skaffat sig en akademisk
juristutbildning. På senare år har organisationen i allt större
utsträckning baserat rekrytering av befäl på en bedömning av personlig
lämplighet. Man har även ökat möjligheten för poliser att avancera till
högre tjänster.
Underordnade har att följa överordnades direktiv. I det löpande
polisarbetet beslutar yttre och/eller inre befäl om åtgärder när det finns
en tveksamhet om vad som skall göras. Hamnar poliser av samma
tjänstegrad i en situation där de skall agera tas befälsansvaret av den
som är äldst i tjänst, definierat utifrån vilket år man blivit antagen på
polisutbildningen; skulle två f.d. kurskamrater hamna i samma situation
gäller den biologiska åldern. Det är den äldste som får stå till svars
efteråt för eventuella regelbrott och detta oberoende om vederbörande
utövat sin befälsmakt.
Överhuvudtaget handlar det formella språket om order; man
beordras till exempel att åka på en kurs man sökt. Samtidigt är det
formella bestraffningssystemet mer utvecklat än i någon annan
organisation jag känner till. Delvis handlar detta om att felhandlingar
begångna av en polis riskerar att bli lagbrott. En polis är skyldig att till
sin förman rapportera alla brott som faller under allmänt åtal. 76 Han har
rätt att lämna rapporteftergift för bagatellartade brott, men detta gäller
inte om brottet begåtts av en polis. 77 Chefer är skyldiga att anmäla även
rykten om olagligheter som en polis skulle ha begått. Dessa
anmälningar hanteras av speciella enheter för internutredningar.
Oberoende av om åklagaren beslutar att åtal skall väckas kommer
Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd att utreda frågan om
76
77

Norée, Annika (2000) Laga befogenhet s. 306.
Rikspolisstyrelsen (2000) Föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av
rapporteftergift 2§.
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disciplinansvar. Detta kan ske i form av varning, löneavdrag eller
avskedande. Om en förundersökning genomförs och åtal väcks kommer
personalansvarsnämnden att tillfrågas om en eventuell fällande dom
skulle leda till avskedande. Detta kommer i sin tur att påverka valet av
påföljd om polismannens fälls i domstol. 78

Autonomi i polisarbetet
Som kontrast till den regelstyrning som präglar den formella
polisorganisationen
beskrivs
det
patrullerande
polisarbetet
genomgående i litteraturen som i hög grad självständigt. En
återkommande uppfattning bland patrullerande poliser var att enbart
poliser ansågs ha kompetensen att bedöma hur ett ärende skulle
hanteras. 79 I en rapport från riksdagens revisorer 1993 anges att
statsmakterna haft begränsad framgång att styra polisarbete.
Om varken statsmakterna, länsstyrelserna eller polisstyrelserna
förmår styra, vem styr då polisen? Svaret är nog att polisen styrs
dels av lagar och förordningar, dels av verkligheten och till
resterande del av polisen själv. Det finns säkert också inom stora
delar av poliskåren en övertygelse om att de bästa bedömningarna
rörande verksamhetens planering och genomförande görs av poliser
och inte av några aldrig så välmenande lekmän. 80
Den byråkratiska kontrollen förefaller ha en varierande effektivitet,
åtminstone bland poliser i yttre tjänst. Utifrån min studie var frånvaron
av direktkontroll som störst när man befann sig ute på uppdrag eller i
allmän övervakningsverksamhet. 81 När ärenden kräver medverkan av
befäl, kriminalavdelningar eller åklagare blev kontrollen däremot mer
78

Norée a.a. s. 301ff.
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synlig. Då blev de åtgärder man vidtagit underkastade chefers
bedömning och man måste ha ett regelverk att luta sig mot. I det
patrullerande polisarbetet kunde däremot självständigheten utgå från
dels om dels hur man skulle utföra ett uppdrag. Det fanns
begränsningar i vilka ärenden man kunde välja att ta. Däremot var
självständigheten stor i hur ett ärende skulle utföras. I det
händelsestyrda polisarbetet som dominerade den patrullerande polisens
vardag kunde initiativ till ett uppdrag komma från olika håll. Man
kunde som enskild patrull inför sitt arbetspass få ett uppdrag direkt från
ett befäl eller en ledningscentral (LKC). Dessutom kunde man välja att
svara på ett anrop via polisradion. Ledningscentralen anropade de
radiobilar som var kopplade till den aktuella centralen för att få en eller
flera bilar att agera. Den tredje typen av initiativ kom från poliserna
själva såsom när man under den löpande patrulleringen såg något som
väckte uppmärksamhet.
I det första fallet kunde man knappast vägra, möjligen prata sig ur
ett uppdrag. För många polisbefäl gällde emellertid att det fanns en
tydlig normbildning kring vad man kunde lägga sig i och när man borde
hålla sig borta. Befälen kunde ge order på stationen men väl ute i
radiobilen var det patrullen som bestämde vilka ärenden man svarade
på. Befälet hade visserligen formell rätt att styra sina patruller, men
gjorde bäst i att låta bli om inte relationen till de underordnade skulle
hotas. 82
Ifråga om allmänna utrop på radion från LKC, kunde man avstå från
att svara alternativt vänta så länge som möjligt i hopp om att någon
annan tog uppdraget. I polisslang finns uttrycket "att uppsöka
radioskugga", d.v.s. att göra sig otillgänglig på radion. Men även
motsatsen kunde gälla. För populära uppdrag, som pågående inbrott och
biljakter, gällde det att så snabbt som möjligt "hugga", d.v.s. anmäla sig
för uppdraget.
Handlingsfriheten kunde begränsas av ledningscentralens
rubricering av ett ärende, eftersom poliser var skyldiga att göra en
anmälan för varje brott av viss dignitet. Detta kunde komma i konflikt
med den enskilda polisens uppfattning om hur en situation skulle
82
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hanteras.
En
informant
illustrerade
detta
med
kvinnomisshandelsärenden, som poliser traditionellt hanterat genom
medling eftersom offret inte ansågs vilja stå fast vid en anmälan. 83
Om de skickar ut ett 06, bråk i lägenhet, då vet man när man åker dit
att här har inte någon polis fått kännedom om något brott. Men du
kan ge dig tusan på att när hon ringer polisen säger hon att hon fått
på flabben. Då är det ett brott som kommer till polisens kännedom.
Då ska de formellt skicka ut det som 20, som är koden för
misshandel. Då har man bundit upp händerna på polisen som åker
till platsen. Så man vill hellre ha det här 06 för då har man ett större
spektra. (Intervjusvar)
Självständigheten var vidare avhängigt typen av uppdrag. I en del fall,
som en trafikolycka utan personskada eller omhändertagandet av
berusad person, var rutinerna så inarbetade att självständigheten
begränsades till hur man bemötte de inblandade. I andra ärenden hade
man stor valfrihet från att göra minimum av det som förväntades, till att
gripa minsta halmstrå för att få ett spaningsuppslag.
I den tredje typen av ärenden, de egna initiativen, var
självständigheten som störst. Då kunde man både välja om man skulle
engagera sig och hur man skulle agera. Som Holgersson påpekar krävs
det en skolad blick för att uppmärksamma vad en patrull missar att
observera under ett arbetspass. 84
Flera informanter pekade på de begränsningar i handlingsfriheten
som polisers dokumentationsplikt innebar. 85 Utifrån mina erfarenheter
tog man sig emellertid friheter i förhållande till denna skyldighet. 86
Bland annat försökte man undvika onödigt skrivarbete genom att inte
dokumentera sådant man ansåg inte skulle komma att leda vidare. För
varje arbetspass skulle poliser till detta utifrån ett antal fasta kategorier i
83
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en s.k. verksamhetskodning redogöra för vad man gjort under ett
arbetspass. Dessa kodningar utgjorde därefter underlag för statistiska
bedömningar av polisarbetet. Svårigheter att finna rätt kategorier för en
uppgift i kombination med bristande motivation gjorde att denna
rapportering genomfördes så summariskt att de kommit att gå under
beteckningen "ljugarlistor". 87 Holgersson menar dessutom att
anmälningar och ingripanden såsom kroppsbesiktningar, avvisanden
och avlägsnanden relativt ofta inte blev dokumenterade. 88
Även regelberoendet visade sig begränsat, vilket kommer att
behandlas utförligare längre fram. 89 Ekman beskriver hur tolkningen av
lagtexter för polisers del ofta kom att ske i form av informella samtal
inom poliskollektivet tills en samfälld uppfattning fastställts. 90 Förutom
detta kom att regelverket var ofullständigt. Trots att nödvändigheten att
kontrollera polisarbetet ofta motiveras med polisens befogenheter att
tillämpa statens våldsmonopol, konstaterar Norée stora luckor i det
regelverk som omgärdar denna våldsanvändning. Istället var det
polismannens bedömning som gällde. 91

Handlingsfrihet och organisationsteori
Handlingsfriheten hos patrullerande poliser kan förstås utifrån olika
organisationsteoretiska infallsvinklar. Organisationsteoretikern Perrow
har angett att byråkratin fungerar bäst när uppgifterna är enkla, väl
avgränsade och kan utföras upprepat och rutinmässigt. 92 Om uppgiften
är svår att förstå eftersom råmaterialet är svårt att hantera och förutsäga,
kommer uppgifterna att bli svåra att rutinisera. Därmed blir
organisationen svår att rutinisera. Uppgifternas komplexitet gör att det
ställs krav på en speciell yrkesskicklighet, vilket i sin tur begränsar
förutsättningen
för
kontroll.
Detta
gäller
speciellt
om
87
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yrkesskickligheten innefattar icke-dokumenterade färdigheter. Därtill
krävs interaktion med kollegor för att man skall kunna hantera
komplexa uppgifter. Detta skapar förutsättningar för informella
beslutsvägar som går utöver den formella hierarkiska strukturen.
Även Michael Lipsky utgår i sin teori om gräsrotsbyråkrater från de
villkor som gäller för arbetet. Han beskriver gräsrotsbyråkrater, d.v.s.
offentligt anställda tjänstemän som har direktkontakt med medborgarna
i sitt dagliga arbete och har betydande handlingsfrihet i utförandet av
sina arbetsuppgifter. 93 Bakgrunden till denna frihet i arbetet ligger i att
gräsrotsbyråkraten befinner sig i ett mellanläge mellan organisationen
och klienten. Kännetecknande för människobehandlande organisationer
är nämligen enligt Lipsky att de måste ha standardiserade fall, d.v.s.
klienter. De betonar vissa av individens karaktäristika och bortser från
andra. Det är gräsrotsbyråkratens uppgift att genomföra omvandlingen
från individ till klient. Organisationen kan stipulera regler för hur detta
skall ske. Det finns emellertid begränsningar i vilka direktiv
organisationen kan ge gräsrotsbyråkraten, eftersom man saknar full
kunskap om hur den situation ser ut i vilken gräsrotsbyråkraten
förväntas agera. 94
Gräsrotsbyråkraten är för sitt arbete beroende av att upprätta en samarbetsrelation med individen, dels för att få den information som krävs
för att denna skall bli klient, dels för att klientens sätt att framträda
påverkar arbetet. Människor varierar i vilken utsträckning de vill
underordna sig organisationens klientifiering. Istället tenderar de att
vilja bli bemötta som unika personer med en unik livssituation.
Man kan identifiera ett antal faktorer som bidrar till att
gräsrotsbyråkraten får ett handlingsutrymme relativt den aktuella
organisationen:
Individuella tillämpningar av generella regler. I gräsrotsbyråkratens
arbete ingår att i dynamiska och komplicerade situationer göra
individuella tillämpningar av generella regler. Organisationen måste
förlita sig på gräsrotsbyråkratens lojalitet och omdömesförmåga att
tillämpa regelverket.
93
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Frånvaro av direktkontroll. En förutsättning för byråkratisk kontroll
är att överordnade har möjlighet att direkt övervaka underlydandes
arbetsinsatser, eller att via dokumentation granska att allt gått rätt till.
Gräsrotsbyråkratens arbete är dock svårkontrollerat. Ofta går det inte att
direktövervaka eller att i efterhand använda sig av andra bedömningar
än de som gjorts av gräsrotsbyråkraten. Dessutom är de klienter man
arbetar med ofta resurssvaga och har dålig kunskap om såväl egna som
gräsrotsbyråkratens rättigheter och skyldigheter.
Beroende av gräsrotsbyråkraten. Organisationens beroende av
gräsrotsbyråkraten i kombination med att arbetet kräver en hög grad av
handlingsutrymme och är svårt att kontrollera gör att den i hög grad är
beroende av de enskilda tjänstemännens motivation. 95 Detta ger
gräsrotsbyråkraten maktmedel i förhållande till sina chefer. Om dessa
ägnar sig åt alltför omfattande kontroll uppstår en påtaglig risk att deras
inbördes relation liksom byråkratens motivation försämras.

Officiella förväntningar på polisen
Det torde finnas en övergripande konsensus om att polisens primära
uppgift är att bekämpa brott. Möjligen går meningarna isär om vilka
brott, och hur dessa skall bekämpas. De brottsbekämpande uppgifterna
är förhållandevis tydligt preciserade vad gäller polisers skyldigheter
och rättigheter. Upprätthållande av allmän ordning brukar därjämte
förknippas med polisens kärnverksamhet. Anvisningar om
ordningsupprätthållande är emellertid allmänt hållna. Samtidigt är det
svårt att hitta en enighet om när gränserna för denna ordning
överskridits, och vilka metoder polisen kan använda. Dessutom finns en
rad andra förväntningar om vad som ingår i polisens uppgifter. Häri
ingår serviceinriktade uppgifter samt att polisen skall bistå andra
myndigheter med olika form av handräckning.
I en serie av utredningar, från förarbetena till 1925 års polislag och
framåt, har man försökt analysera vari polisrollen består, utan att kunna
precisera denna. Polisens uppgifter har ansetts så beroende av
samhällsutvecklingen, att en lagstiftning som avgränsar dessa snabbt
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skulle riskera att bli inaktuell. 96 Här framskymtar en bild där andra
myndigheter har sina bestämda verksamhetsområden, polisen däremot
ska kunna rycka in på en rad olika fält som av olika skäl inte täcks av
andra. Denna tolkning bekräftas av polisverksamhetsutredningen, som
hävdar att polisen påförts en rad olika uppgifter med liten eller ingen
relation till kärnverksamheten. Man påstår att dessa uppgifter "blivit så
omfattande, otydliga och avlägsna från kärnverksamheten att polisen i
vissa avseenden inte på ett fullgott sätt klarar av att sköta sin
huvuduppgift". 97 En konsekvens av detta är att vad som ingår i polisens
uppgifter riskerar att bli betydligt mer omfattande än vad resurserna
någonsin kan motsvara. Därmed torde även utrymmet öka för
tolkningar av vad som är polisens uppgift.
I flera direktiv har statsmakterna betonat polisens trygghetsskapande
snarare än dess repressiva funktion. Regeringen har återkommande i regleringsbrev betonat brottsförebyggande arbete och ett vidgat
kontaktnät i förhållande till allmänheten. Detta har emellertid inte
hindrat att man krävt ökad repression i förhållande till brott som varit
aktuella i den allmänna debatten, som gatuvåld, brott med
främlingsfientliga inslag och våld mot kvinnor. 98
Frågan är till detta i vilken utsträckning det är möjligt att kombinera
alla de sociala roller polisens övergripande uppdrag implicerar. I de
flesta yrken har yrkesutövaren möjlighet att skapa ramar i tid och rum
som möjliggör ett professionellt förhållningssätt. Polismannen
förväntas däremot snabbt reagera på händelser om vilka han har en
begränsad överblick. Han skall kunna erbjuda stöd och hjälp och
samtidigt vara vaksam på om brott begåtts, håller på att begås eller om
det föreligger fara för egen och andras säkerhet. Han skall kunna
bedöma vilken nivå på ingripande som är mest adekvata för stunden
och i relation till lagstiftningen. Bland annat Hans Klette menar att
samhällsservicerollen och brottsbekämparrollen är motsatsfyllda
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eftersom de fordrar olika egenskaper och färdigheter. Det går inte att
med kort varsel psykologiskt hoppa från den ena till den andra rollen. 99
Punch refererar till Bittner, som konstaterar att denna "peace-keeping"
medför hantering av ett mycket brett område av ofta komplexa och
allvarliga mänskliga problem. Polisen får vanligtvis inte några
instruktioner, någon vägledning och framför allt inte någon uppmärksamhet för att göra detta arbete. "Peace-keeping appears to be a
solution to an unknown problem arrived at by unknown means." 100
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Legitimitet kontra effektivitet
En fråga är i vilken utsträckning polisorganisationen är beroende av
effektivitet i polisarbetet och i vilken utsträckning det snarare handlar
om att förmedla ett intryck av effektivitet. En vanlig sammanfattande
formulering av polisens samhällsuppdrag är att öka tryggheten och
bekämpa brottsligheten. Kan det dolda budskapet bakom detta snarare
beskrivas som att skapa en upplevelse av ökad trygghet och effektiv
brottsbekämpning? Som Ekman anger torde föreställningen om att
polisen skapar trygghet vara av större betydelse för medborgarnas
upplevelse än vad konkret polisarbete någonsin kan leda till. 101
Tvärtom kan upplevelsen av konkreta polisinsatser såsom ett gripande
eller en trafikkontroll upplevas som hotfullt.
Perrow anger i en kritisk analys av människobehandlande
organisationer ett perspektiv där de uttalade syftena är av underordnad
betydelse. Officiellt syftar dessa organisationer till att lösa olika typer
av problem i brukarnas eller klienternas intresse. Men detta är inte
möjligt eftersom organisationerna saknar de resurser som krävs. Många
lösningar förutsätter dessutom radikala samhällsförändringar. Som
motbild föreslår Perrow istället att det är dolda och outtalade syften
som i praktiken styr hur människobehandlande organisationer fungerar.
Hit hör att fungera som resurs för andra och mäktigare organisationer.
Detta sker genom att man istället för att lösa problem reglerar dessa.
Avvikare skall isoleras så att deras inflytande på samhällsprocessen blir
marginell.
Organisationer kan bara i mycket begränsad utsträckning vara rationella instrument för tillkännagivna mål. De har viktigare saker att
göra. I stället utgör organisationer resurser för en mängd olika
gruppintressen innanför och utanför organisationen; de utnyttjas av
en mångfald intressen, och de angivna målen tjänar, även om de
måste uppfyllas i någon begränsad utsträckning, i de flesta fall, till
största delen som legitimering av dessa intressen, eller som en
mystifikation av verkligheten. 102
101
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Om de människobehandlande organisationerna misslyckas med att
tillgodose sina officiella syften sker ofta ingenting. Om det däremot
uppstår problem i förhållande till de outtalade syftena, kommer
organisationens legitimitet att hotas. Medan det officiella syftet är att
öka människors trygghet och välfärd skulle det bakomliggande syftet
utifrån ett sådant resonemang vara att ge människor en upplevelse av
trygghet. Det är först när denna upplevelse är hotad som något händer.
När bara några få procent av befolkningen utsätts för brott blir frågan
om polisens effektivitet inte något problem så länge det finns en
föreställning om en effektiv skyddsmakt. Det finns fenomen som kan
anföras som stöd för ett sådant resonemang.
Upplevd trygghet som mål för polisarbetet återkommer i olika sammanhang. I samband med en ny polislag 1985 uppgav dåvarande
rikspolischefen att målet för övervakningsverksamheten är att
allmänheten skall uppleva trygghet. Detta anses kunna genomföras på
två sätt, dels genom att polisen är synlig och dels kommer när
allmänheten kallar. Synligheten som trygghetsskapare finns även med i
regeringens återkommande krav på ökad synlighet genom
fotpatrullering, som i utvärderingar visat sig ha en trygghetsskapande
effekt. Däremot har man inte kunnat påvisa några preventiva effekter av
vare sig rutinövervakning med bil, snabb kapacitet för utryckning eller
fotpatrullering. 103 Som ett effektivitetsmått på polisarbetet använder
polisorganisationen vidare enkätundersökningar för att undersöka
människors upplevelse av trygghet. Problemet är emellertid att det inte
föreligger något enkelt samband mellan rädslan för och risken att utsättas för brott. 104
Såväl poliser som regelbundet kriminella vet att föreställningen om
att brott inte lönar sig är felaktig. Många brott anmäls inte. Av de brott
som kommer till polisens kännedom läggs de flesta förundersökningar
ned därför att spaningsuppslag saknas. Av dem som leder till polisiära
åtgärder läggs ytterligare ett stort antal ned på grund av brist på bevis.
Endast ett fåtal leder till rättegång och fällande dom. Återkommande
103
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har jag stött på ett antagande som går ut på att om denna kunskap skulle
bli allmän skulle brottsligheten öka. 105 Föreställningen om polisarbetets
effektivitet skulle därmed ha en allmänpreventiv funktion.

Tekniskt och institutionellt inriktade organisationer
Utifrån nyinstitutionell teori görs en distinktion mellan produktivitet
och legitimitet. De flesta organisationer är i någon mening beroende av
att uppvisa resultat. Organisationer förväntas dessutom motsvara olika
institutionella förväntningar på hur man skall agera. 106 Organisationsteoretikern Richard Scott definierar institutionsbegreppet som
"kognitiva, normativa och regulativa strukturer och aktiviteter som står
för stabilitet och mening i socialt beteende". 107 Den kognitiva aspekten
innebär att de institutionella föreställningarna blivit "sociala fakta" som
kommit att tas för givna, den normativa aspekten att institutionen
uttrycks via kollektivt förankrade värderingar och därpå följande
normer om vad som anses moraliskt rätt och eftersträvansvärt. Den
regulativa aspekten innebär slutligen att institutionen uttrycks via ett
officiellt regelverk såsom lagstiftning. Institutionella förväntningar kan
komma från den allmänna opinionen såsom den uttrycks i massmedia,
från viktiga samarbetspartner eller via kunskap som legitimeras i
utbildningssystemet eller via statliga förordningar.
Tekniskt inriktade organisationer såsom industriell produktion är för
sin överlevnad beroende av att tillhandahålla produkter som får
avsättning på en marknad. Samtidigt måste de ta hänsyn till
institutionella krav genom att agera så att de uppfattas som en legitim
samarbetspartner. På olika sätt kan man emellertid hantera dessa så att
de inte kommer att hota villkoren för produktionen, d.v.s.
organisationens tekniska kärna.
För institutionellt präglade verksamheter är förhållandet det
motsatta,
bland
annat
människobehandlande
organisationer
kännetecknas av att det inte finns någon entydig definition av vad man
skall producera eller vad som anses vara framgångsrik produktion.
105
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Därför är man beroende av legitimitet, d.v.s. andras tilltro till
verksamheten. Produktivitet blir i detta sammanhang ett av flera medel.
Bristen på konsensus kring produktivitet gör emellertid att även den
tekniska kärnan kommer att utsättas för institutionell påverkan. 108
Polisarbetets kärnområde kan beskrivas som att upprätthålla lag och
ordning. Ett problem är emellertid att definiera vad detta innebär. Ett
annat är att det är svårt att finna lämpliga kriterier på effektivitet i
polisarbete. I det kriminalitetsbekämpande arbetet kan effektiviteten
beskrivas utifrån antalet uppklarade brott och det brottsförebyggande
arbetet utifrån förändringar i brottsstatistiken. Samtidigt är
anmälningsbenägenheten olika beroende på brottstyp. Vid stölder sker
ett stort antal anmälningar, förmodligen för att försäkringsbolagen
kräver detta för att ge ersättning. Däremot anmäls narkotikabrott mer
sällan. Ännu svårare blir det att upprätta produktivitetskriterier för
polisens ordningsupprätthållande funktioner eftersom det är svårt att
ange vad som karaktäriserar allmän ordning. Samtidigt omgärdas
polisarbetet av en rad olika typer av institutionella krav som gör att
arbetet försvåras. Hit hör att polisen inte får låta effektivitet ske på
bekostnad av rättssäkerhet. 109

Lös koppling
En lösning på dilemmat att uppnå legitimitet och samtidigt uppvisa
resultat kan beskrivas via begreppet "lös koppling". Med detta menas
att det finns strukturer i organisationen som reagerar på institutionella
förväntningar och därmed skapar intryck av att hela organisationen
skulle agera i enlighet härmed. Samtidigt finns strukturer som mer ser
till den direkta produktionen och organisationens tekniska kärna. 110
Trots svårigheterna att i praktiken tillämpa en byråkratisk modell
strävar polisorganisationen efter att framstå som en välfungerande
byråkrati. Detta kan ses som en legitimitetsskapande fasad. Såväl
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Gunnar Ekmans som Stefan Holgerssons avhandlingar ger utan att utgå
från en nyinstitutionell referensram flera exempel på lös koppling. I
enlighet med resonemangen ovan pekar de på svårigheterna att styra
polisarbetet. Samtidigt tillämpas styrformer som om det polisiära
handlandet kunde regleras. 111 "Som om"- perspektivet med dess
betoning av form snarare än innehåll återkommer i flera av de fenomen
som de rapporterar om.
Ekman konstaterar att det verkar betraktas som ett grundantagande
att polisens regelverk "styr polisarbete i rakt nedstigande led". 112
Många av dessa texter var emellertid så allmänt hållna att de ger
begränsad vägledning i det praktiska arbetet. 113 Dessutom uppfattades
de som sanktionslösa i den meningen att inget hände om de inte
följdes. 114 Såväl Ekman som Holgersson menar dessutom att den
operativa personalen inte var förtrogen med många av dessa texter,
vilket även bekräftades av mina informanter. Detta gällde speciellt
övergripande policydokument men även den lagstiftning som reglerar
polisers rätt att göra ingripanden. Holgersson rapporterar hur hans
informanter ofta angav dagstidningar och text-tv som huvudsakliga
kunskapskällor om nya lagstöd. 115
Däremot har texterna en legitimerande funktion. De skapar ett
intryck av att staten styr och kontrollerar polisen. Därigenom kan de ge
intryck av att tillgodose även motstridiga uppfattningar, vilket gör dem
speciellt lämpliga för att legitimera praktiken. Texter kan även ge
intryck av att en viss praktik föreligger, som i resonemanget om
polisens trygghetsskapande funktion ovan. 116 Holgersson hävdar att
ledningsskiktet snarare var angeläget om att verksamheten skall se bra
ut på papperet än att åstadkomma konkreta resultat. 117 Behovet av att
111
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visa handlingskraft illustreras av att när poliser kritiserades för att
använda tjänstevapnet vid fel tillfälle skärptes kraven på skjutövningar
för att få använda tjänstevapen, även om det inte varit träffsäkerheten
som kritiserats. 118 I ett intervjucitat beskrivs att:
NN sade åt mig att "– Du måste ta fram nåt med strategier".
Men jag tyckte det känns rätt meningslöst eftersom det inte finns ett
intresse av att ta fram strategier inom myndigheten, utan det är bara
för att RPS trycker på och vill ha det. Strategierna är sedan inget
man följer, utan bara ett tomt dokument.
RPS undrar sedan om strategierna fått genomslag i linjen, men man
vet inte ens om dem i linjen.(Holgersson 2001). 119
Holgersson pekar vidare på hur polisledningar bygger sin kunskap om
verksamheten på statistik utan att den analyseras med hjälp av personal
med erfarenhet från operativ nivå. Istället används den till att ge intryck
av att institutionella krav tillgodoses:
… säger man uppifrån att vi skall ha mer fotpatrullering får de det
och då blir de nöjda. Men tjänstgöringen ändrar sig inte. Vi jobbar
precis som vanligt… Men vi slipper gnäll… (Intervjusvar från
vakthavande befäl i Holgersson 2001). 120
I brist på förändringar i sak kan dessa åstadkommas via en förändrad
etikettering. Den politiska intentionen att närpolisverksamheten skulle
omfatta 30 procent av all polisverksamhet ledde till att
utryckningsfunktionen karaktäriserades som närpoliser även när detta
inte motsvarade deras uppgifter. 121 Effektiviteten i det brottsutredande
arbetet mäts i antalet avslutade ärenden. Därmed kan man snarare än att
utreda brottet få betydligt större effektivitet genom att lägga ned en
utredning med hänvisning till att spaningsuppslag saknas eller att
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arbetet med att få fast en gärningsman inte skulle stå i proportion till
brottet. 122

122

Holgersson a.a. s. 75.
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Sammanfattande kommentarer
Huvudsyftet med detta kapitel är att peka på organisatoriska förutsättningar för patrullerande polisers handlingsfrihet och därmed på ett
autonomt perspektiv i yrkeskulturen. Dessutom har jag presenterat centrala delar av den organisatoriska struktur som omger polisarbete.
Bland annat två typer av faktorer kan anföras som skäl för patrullerande polisers handlingsfrihet. För det första är arbetet alldeles för
mångtydigt för att kunna direktregleras. Det finns så många möjliga
uppgifter som en polispatrull kan utföra under ett arbetspass, att arbetet
i hög grad kan utgå från personliga preferenser. För det andra ska
polisen leva upp till fler förväntningar än deras resurser kan infria.
Detta bidrar till en lös koppling mellan ledning och operativ nivå.
Medan polisorganisationens ledning förväntas skapa legitimitet genom
att ge intryck av att motsvara så många förväntningar som möjligt, ökar
förutsättningarna för poliskollektivet att bedriva ett arbete utifrån egen
motivation och yrkeskompetens och som därmed kan antas motsvara de
egna yrkesidealen. Detta skapar förutsättningar för en självständig
yrkeskultur.
Det kommande kapitlet behandlar två fenomen i den interna polisorganisationen, misstron mot chefer och den interna sammanhållningen,
som samtidigt som de är kulturuttryck även bidrar till bibehållande av
en självständig yrkeskultur.
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4. Interna förutsättningar för självständighet
Den handlingsfrihet i patrullerande polisers yrkesutövning som
beskrevs i föregående kapitel behöver inte innebära att det utvecklas en
självständig yrkeskultur. En organisation har en rad olika medel för att
få medlemmarna att tänka i enlighet med ledningens intentioner. Detta
kräver emellertid ofta att en organisations ledning åtnjuter
medlemmarnas förtroende. Inte heller behöver självständighet hos
yrkesutövare innebära att denna tar sig kollektiva uttryck. Man kan
även tänka sig att utrymmet för individuella sätt att utforma yrkesrollen
kommer att utvecklas. Detta kapitel behandlar två förhållanden som
både är uttryck för och förstärker en självständig yrkeskultur. Å ena
sidan finns ett omfattande och väldokumenterat ifrågasättande av
legitimiteten hos polisorganisationens ledning. Å den andra finns en
tillika väldokumenterad stark kollektiv sammanhållning. Denna bärs
utifrån min studie upp av interna likhetsnormer, vilka ger kollektivet en
betydande makt över sina medlemmar.

Misstro mot polisledningar
Flera teoretiker pekar på att om förutsättningarna för direktkontroll
saknas återstår vad organisationsteoretikern Amitai Etzioni kallar
normativ makt. 123 Det gäller att få medarbetarna att tänka och utifrån
detta agera i enlighet med ledningens intentioner. En viktig
förutsättning för detta är att ledningen åtnjuter medarbetarnas
förtroende.
Bland mina informanter beskrevs återkommande en omfattande förtroendeklyfta mellan polisledningar och operativ personal.
Beskrivningar av denna misstro mot polisens chefsskikt återkommer i
en serie studier och andra dokument. 124 Flera punkter för kritik kan
identifieras:
123

Etzioni, Amitai (1973) Moderna organisationer s. 96, 113.
Texter som behandlar polispersonals attityder till sitt ledarskap är Granér, Rolf &
Knutsson, Maria (2000) Etiska problem i polisarbete; Anderlind, Lars m.fl. (1989) Interna förutsättningar och förhållanden inom polisväsendet; Brenner, Sten-Olof (1993)
124

65

Polischefer kritiserades för en bristande verklighetsförankring, d.v.s.
en brist på intresse, kunskap och/eller förståelse för den vanliga
polisens kompetens, arbetsvillkor eller för den praktiska verksamheten
samt en brist på lyhördhet för de krav och synpunkter som framfördes.
Vidare
ansågs
de
juristutbildade
cheferna
ha
felaktig
bakgrundsutbildning och därmed sakna kompetens för att kunna leda
polisarbete.
I kritiken pekades på kommunikationsbrister, brist på feedback från
ledningen på utfört arbete och brist på information. Ledarskapet ansågs
brista i tydlighet, istället påstods cheferna inom polisen vara svaga,
osynliga och frånvarande.
Polischefer uppfattades ha bristande moral. De tillskrevs egenskaper
och beteenden som att vara lögnaktiga, intrigerande, manipulerande, revirbevakande och styrda av personliga intressen.
Cheferna ansågs oförmögna att hantera kritik och uppvisade auktoritära drag. De påstods kräva alltför stor följsamhet. Underställda som
uttryckte avvikande uppfattning riskerade att bli bestraffade. I
förhållande till överordnade var de däremot osjälvständiga, uppvisade
allt för stort beroende, vågade inte uttrycka avvikande mening och var
alltför rädda för att fatta egna beslut.

Den ideala polisen; Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm; Ekman,
Gunnar (1999) Från text till batong; Holgersson, Stefan (2001) IT-system och filtrering
av verksamhetskunskap; Landskrona polisförening (1997) Sammanfattning av Landskrona polisförenings medlemsenkät; Palmqvist, Åsa (1996) Närpolisverksamheten i
Polisområde Malmö; Previa (1997) Psykosocial arbetsmiljökartläggning för
Polismyndigheten i Malmöhus län; Riksrevisionsverket (1996) Lägesbeskrivning;
Smångs, Britta (2001) Poliser om poliser; Statistiska Centralbyrån (1998) Så har vi det
på jobbet.
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Vilka omfattas?
Den generella kritiken omfattade chefer i polischefskarriären. Däremot
varierade uppfattningen om de befordrade polisutbildade cheferna. I
enlighet med mina erfarenheter anger Britta Smångs att många av de
närmaste befälen var omtyckta medan andra ansågs ha kommit för långt
från verkligheten. 125 En uppfattning var att när man kommit upp på
kommissarienivå brukade man "byta sida" d.v.s. bli en del av
polisledningen.
Utöver den generella chefskritiken fanns hänvisningar till enskilda
chefer som hade högt förtroende. Kännetecknade för dessa var att de
uppfattades som ledartyper, vågade fatta beslut och se till att dessa
efterlevdes. De beskrevs som raka och vågade framföra kritik mot sina
underlydande. Samtidigt var de lojala mot och lyssnade på sin personal.
Den uppskattade chefen hade vidare tillräckligt civilkurage att våga
säga sin mening till överordnade. Mitt intryck är emellertid att den
uppskattade chefens främsta kännetecken var att denne delade de
patrullerande polisernas verklighetsuppfattning. Denna kunskap ansågs
de juristutbildade polischeferna sakna även om det fanns undantag. Ann
Kristin Carlström beskriver rikskriminalens f.d. chef Tommy Lindström
som ett sådant exempel. 126 Det är förmodligen inte oväsentligt i
sammanhanget att han blev avskedad för att ha använt arbetsmetoder
som var olagliga, men som bland poliser ansågs vara adekvata.

Varför denna chefskritik?
Under perioden för min studie genomfördes i polisorganisationen en
serie förändringar, såsom övergång till närpolisverksamhet,
ekonomiska nedskärningar och förändrade villkor för befordran. Att
denna typ av organisationsförändringar framkallar konflikter i en
organisation är väldokumenterat. 127 Det är därmed lätt att förstå
svårigheten för polisledningar runt om i landet att upprätthålla ett
förtroende hos de underställda samtidigt som förändringarna skall
genomföras.
125

Holgersson a.a. s. 37.
Carlström a.a. s. 111f.
127
Se t.ex Olsson, Eric (1988 ) Förändring och konflikt.
126
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Innehållet i chefskritiken har emellertid, som några av källorna i
genomgången ovan anger, även dokumenterats i tider då
polisorganisationen inte stod inför motsvarande förändringar. Smångs
beskriver från sina fältstudier från 1988 att polisassistenter uppfattade
relationen till polisledningen som den mellan två världar, "dom där
uppe" och "vi här nere". I en av Rikspolisstyrelsen beställd
konsultrapport från 1989 konstaterades att det inom polisväsendet fanns
en klyfta mellan chefer och personal.
De brister i styrsystemet som vi tycker oss ha iakttagit innebär i
praktiken bl.a. att cheferna faktiskt inte har instrument att styra och
motivera personalen med, eller att ge en realistiskt återkoppling. 128
Konflikter med chefer har dessutom historiska rötter.
Polisorganisationens utveckling kan bland annat ses som en kamp
mellan polisledning och manskap. 129 Den är inte heller någon isolerad
svensk företeelse utan finns dokumenterad i internationell
polisforskning. 130 Maurice Punch sammanfattar att:
Polisorganisationer återspeglar i alltför stor utsträckning brister hos
allmänna icke-vinstdrivande byråkratier i den meningen att de producerar chefer med låg kompetens i arbetsledning, utan visioner och
administrativa färdigheter, i stor utsträckning oförmögna att
formulera och förverkliga mål samt är slavar under formella regler
och procedurer som inte längre är effektiva. 131
Det är möjligt att se kritiken som uttryck för Robert Mertons byråkratikritik där bundenheten vid de formella reglerna leder till att dessa blir
ett självändamål som kommer att överskugga organisationens
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Anderlind, Lars m.fl. (1989) Interna förutsättningar och förhållanden inom
polisväsendet s. 56.
129
Se t.ex Bergman, Kjell (1990) Poliser mellan klassförtryck och brottsbekämpning.
130
Se t.ex. Smith, David J. & Gray, Jeremy (1985) Police and people in London s.
540ff.
131
Punch, Maurice (1983) Control in the police organization s. xiv, min översättning.
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Olika kulturer

övergripande syften. 132 Detta riskerar att leda till en överdriven
försiktighet och att disciplin och beroende av procedurer överbetonas. I
linje med detta menar polisforskarna Marie Torstensson och Per-Olof
Wikström att polisorganisationen kännetecknas av en omkastning
mellan mål och medel. 133 Stefan Holgersson hävdar att många chefer
snarare strävar efter att förvalta än att leda verksamheten. 134 Kritiken
återkommer i Riksrevisionsverkets granskning av polisen 1996, där
man utifrån en intervjustudie sammanfattade att
Dagens polisorganisation kännetecknas inte av en betoning på ledaregenskaper hos cheferna. Chefskapet är i vissa fall inte att beteckna
som ledarskap utan handlar snarare om att administrera och fördela
arbetet inom gruppen… 135
I en ofta citerad teori beskriver de amerikanska polisforskarna Elisabeth
Ianni och Francis Reuss-Ianni motsättningen mellan patrullerande
poliser och polisledningar i termer av olika kulturer. Mellan dessa
grupper finns skillnader i synen på uppgifter, vilka målgrupper man
vänder sig till och därmed skillnader ifråga om kunskapssyn och
verklighetsuppfattning. 136
Jag bedömer att denna infallsvinkel är fruktbar även för svenska förhållanden. Patrullerande poliser möter en allmänhet, kriminella eller
ordningsstörare "på gatan". För dem är det konkreta människor och
deras förväntningar de arbetar gentemot. "Verkligheten" ur den
patrullerande polisens perspektiv handlar om att ställas inför en serie av
mångtydiga situationer som ofta kräver snabba flexibla lösningar.
132

Merton, Robert K. (1952) Bureaucratic structure and personality s. 365; Johansson,
Roine (1997) Vid byråkratins gränser. s. 30; Hasenfeld, Yeheskel (1983) Human
service organisations s. 16; Albrow, Martin (1972) Byråkrati s. 56f; Ahrne, Göran
(1999) Organisationsform och omgivning s. 42.
133
Torstensson, Marie & Wikström, Per-Olof H. (1995) Brottsprevention och
problemorienterat polisarbete s. 57f.
134
Holgersson, Stefan (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap s. 48.
135
Riksrevisionsverket (1996) Lägesbeskrivning s. 155.
136
Reuss-Ianni, Elisabeth & Ianni, Francis A. J. (1983) Street cops and management
cops s. 258; Reiner, Robert (1992) Police research in the United Kingdom s. 465f.
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Chefsskiktet anses däremot ha en bredare syn på uppdraget. De har att
effektuera alla de uppgifter som åläggs polisen och ser
brottsbekämpning som en underordnad del av en trygghetsskapande
funktion. Man arbetar gentemot andra myndigheter, domstolar,
politiker och allmänhet i vid mening och ska se till att den egna
verksamheten vinner legitimitet hos dessa grupper.
I en rättsstat är polisyrkets villkor speciella eftersom effektiviteten i
arbetet förväntas underordnas andra värden som handlar om allmän
rättssäkerhet och respekten för den personliga integriteten. För den
vanlige polisen är målet att lösa sin uppgift. Han kan bli frustrerad av
alla de begränsningar som finns över hur detta får ske. Chefer på olika
nivåer ska förutom att leda och fördela arbetet ansvara för att uppdraget
fullgörs på ett lagenligt sätt. Därmed riskerar ett spänningstillstånd att
uppstå mellan de poliser som ska utföra jobbet och de chefer som har
att tolka och förmedla villkoren. Detta spänningstillstånd förstärks i och
med att det ingår i det polisiära ledarskapets uppgifter att identifiera och
sanktionera brott mot regelverket.
Den polisiära kunskapen bygger på konkreta erfarenheter från fältet.
Konventionell visdom baserad på sunt förnuft uppskattas liksom
förmågan att intuitivt uppfatta och reagera på något misstänkt.
Holgersson menar, att det han kallar golvets perspektiv har ett tolkande
förhållningssätt baserat på sociala konventioner som utgår från
gemensamma erfarenheter och kulturbaserad fostran. Däremot
kännetecknas vad han kallar det teoretiska perspektivet, där chefsskiktet
ingår, av att de får sin kunskap om verksamheten via olika typer av
källstudier. De har en akademisk bakgrund och värderar därigenom
vetenskapliga teorier och teoretisk kunskap högt. 137 På motsvarande
sätt gjorde en konsultrapport från 1989 en uppdelning i å ena sidan
teoretisk/påståendekunskap och å den andra praktisk/färdighetskunskap
och tyst/förtrogenhetskunskap. Medan den teoretiska kunskapen
dominerade hos chefer och polisledning så var den tysta kunskapen
framträdande bland patrullerande poliser. Detta skulle leda till olika
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Holgersson a.a. s. 33ff. Se även Lundberg, Magnus (2001) Vilja med förhinder s.
97; Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm s. 32, 99.
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verklighetsuppfattning och därmed bristande förståelse mellan de båda
grupperna. 138
Sammanfattningsvis kan den grundläggande motsättningen mellan
chefs- och operativ nivå beskrivas som att patrullerande poliser utifrån
sin kompetens uppfattar vad som behöver göras, polisledningar
förväntas däremot bedöma vad som är ekonomiskt, politiskt och
juridiskt möjligt att göra. Ur många patrullerande polisers perspektiv är
emellertid chefernas uppgift att underlätta deras arbete. Något de anses
fullständigt ha misslyckats med.

Inre sammanhållning
Medan ledarskapet nedvärderades fanns utifrån mina studier en stark
tilltro till det egna kollektivet, som ibland beskrevs i idealiserande
termer. Återkommande betonades den interna sammanhållningens
betydelse. Detta gällde i polisgruppen mer generellt och det fanns en
stolthet över poliskollektivet och ett behov av att försvara detta. Poliser
tillskrev ofta sig själva en större bedömningsförmåga och en högre
moral än dem man mötte i det övriga samhället. Det fanns vidare en
grundläggande norm att poliser ställer upp för varandra. Man gav
högsta prioritet till ärenden där en kollega var hotad. Man försvarade
varandra inför kritik utifrån. Det var svårt att få poliser att öppet inför
utomstående kritisera missförhållanden inom poliskollektivet.
Beskrivningar av en stark kåranda och inbördes solidaritet
återkommer i såväl internationell som skandinavisk forskning. 139 Flera
138

Anderlind, Lars m.fl. (1989) Interna förutsättningar och förhållanden inom
polisväsendet s. 67.
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Se t.ex. Nilsson Motevasel, Ingrid (2000) Män, kvinnor och omsorg s. 93f., 141;
Ekman, Gunnar (1999) Från text till batong s. 13, 48, 50f., 167; Smångs, Britta (2001)
Poliser om poliser s. 48ff; Previa (1997) Psykosocial arbetsmiljökartläggning för
Polismyndigheten i Malmöhus län; Dernhagen, Ulf Mårtensson, Dick & Nichols, Per
(1994) Aspirantundersökning i grundkurs II s. 18; Anderlind a.a. s. 49f; Finstad, Liv
(2000) Politiblikket s. 157f; Holmberg, Lars (1999a) Politiets skøn i retssociologisk
belysning kap. 4; Skolnick, Jerome H. (1994) Justice without trial s. 50ff; Bonifacio,
Philip (1991) The psychological effects of police-work s. 38; Smith, David J. & Gray,
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författare pekar på att denna kollektiva orientering leder till
gemensamma sätt att agera. Ekman menar att förtroende och solidaritet
poliser emellan bekräftas genom att poliser uppträder likartat och
därmed förutsägbart, d.v.s. att man följer normer för kollegialt
umgänge. 140

140

Ekman a.a. s. 176ff.
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Den egna gruppen
För patrullerande poliser var den primära gruppen det arbetslag som
man delade schema med, vanligtvis benämnt som turlaget eller
utsättningen. Det kunde bestå av mellan en handfull och ett fyrtiotal
poliser. Man ställde upp för varandra när en kollega behövde hjälp av
olika slag, gemensamma matinköp, skjuts eller flytthjälp. 141 Man hade
fester tillsammans som ibland karaktäriseras som blöta. Internationellt
pekar flera författare på drickandets betydelse för att förstärka ett
homosocialt nätverk inom polisen. 142 Flera informanter betonade vidare
den intimitet som utvecklas i samarbetet med en kollega som man sitter
en halvmeter från dag ut och dag in i polisbilen. 143 En informant
karaktäriserade det som ett andra äktenskap.
Ett återkommande intryck från mina fältstudier var den lättsamma
stämning som präglade de personalrum jag besökte. I kollegialiteten
ingick att ha en god portion humor, vara rapp i truten, men även tåla att
bli skämtad med. Överhuvudtaget utgjorde humor, såväl i form av
historieberättande som tråkningar och därpå följande munhuggningar,
en viktig del av den sociala gemenskapen. Samtidigt kan humorn ses
som ett sätt att hantera polisarbetets spänningar såväl i relation till
varandra som till omvärlden. 144

Variation mellan grupper
Turlagen/utsättningarna ansågs ofta skaffa sig en egen profil. Detta
kunde gälla prioriteringar i arbetet. En utsättning kunde specialisera sig
på en viss typ av brott eller ordningsstörningar. I ett turlag
specialiserade man sig på cykelstölder, något som annars har låg
prioritet i det dagliga arbetet. Återkommande beskrevs hur
141

Se även Ekman a.a. s. 48; Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm s.
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Smith & Gray a.a. s. 363f; Skolnick a.a. s. 56.
Se även Smångs, Britta (2001) Poliser om poliser s. 48f; Finstad, Liv (2000)
Politiblikket s. 230.
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För en utförligare diskussion av humorns roll i polisarbete se Granér, Rolf (2000)
Stämningen är rå men hjärtlig. Se även Finstad a.a. s. 225; Wathne, Christin Thea
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utsättningarna skiljde sig ifråga om arbetsstil. Några turlag betonade en
tuff arbetsstil, medan andra karaktäriserades med en mjukare
framtoning. Ett sådant turlag beskrevs som "puss och kram-turen".
En anledning till att turlagen fick en speciell profil ansågs vara att
likasinnade sökte sig till varandra. 145 En annan att medlemmarna
formades av varandra samtidigt som anpassning betonades på
bekostnad av individuell självmanifestation. Bland mina informanter
betonades speciellt att det var de informella ledarna som kom att sätta
sin prägel på gruppen. 146 Man kan emellertid invända att de blivit
informella ledare just därför att de motsvarade gruppens behov. 147

Avvikelser från den kollegiala sammanhållningen
Några upplevde dock den kollegiala gemenskapen och
sammanhållningen som en fasad, åtminstone delvis. Den råa men
hjärtliga stämning som man brukade karaktärisera det sociala klimatet,
kunde i vissa turlag beskrivas som rå men inte speciellt hjärtlig. I
etikenkäterna
fanns
flera
kommentarer
om
intrigmakeri,
ryktesspridning och skitsnack. I min studie återkom föreställningar om
mer eller mindre konstlade motsättningar mellan olika enheter. En
viktig del av den gruppgemenskap som utvecklades utgick som nämnts
från gränssättning i termer av nedvärdering av andra. 148 Det fanns
attityder som innebar tydliga demarkationslinjer i förhållande till
allmänheten liksom till polisledningen. Bland patrullerande poliser
fanns gränsdragningar till bland annat krim och trafikpolis.
Civilanställda upplevde sig nedvärderade. Uppdelningen av
patrullerande poliser i närpoliser och utryckning har inneburit att man
beskrev en uppdelning i A- respektive B- poliser. Gränsdragningen
fortsatte mellan grupperna via den egna enheten, det egna turlaget till
den egna partnern. Omsorgen om den egna gruppen kunde göra att man
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Se även Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm s. 109.
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Granström, Kjell (1996) Vårt behov av ledare s. 51ff.
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markerade revir och ogärna uppskattade andras framgång. 149 I
polisslangen finns en rikhaltig flora av epitet på olika grupper.
Exempel:
Medan medlemmar i specialenheten piketen gärna kallade sig själva
"piketsoldater" kunde de av andra få epitet som "broilerkuvösen"
eller "allt- i- armarna". Det senare fick de dela med andra poliser
med stor muskelstyrka men som saknar alternativt inte använder
sina mentala kapaciteter. Fysisk träning benämnt "fys" ingår i
polisers arbetsschema. I ett antal uttryck beskrivs vad man uppfattar
som befordrade polisers begränsade fysiska kapacitet genom att de
skulle begränsa "fysen" till att bada bastu, såsom kommissariefys,
pinspfys 150 eller krimfys. Kriminalavdelningen får även andra
beteckningar med liknande innebörd såsom "rehab" eller
"gubbadagis". Ur ett krimperspektiv kan uniformerade poliser
benämnas "blåtomte". När krimmare skall bistå ordningspoliser i ett
ärende kan de markera sin överlägsenhet med att de är "barnvakter
åt blåtomtarna". En avdelning full med "nötter" får heta "Tobleroneavdelning". Övriga landsdelars antagonism med Stockholm kan
uttryckas med att stockholmare kallas "99-or, d.v.s. inte fullt 100".
(Från slanginventering)

Grupptryck och konformitet
Ett kollektiv får makt över sina medlemmar när det upplevs som
angeläget att tillhöra detta. Samtidigt är det kollektivet som sätter
gränserna för vilka som får tillhöra det. Gruppsammanhållning innebär
därmed samtidigt ett konformitetskrav. Priset för den sociala identitet
man får är att ge avkall på sin frihet.
Återkommande beskrevs betydelsen för en polis att bli accepterad
av andra poliser. 151 Som ett uttryck för gemenskapen och samtidigt en
form av social kontroll fanns bland poliser även i det större distriktet en
149

Se även Andersson, Susanne (2003) Ordnande praktiker s. 94ff; Smångs, Britta
(2001) Poliser om poliser s. ix, 42.
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omfattande ömsesidig personkännedom. 152 Man kunde känna till även
avlägsna kollegors fritidsintressen och civilstånd, men framför allt hade
man en åsikt om hur vederbörande var som polis. En uppfattning som
man ansåg delas av de flesta kollegor.
Gemenskapen förutsatte att man tänkte och agerade på ett likartat
sätt som sina kollegor. 153 Återigen kunde, enligt mina informanter,
dessa likhetsnormer variera mellan turlag från hårda krav på
konformitet till en mer liberal inställning. I etikenkäterna
kommenterade några av svaren vad man uppfattade som alltför hårda
krav på konformitet och ett intrigerande gentemot dem som uppfattades
som annorlunda. Generellt ansågs bland mina informanter att det inom
kåren fanns en låg tolerans mot avvikare. 154

Normer
Bland patrullerande poliser går det att identifiera ett normsystem för att
upprätthålla den informella organiseringen. Det avspeglar en betoning
av individens underordnande i förhållande till gruppen, liksom kravet
att upprätthålla självständighet i arbetet i förhållande till såväl
överordnade som omvärld. Dessutom gav de anvisningar om hur
arbetet skall skötas. 155 Denna typ av normer återkommer i
internationella studier. 156 De kommer att behandlas utförligare i
kommande kapitel och beskrivs här mer översiktligt.
Kravet på lojalitet och solidaritet innebar att i första hand ha
uppmärksamhet på sin partners behov, i andra hand på resten av
turlaget. Här ingick en tystnadskod som innebar att det var
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kontroversiellt att vittna mot eller anmäla en kollega. 157 Vidare
"skvallrade"
man
inte
för
överordnade
om
kollegors
tillkortakommanden. Överhuvudtaget ingick att inte lita på chefer, inte
utveckla för nära relationer till överordnade eller skaffa sig personliga
fördelar på bekostnad av sina kamrater. För dem som avvek från dessa
normer hade polisslangen epitet som "mjukrygg", d.v.s. en som bugar
för mycket eller mer anala uttryck för underkastelse, såsom "rövslickare" med varianter som "brunnäsa" eller "bruntunga".
Normerna uttrycker ett jämlikhetsideal. Man delade på uppgifter
som efterföljande rapportskrivning, turades om att vara förare och
bisittare i bilen, liksom att vara "förste man" i en potentiellt farlig
situation som att gå in i en lägenhet. Till kollegialiteten hörde även att
inte ta över en kollegas jobb. Man kunde hjälpa till, men det skulle ske
utifrån de villkor kollegan angivit.
I poliskollektivet förekom en omfattande ryktesspridning om
varandra. Bland mina informanter beskrevs däremot en obenägenhet att
öppet kritisera en kollega för hur denna skötte sitt arbete. Man skulle ha
"bra på fötterna" för att öppet gå ut med kritik. Därmed var
startsträckan lång innan man öppet började diskutera ett
missförhållande.
Vidare fick man inte ge kollegorna merarbete genom att slöa för
mycket eller lämna uppgifter efter sig, som nästa pass fick ta hand om.
Under det tidigare befordringssystemet var i polisslangen en "brödtjuv"
någon som tog en tjänst som egentligen ansågs vikt för en annan.
I förhållande till omvärlden skulle man visa kraftfullhet. Vid varje
tillfälle var det centralt att ha kontrollen, dominera och inte förlora
ansiktet. När man väl inlett ett ingripande skulle detta fullföljas. 158 Man
skulle vidare vara aktiv men inte för angelägen. Ett ärende kunde
mycket väl vara överspelat innan man hunnit dit. Det var vidare
förbjudet att höja förväntningarna från överordnade genom det som
bland industriarbetare beskrivs som att "skruva upp ackordet". Vidare
beskrev mina informanter den tidigare nämnda åldersordningen där
"gammal vet bäst" som en norm som åtminstone tidigare varit
157
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Sanktioner

grundläggande i poliskollektivet. 159 Det fanns normer för hur man ska
agera så att man inte gör ett dåligt intryck på allmänheten eller i onödan
ingripa mot en "allmänhet".
Med normer följer alltid sanktioner eller åtminstone föreställningar om
sådana. Eftersom det bara är kollektivet som kan tillgodose
medlemmarnas sociala behov, får detta makt att diktera villkoren för
om, när, var och hur behovstillfredsställelsen kan ske. Därmed får
kollektivet betydande sanktionsmakt. 160
Jag har i andra sammanhang gjort en uppdelning i sju typer av
sanktionsmetoder som kan urskiljas i personalgrupper. I dessa ingår
skämtsamma kommentarer/tråkningar tillsammans med pinsam tystnad,
skvaller, bestraffande fördelning av arbetsuppgifter, öppna och direkta
bestraffningar, psykisk uteslutning samt öppna krav på uteslutning ur
gruppen. 161 I min studie har jag sett eller fått återberättat exempel på
samtliga dessa sanktionstyper. Speciellt frekvent var emellertid
skvaller. Att bli pratad om, kan innebära en form av uteslutning ur den
sociala gemenskapen. Dessutom påverkas gruppens erkännande av och
respekt för individen. Både för den utsatte och för de lyssnande utgör
metoden ett sätt att klargöra vad som gäller för att någon skall platsa i
en gruppgemenskap. De teman som återkommer i "skitsnack" om andra
är samtidigt en fingervisning om vilka normer som gäller.
Skämtsamma kommentarer var en vanlig sanktionsform i poliskollektivet. 162 Skämtet som tillrättavisning kan drivas från enstaka
kommentarer till mer kontinuerliga tråkningar. När skämtet används
som sanktion innehåller det moment som att mottagaren blir skrattad åt
eller "förlorar ansiktet". Om än tillfälligt, kommer han att ställas utanför
gemenskapen, d.v.s. förlora sin tillhörighet. Mer långsiktigt kan
sanktionen innebära en förlust i status och därmed minskad kontroll.
Speciellt inom polisen fanns en typ av ritualiserad bestraffning med en
skämtsam underton och social funktion som innebar att man skulle
bjuda på tårta när man kom för sent eller hade skadat en polisbil.
159
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Den kanske allvarligaste formen av sanktion innebär att individen
utesluts ur den sociala gemenskapen. Att inte bli uppmärksammad som
gruppdeltagare kan ta sig mer eller mindre starka uttryck. Allt från att
medlemmens inlägg i diskussioner nonchaleras, de sociala kontakterna
får en alltmer formell karaktär, samtal tystnar när vederbörande
kommer i närheten, till att gruppmedlemmen konsekvent behandlas
som luft. Flera författare tar upp denna sanktionsmetod som en kraftfull
påtryckning i poliskollektivet. 163 En variant av den psykiska
uteslutningen som beskrevs av mina informanter var att man fick svårt
att hitta en partner i det dagliga arbetet. Ingen ville dela radiobil med
den utsatte.
Jag jobbade tillsammans med en äldre kollega som var illa ansedd
överallt oavsett var han var, därför att han var så grov i mun och
betedde sig fult mot allmänheten. Då vägrade man köra tillsammans
med den personen. Man sade till honom men det spelade ingen roll
för det togs aldrig på allvar utan då var det fel på en själv. Han blev
mer och mer ensam, och slussades runt från den ena avdelningen till
den andra, från den ena staden till den andra. Det var ingen som
ville åka med honom, utan då skulle man bli beordrad och så fick
man härda ut och försöka mildra hans ordval mot allmänheten.
(Intervjusvar)

Rekrytering och socialisation
Man kan anta att den kollektiva sammanhållningen underlättas av en
homogen rekrytering och en effektiv socialisation av nya
medlemmar. 164 Fram till slutet av 90-talet genomfördes antagningen i
det distrikt där man skulle anställas. Poliser som medverkat i denna
antagning har beskrivit att en viktig grund var att bedöma
vederbörandes förutsättningar att smälta in i poliskollektivet. I en
kommentar till en enkätundersökning riktad till polisaspiranter
163

Se t.ex. Bonifacio, Philip (1991) The psychological effects of police-work s. 63f;
Finstad a.a. s. 226, 301; Ekman, Gunnar (1999) Från text till batong s. 102; Smångs,
Britta (2001) Poliser om poliser s. ix, 52.
164
Se även Ekman a.a. s. 35.

79

konstaterar författarna att de misstänker att de olika rekryterarna
härbärgerade en likartad uppfattning om vad som konstituerar en "bra
polis". 165 I studien framkom en hög grad av enhetlighet i intressen.
Sålunda angav 64 procent sport och friluftsliv som sitt huvudsakliga
intresse. Motsvarande siffra för kultur var 12 procent trots att siffran
inkluderade så olikartade områden som "modelljärnvägsbyggen",
"broderier", "läsa en bok" eller "gå på bio". Motsvarande andelar fick
områden som "hem & familj", "djur" och "natur". 166
Effekterna av socialisationen var tydliga från min tid på
Polishögskolan. Med den kursuppläggning som då tillämpades gick
aspiranterna först två terminer på skolan med varvade teoretiska och
praktiskt inriktade ämnen. Därefter gick de ut på en praktik på ungefär
1,5 år för att sedan återvända till skolan för en avslutande termin. Under
det första året uppvisade aspiranterna samma heterogenitet som man
utifrån
min
erfarenhet
finner
på
andra
yrkesinriktade
högskoleutbildningar. Efter praktiken hade emellertid något hänt.
Många aspiranter överensstämde med bilden av en tuff polis i
kroppshållning, sätt att tala och hur man resonerade. En polislärare
uttryckte att "det är som de blivit klonade". De som avvek alltför
mycket från mönstret betraktades som udda. Vid flera tillfällen
ifrågasatte kurskamraterna deras lämplighet som poliser.
Utifrån såväl internationella förhållanden som i min studie anges att
tio till tjugo år tillbaka i tiden kunde socialisationen ske under
auktoritära och förnedrande former. 167 Därefter beskriver mina
informanter en övergång till en mer kamratlig socialisation. Oftast
behövdes inte mer påtagliga maktmedel för att yngre poliser skulle
socialiseras in i yrkeskollektivet. Det räckte med att detta framstod som
en tillräckligt attraktiv grupp att få tillhöra för att nybörjaren skulle vara
mer än angelägen om att tillägna sig dess kännetecken. Flera poliser har
165
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till exempel beskrivit hur man misshandlade batongen så att den skulle
se använd ut. 168 Med stigande erfarenhet minskade dessa behov. Istället
kunde man på ett mer självständigt sätt integrera yrkesrollen med den
övriga personligheten. 169
I den klassiska angloamerikanska forskningen beskrivs en
socialisering in i polisrollen, som i stora drag överensstämde med
svenska förhållanden. Det har dokumenterats hur polisaspiranter hade
en inledande idealistisk och bred syn på polisarbetet och hur de i den
grundläggande utbildningen skolas i enlighet med officiella ideal. Via
erfarenheter från det praktiska arbetet samt från handledare och äldre
kollegor kom de sedan att resocialiseras i enlighet med de normer och
perspektiv som är förhärskande i poliskollektivet. 170

Orsaker till kollektivets betydelse
Intern sammanhållning kan ses som ett viktigt maktmedel för att ett
yrkeskollektiv skall kunna hävda en handlingsfrihet. En fråga är
emellertid vad det är i arbetets villkor som understödde denna
kollektiva sammanhållning bland patrullerande poliser. Återkommande
bland de klassiska polissociologerna såg man sammanhållningen som
ett resultat av att vara utsatt för fara. I hotfulla situationer var det bara
kollegor man kunde förlita sig på. 171 Carlström och Ekman, som utgår
från storstadsdistrikt, ansluter sig till denna förklaring. 172 Bland mina
informanter varierade det emellertid mellan stora och små distrikt i
vilken utsträckning man upplevde risken att bli utsatt för våld. Däremot
har jag inte uppfattat någon motsvarande skillnad vad gäller
168
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identifikation med poliskollektivet och den egna gruppen. Överallt
framhävdes den kollektiva sammanhållningen. Utöver yttre hot går det
därmed att identifiera ytterligare sammanhållande faktorer:
Ett gruppinriktat arbete. Det patrullerande polisarbetet är ett i hög
grad gruppinriktat arbete. Därmed gäller det att ha goda relationer
till alla i det egna laget. Smångs refererar till Goffman som menar
att relationerna förstärks i ett team där varje medlem har möjlighet
att försvåra för kollektivet. 173
Social isolering. Likt andra skiftesarbetare har patrullerande poliser
ett dygnsschema som försvårar umgänget med andra. Framför allt
för ensamstående poliser utgjorde kollegorna de naturliga
umgängespartnerna även på fritiden. Därtill kom problem med
umgänge med utomstående som en följd av polisyrkets symboliska
laddning. Många poliser beskrev hur de fått en fest förstörd för att
andra var alltför angelägna att ofta kritiskt diskutera polisarbete. 174
Flera polisaspiranter upptäckte hur de med tiden fjärmade sig från
gamla vänner. 175 I en del fall valde de i enlighet med påbjudna ideal
bort dem som levde ett liv i lagens utkanter. Andra bekanta
förlorade man eftersom dessa tycktes tro att de nyblivna poliserna
skulle anmäla sina bekanta för minsta förseelse.
Social identitet. Yttre hot, det gruppinriktade arbetet liksom social
isolering kan beskrivas som faktorer som bidrar till kollektiv
sammanhållning. Som jag ser det ligger emellertid kärnan i
gruppens betydelse för den sociala identiteten. Som medlem i
kollektivet poliser och det egna turlaget blev man något speciellt.
Internt kan den inbördes solidariteten ses som uttryck för
patrullerande polisers ställning i polisorganisationen. Dessa
betraktade sig ofta som organisationens arbetare med en relativt låg
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status. 176 I motkulturer mot överheten har även en inbördes
solidaritet och moraliska förpliktelser gentemot varandra ingått.

Sammanfattande kommentar
Jag har i detta kapitel pekat på två typer av faktorer som samtidigt som
de är uttryck för patrullerande polisers yrkeskultur utgör förutsättningar
för en självständig kultur. Den första är den närmast institutionellt
präglade misstro som finns mot polisorganisationens ledning, som torde
innebära att dess förutsättningar att utöva en normativ kontroll minskar.
Detta skulle på motsvarande sätt ge större utrymme för poliskollektivets
självständiga avvägningar. Den bakgrund till chefskritiken som jag
uppgett följer flera teman som framgent kommer att kopplas till det
autonoma perspektivet. Hit hör att vara en folkets polis som är mjuk
mot de goda och hård mot de onda och att inte låta en försiktig
lagstiftning gå ut över en effektiv brottsbekämpning. Den
moraliserande karaktären av kritiken har dessutom drag av en
föreställning av att det egna perspektivet utgör sanningen, något som
jag kommer att tillskriva ett mekaniskt-intuitivt förhållningssätt.
Kritiken av chefer kan dessutom ses som en aspekt av den inbördes
sammanhållningen. Genom att även i den egna organisationen
frammana en fiende förstärks och legitimeras behovet av inbördes
solidaritet.
Den andra faktorn är poliskollektivets informella organisering som
ger betydande maktresurser för en självständig yrkeskultur. Den
betydelse som ges poliskollektivet i allmänhet och arbetslaget i
synnerhet leder till att kollektivet får en makt att avkräva konformitet
av dem som vill tillhöra det. Detta uttrycks via ett normsystem som
syftar till att undvika konflikter medlemmarna emellan, liksom det
markerar tydliga gränser i förhållande till omvärlden. Denna starka
kollektiva sammanhållning kan ses som uttryck för den konfrontation
med fara som ingår i arbetets villkor. Mer allmänt kan den ses som
uttryck för arbetslagets betydelse för arbetet, en social isolering som
följd av polisers skiftesarbete, men även som konsekvens av de
176
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projektioner som poliser utsätts för. Dessutom blir gruppen och
kollektivet betydelsefull för den sociala identiteten.
I detta och föregående kapitel argumenterar jag för förutsättningarna
för, och pekar även på uttryck för en självständig yrkeskultur. I nästa
kapitel kommer jag att modifiera resonemanget genom att peka på
variationer i polisärt tänkande och förhållningssätt.

84

5. Variationer i yrkeskulturen
I detta kapitel hävdar jag att snarare än att hävda en homogen
yrkeskultur kan denna ses som variationer på olika teman. Det finns
naturligtvis individuella skillnader i värderingar och förhållningssätt.
Jag har tidigare berört att kultur kan ses som en referensgrupp som
följer den sociala rollen. 177 Detta kan leda till rollkonflikter. Att vara
aktivt troende och polis kan vara en sådan. Här skall jag emellertid lyfta
fram sådana skillnader som utgår från ålder, kön, karaktären på det
distrikt man arbetar i, liksom karaktären på arbetsuppgifter. Dessa
skillnader återkommer bland mina informanter. Beskrivningen av
variationer i yrkeskulturen får dessutom tjäna som introduktion till den
taxonomi utifrån perspektiv och förhållningssätt som tidigare aviserats,
och som den fortsatta avhandlingen kommer att utgå från.

Ålder och förändrad rekrytering
Ålder beskrivs av såväl poliser som forskare som en viktig variabel för
polisiära arbetsstilar. Några pekar på att det är de yngre som förändrat
yrkeskulturen medan andra betonar äldre polisers roll för en mjukare
polispraktik.

Yngre som förändringsagenter
Flera av mina informanter pekade på förändrad rekrytering som en
viktig orsak till förändringar, såväl i innehåll som i bredd, i kollektiva
uppfattningar. Bland annat hävdades att dagens nya poliser är mer
flexibla och bättre utbildade. Yngre poliser ansågs inte var lika beredda
att underordna sig kollektiva normer som tidigare generationer. Flera
äldre informanter menade att det inte var möjligt att "köra med" unga
kollegor på det sätt man gjorde när de själva började inom polisen.
Det finns ju dom (poliser) som lever kvar i gamla sätt att fostra
unga. Man kan få tuppjuck när äldre kollegor sätter igång och
försöka forma dom nya eleverna. Man ser ju att du inte kan
177
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behandla dom så idag. Kräva att dom ska vara nån sorts passopp,
alltså det går inte idag. Men det var ju verkligen utpräglat förr, men
det har luckrats upp dom sista åren, det är uppenbart. (Intervjusvar)
De poliser som rekryterats under de senaste 10–15 åren 178 ansågs
betydligt mer självsäkra och ifrågasättande än tidigare generationer.
Tidigare förgivettaganden blev i större utsträckning ifrågasatta. Äldre
kollegors kompetens och värderingar hade inte samma ställning. Vidare
hade den kollektivistiska kårandan som behandlades i föregående
kapitel om inte ersatts så åtminstone kompletterats av en ökad
individualism. Den tidigare starka interna tystnadskoden i samband
med polisiära regelbrott påstods inte längre vara lika given. Ifråga om
bland annat otillbörlig våldsanvändning och informella bestraffningar
ansågs dessa ha blivit ovanliga till följd av andra professionella ideal.
Man var vidare inte längre på samma sätt hängiven polisyrket. Istället
var en vanlig inställning bland yngre kollegor att man tänkt sig att
arbeta ett antal år som patrullerande polis, för att sedan göra något
annat med bättre ekonomiska och statusmässiga villkor, i eller utanför
polisorganisationen. Genusforskaren Susanne Andersson menar att
denna beredskap för mobilitet kännetecknar en ny typ av manligt ideal i
polisorganisationen. 179 Som stöd för en ökad självständighet och självsäkerhet hos yngre poliser kan man identifiera en rad individuellt
identitetsförstärkande faktorer.
Den klassmässiga basen för rekrytering till polisyrket har förändrats.
Historiskt var det söner till bönder och yrkesutbildade arbetare som rekryterades. Utifrån intervjuer framgår att en viktig rekryteringsgrupp
var stamanställda befäl, som sedan de flyttat hemifrån levt i
militärförläggningar med även för den tiden tydliga auktoritära ideal.
Den klassmässiga bakgrunden för dem som blir poliser har emellertid
gått från arbetar- till medelklass. Många poliser har tidigare studier och
yrkeserfarenhet bakom sig. I en studie av polisaspiranter från 1996
anges att drygt 40 procent av fäderna till dessa hade avslutad
universitets- eller högskoleutbildning, 72,5 procent hade bott i villa
under uppväxttiden, 43 procent av aspiranterna hade någon form av
178
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postgymnasial utbildning förutom Polishögskolan. Av dessa hade 34
procent studerat vid universitet/högskola. 180
Polisyrket har fått en annan social status. Medan man så sent som på
1960- och 70- talen hade problem med att rekrytera poliser är det idag
ett av de yrken som står högst på listan över gymnasisternas yrkesval.
Idag är det mångdubbelt fler sökande än tillgängliga utbildningsplatser
på Polishögskolan. Polisarbetet utgör dessutom ett av de mest
exponerade yrkena i massmedia och den som är polis blir ofta speciellt
uppmärksammad i sociala sammanhang. Polisarbetet ger status genom
att vara förknippat med kunskap, makt, spänning och dramatik.
Självständigheten hos dagens nya poliser kan antas följa en allmän
samhällstendens där icke-ifrågasättande, aktning och respekt har ersatts
av ett mer komplicerat förhållningssätt. Bland annat den massmediala
bevakningen avspeglar att just för att man är en auktoritet skall man
ifrågasättas. I ett mer nyanserat perspektiv är auktoriteter fortfarande
respekterade. Samtidigt krävs intellektuella bevis, liksom rättvisa, för
att beslut skall accepteras. 181

Yngre som upprätthållare av poliskulturen?
Utifrån mina informanters beskrivningar skulle det emellertid parallellt
med yngres större självständighet vara dessa som är bärare av ett tufft
brottsbekämparideal. Däremot skulle det vara de äldre poliserna som
bidragit till att det yrkeskollektiva medvetandet förändrats i en mjukare
och mer proaktiv riktning. En återkommande föreställning i
polisorganisationen var att yngre och då företrädesvis manliga poliser
var mer reaktivt orienterade och gränssättande. I polisslangen ansågs de
med en travesti på visan "Mors lilla Olle" ha "blåljus i blick". Detta
innebar att de ansågs alltför fokuserade på polisarbete under dramatiska
former och då företrädesvis tjuvjakt.

180

Pettersson, Liselott & Svanberg, Karin (1996) Rekrytering och utbildning av
polisaspiranter s. 157ff.
181
Se bl.a. Symonds, Martin (1972) Policemen and policework s. 168.

87

"Rävfasen"

Faser i synen på polisarbete
Utifrån föreställningar om hur man är som ung och gammal polis
föreslår jag en skiss till ett fasperspektiv i synen på hur polisrollen
uppfattas av mina informanter. Det är en skiss eftersom det förmodligen
vid närmare granskning skulle gå att få ut fler faser eller åtminstone
delfaser. Eftersom poliser ofta underförstått ansågs vara män är det
företrädesvis en manlig karriär som beskrivs. Med begrepp från den
interna jargongen har jag identifierat tre faser i synen på polisyrket:
"rävfasen", den "hungriga" respektive den "mätta fasen". 182 Det finns
inga skarpa gränser mellan faserna. De kan därmed ses som teman som
kan löpa parallellt men där det senare successivt kommer att ta
överhanden över det tidigare.
Givetvis finns så stora individuella skillnader att många inte går att
inkludera i skissen. Jag har emellertid funnit påfallande enhetliga
föreställningar om hur man är som polis i olika perioder i karriären.
Beroende på om man är ung, medelålders eller gammal polis förefaller
man ha olika förväntningar på sig från yrkeskollektivet. Därmed skulle
dessa föreställningar ha en normativ funktion. Det finns dessutom,
vilket jag återkommer till, stöd i annan forskning för skillnader i
arbetsstil mellan äldre och yngre poliser.
Skillnaden mellan de olika faserna kan beskrivas utifrån olika
aspekter – självständighet i yrkesrollen och förhållande till regelverket
– som i sin tur hänger ihop med vilka prioriteringar man gör. Häri ingår
även sökande efter dramatiska uppgifter kontra försiktighet. Detta kan
även kopplas till en utveckling från en reaktiv till en mer proaktiv
arbetsstil.
"Räv" var en återkommande slangbeteckning för polisaspiranter. I
denna stadieskiss har begreppet fått ge namn åt den period i
yrkeskarriären då man går från osäkerhet till tydlighet i yrkesrollen.
Utöver den 1,5 år långa praktiktjänstgöringen kan den innefatta något
eller några år efter avslutad utbildning.
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Ett uttryck för perioden var en strävan efter att lära sig och införliva
yrkeskollektivets attribut. Därmed utvecklades en hög grad av
konformitet i förhållande till dessa. Jag har tidigare beskrivit den
omvandling som polisaspiranter kunde genomgå under sin praktik.
Flera informanter betonade rävfasens betydelse för hur yrkesrollen
framgent skulle gestalta sig.
Även om man har en del med sig så formas man. Man har med sig
en del från skolan när man kommer ut och in i ett turlag men det är
som de jobbar där som man får den stora formen. Det beror på vem
man hamnar hos som handledare, vem som blir ens handledare,
vilket turlag man hamnar i. Det tror jag har en oerhörd betydelse för
ens fortsatta karriär. (Intervjusvar)
Med den betoning på ledare som fanns i yrkeskollektivet framhöll flera
informanter att det var handledare och informella ledare i turlaget som
kom att sätta sin prägel på hur den unge skulle utvecklas.
Har du fem aspiranter och är det en samhällsbärartyp så kan han få
dom att stegra dit på tre månader. Hur lätt som helst. Lika lätt som
du kan styra in dom i mitten, dom är oerhört formbara när dom
kommer och dom tror nästan blint på allt man säger. Är nästan
okritiska. (Intervjusvar)
Nybörjaren saknar erfarenhet av polisarbete. Utgångspunkten är istället
den legalistiska skolning man fått från Polishögskolan. Man hävdar en
syn på professionalitet som innebär att man i hög grad utgår från
lagstöd och regelverk. 183 Intervjucitatet nedan kommer från en
informant som gör sin praktikperiod. Han ser uppenbarligen
förekomsten av tillrättalagd rapportering som en kunskapsbrist orsakad
av tidigare utbildningar.
Förekommer det att man i efterhand anpassar sig, försöker hitta vad
i regelverket som motiverar handlingen?
Där tror jag då är en stor skillnad bland dom som har gått i den
nyare tidens utbildning. För det var ju mycket tack vare dom här
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övningarna som vi hade på skolan, så fort man hade gjort nåt så fick
man ju svara på vad man hade för stöd för det. (Intervjusvar)
Ur den äldre polisens perspektiv är däremot de yngre alltför
regelberoende. De anses kunniga om lagar men vet inte hur man bör
tolka dem utifrån yrkeskollektiva normer. Detta regelberoende innebär
emellertid samtidigt att de unga poliserna får svårt att agera. De väger
för och emot i frågor som erfarna kollegor uppfattar som
ryggmärgskunskap.
När jag kom ut var man så fullmatad med teori så man kom inte till
skott förrän händelsen var överspelad, grovt sett, för man stod och
grunnade på lagrum och lagtexter. Men det sätter sig ju i benmärgen
på nåt sätt. Det styrs av sunda förnuftet sen. Man vet vad som är rätt
och fel. (Intervjusvar)
Nybörjaren förväntas vara ambitiös och engagerad. Han saknar
emellertid det autonoma perspektivets blick för att sovra mellan vad
som är mer eller mindre polisiärt intressant. Det beskrivs att de färska
poliserna "hugger" på allt som kan vara brottsligt.
De (unga min anm.) är kanske av uppfattningen att är det nån som är
narkotikapåverkad så ska han in och lämna pisseprov om han så har
varit missbrukare i trettio år. Så kan man ta en diskussion att vad
kostar detta samhällsborgarna att han ska lämna urinprov idag igen.
Och vad är målet, är det nån vision om att han ska sluta missbruka
eller … Det är mer svart och vitt från början. Jag tror det vidgar,
Och det gör det ju inte förrän du har fått erfarenheten runtomkring
dig. (Intervjusvar)
Sökandet efter dramatik i polisarbetet, som utmärker den kommande
hungriga fasen, finns redan i denna fas. 184 Polisaspiranterna betonade
som regel att man ville till yttre tjänst och då främst
utryckningsverksamhet. Närpolisarbetet sågs med misstänksamhet av
de flesta. Innesittande arbete på till exempel krim såg man som något
man möjligen kunde tänka sig när man blev äldre. 185 Det kan emellertid
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Hungriga fasen

förmodas att denna betoning av det "roliga" hämmas av regelberoende
och möjligen även av äldre kollegors återhållande inverkan. Istället
brukar yngre peka på den bredd av arbetsuppgifter som yrket erbjuder.
En informant beskrev hur han till och med tyckte att fotpatrullering var
roligt när han började som polis. Samtidigt som man började kunna se
en rutin i vissa uppgifter hölls engagemanget uppe av att allt kunde
hända. Magnus Lundberg beskriver hur polisaspiranter såg en möjlighet
i varje anrop. Bakom en enkel bilolycka utan personskador kunde det
dölja sig en efterlyst eller ett rattfylleri.186
Den hungriga fasen har sitt centrum i 20- och början av 30-årsåldern.
Övergången från rävfasen till den hungriga fasen sker när man i turlaget
blivit accepterad som en självständig kollega. Man har lärt sig
polisarbetets grunder och är inte lika osäker i sitt agerande. Övergången
till den senare mätta fasen var emellertid en successiv process utan
skarpa gränser.
Vad jag framgent kommer att beskriva som det autonoma
perspektivet kan antas ha flest förespråkare i den hungriga fasen.
Dessutom är det här som vi återfinner det tuffa förhållningssättet. Den
hungriga fasen är präglad av en hög aktivitetsnivå. 187 Förutom detta
definieras polisarbete som i huvudsak kriminalitetsbekämpning och
ordningsupprätthållande via kontrollverksamhet och snabba kraftfulla
reaktiva insatser. Det är poliser som påstås gilla att "slita och dra i
folk". 188 Därmed blir det utryckningsverksamhet som lockar.
Vi har några exempel på yngre kollegor som blev placerade ute i ett
närpolisområde. Men dom har ju som man säger väskan packad,
dom vill ju inte vara där. Yngre kollegor vill ju först vara på
utryckning innan man går ut som närpoliser. Man vill ha den här
blåljuskörningen och lite mer action än vi som har varit med några
år. (Intervjusvar)
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Mätta fasen

Som anges i citatet ovan är sökandet efter spänning och dramatik ett
centralt inslag. En annan informant beskrev att hade man haft ett
nattpass utan en akut utryckning så var det ett misslyckat nattpass. Liv
Finstad anger detta som ett sätt att förverkliga en pojkdröm snarare än
något kulturellt inlärt. 189
Man har lärt sig att prioritera vilka arbetsuppgifter man skall
engagera sig i när man själv kan välja och utvecklat en större
handlingsfrihet i förhållande till lagstiftning och det regelverk som
omger polisarbetet. Med förtrogenhet med lagstiftningen i ryggen kan
polisen välja vilka lagrum man kan använda vid ett ingripande. Därmed
har man större förutsättningar att i efterhand motivera ett agerande.
Dom vet vad dom ska skriva för att skriva loss sig. Dom vågar för
att dom känner sig styrkta av att dom vet så pass mycket så dom vet
hur dom ska skriva. Så det har man nog sett att det finns fall att dom
som kan rättsreglerna bra, dom har förmåga att kanske använda mer
våld än vad nöden kräver och att man vet att det här klarar jag. Även
om jag går över gränsen så klarar jag av att skriva mig fri från det.
Även om det inte är att skriva sanningen. (Intervjusvar)
Fokuseringen på reaktiv brottsbekämpning beskriver några som ett
försvar. På Polishögskolan hade man inställningen att hjälpa alla. Men
när man kom ut och konfronterades med en misär som översteg vad
man föreställt sig så fokuserade man på brottsbekämpning för att slippa
engagera sig.
När jag har bett mina informanter att definiera när man går från att var
ung och hungrig till äldre och mätt polis relaterar de detta till
manlighetsfaser. När man "lekt rommen av sig", bildat familj och
barnen börjar växa upp blir man mer försiktig i sin arbetsstil.
Informanten nedan refererar till biljakter:
För min egen del så, insåg man faran även förr. Då var det en
kalkylerad risk, men nu tar man det mer lugnt. När man blev
förälder då kom förnuftet in. Att det är farligt och det måste jag inse
för jag har mer än mig själv att ta ansvar för. (Intervjusvar)
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Johannes Knutssons definition av erfarna poliser som de med över 15
tjänsteår, d.v.s. i 40–45 årsåldern och äldre, är tillämplig när man anses
ha övergått till den mätta fasen. 190 Med den gamla åldersordningen för
befordran skulle många då ha lämnat det patrullerande polisarbetet för
att bli till exempel kriminalpolis eller befäl. Övergången till lämplighet
som kriterium för befordran, tillsammans med att antalet sådana tjänster
minskat, har emellertid inneburit att allt fler äldre poliser stannar i det
patrullerande arbetet. I de mindre distrikten där jag gjorde fältstudier,
dominerade dessa. Där kunde 40-åringar vara "yngste man". 191
Den mätta fasen kännetecknas av en minskad betoning av reaktiv
kriminalitetskontroll till förmån för en bredare syn på polisarbetet,
vilket inkluderar sociala och brottsförebyggande uppgifter. Medan en
"hungrig" polis söker snabba och enkla lösningar så påstås den äldre,
som i följande citat gå ett steg längre.
Om man pratar om en stöld till exempel att lösa det snabbt och smidigt med en ungdom på platsen och sen inte göra mer. Det löser det
bara där men ungdomen kanske stjäl igen. En äldre polis har kanske
varit med om det här ett par gånger och går ett steg längre och pratar
med föräldrarna också. Man är då mer förebyggande, bakar in det i
lösningen. (Intervjusvar)
Härmed närmar man sig återigen den breda synen på polisarbete som
"räven" fått från polisutbildningen. Även när man ideologiskt omfattar
den hungriga fasens syn på polisarbetet kommer detta att kombineras
med ett mjukare förhållningssätt. Medan den "hungrige" polisen med
förakt talar om den trygga farbroderliga "Sigge Fürst-polisen", blir
denne mer av ett ideal åtminstone bland de äldre av de "mätta".
Medan dådkraftighet var viktig i föregående fas präglas arbetet här
av större försiktighet och eftertänksamhet. I de äldre polisernas
prioritering ingår att man delvis släppt den emotionella drivkraft som
möjligheten till tjuvjakt innebär. Istället har man som i citatet nedan en
pragmatisk syn på framgång eller misslyckande.
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Man vet också att en biljakt då, resultatet av straffvärdet för en stöld
av bil, det är ju ingenting, och oftast så slutar det med att polisbilar
krockar. Det blir bara elände av allting. Det blir mycket mer jobb än
vad man får ut av det. Jag tror man tittar mer på dom ärenden som
kommer in nu, vad kan det här leda till? Vad innebär det för vilka
resurser ska vi lägga ner för att få fast den här killen, och så sätter
man det i proportion till allting annat. Men det gör man inte som ung
utan då är det viktigast att få tag i den här biltjuven. (Intervjusvar)
Ju äldre man är som polis desto större frihet kan man ta sig att agera
självständigt i förhållande till kollegor. 192 För några kan detta innebära
att man tillåter sig att avvika från den arbetsstil som är förhärskande i
turlaget. För andra beskrivs att man utvecklar en rigiditet: "Dom skall
inte göra mer än vad dom alltid har gjort." I den äldre polismannens
prioritering ligger även en trötthetsdimension. Man har sett allt och
ingenting leder längre till spänning.
Man gör ingripandet för stunden, när den här människan är som
jävligast, bråkigast och det är ett kålhuvud rent ut sagt och så tar
man in han och så åker man ut till nästa person. Ju äldre man blir ju
mer tröttnar man på sånt här. En så kallad äldre polis kanske har
utryckningsstyrkan för det är bra tider för en själv, jobba intensivt
och ha ledigt mycket, kanske har annat att göra på sin fritid en
bisyssla och liknande. Då kör man inte i första taget. Det tyckte jag i
slutet när jag körde att det var det ingen som var sugen på. Det är ju
för tjatigt va. Men unga poliser kör ju alltid in och sätter dom, så
många gånger dom kan få. (Intervjusvar)
Flera beskriver en större ödmjukhet i förhållande till de livsöden som i
sin tur leder till ett mjukare förhållningssätt.
Det finns nått gott i alla. Och jag försöker alltid se det. Det gjorde
jag inte då. På nått sätt kände man att det var mycket mer "jaha han
har gjort ett brott, så ställer vi honom där, det är den gode där", att
man mycket mer delade upp människor och stämplade dom på nått
vis. Det präglade ju arbetet på nått vis, även min attityd om jag
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pratade med den som hade gjort något brott eller om den som var
god. (Intervjusvar)

Äldre och yngre i annan forskning
Uppdelningen i yngre "hungriga" och äldre "mätta" återkommer hos
såväl Finstad som i Ingrid Nilsson Motevasels studie av kvarterspoliser.
Finstad gör utifrån Sørensen och Hetle en distinktion mellan å ena sidan
"aktionspatrullen", bestående av unga män med likartad bakgrund och
sociala intressen, och å den andra den "pragmatiska patrullen", som
motsvarade äldre polisers förhållningssätt. 193 Aktionspatrullen
kännetecknades av en stark önskan att något skall ske. Man var
angelägen om att snabbt vara på plats och hantera ärendet. Andra
uppgifter än brottsbekämpning tenderade att utdefinieras som polisiärt
ointressanta. I den pragmatiska patrullen hade man däremot ett lugnare
förhållningssätt till arbetet. Kännetecknande för detta var att inte
överdriva den egna aktivitetsnivån. Däremot skulle jobbet göras
ordentligt och när så krävdes var man beredd att ta i ordentligt.
Nilsson Motevasel identifierar bland kvarterspoliser dels en grupp
kollektivt orienterade, dels en grupp som hon beskriver som autonoma,
dock med en annan betydelse än den jag ger begreppet. De kollektivt
orienterade var alla relativt unga män. Man markerade en maskulinitet i
termer av styrka, sport och andra fysiska aktiviteter. Vidare betonades
yrkeskollektivet och dess informella hierarkier. De hade en arbetsstil
som Nilsson Motevasel beskriver i termer av den rättvisa fadern som
agerar i situationen, håller på regler och markerar skillnaden mellan
gott och ont. De äldre autonoma poliserna, fokuserar däremot på att
skapa relationer och att medverka i sociala nätverk. Deras arbetsstil
beskriver Nilsson Motevasel i termer av den trygge fadern med
inriktning på att hjälpa och skapa kontinuerliga omsorgsrelationer i
förhållande till sina klienter. 194
Betoningen av äldre polisers mjukare, mer serviceinriktade och
förebyggande arbetssätt, som snarare bygger på verbala än fysiska
metoder, återkommer även hos Finstad och hos Knutsson. En attityd de
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delade med såväl äldre som yngre kvinnliga kollegor. 195 Utifrån studier
Knutsson genomfört bland poliser i Stockholm ansåg erfarna poliser,
jämfört med yngre kollegor att fotpatrullering hade större positiva
effekter vad gäller förebyggande av kriminalitet och ordningsstörningar
samt när det gäller ökad trygghet. De var mer benägna att anse att
minskad bilkörning skulle öka effektiviteten i polisarbetet liksom mer
positivt inställda till att ordningspolisen skulle efterlikna
kvarterspolisernas kontaktskapande och förebyggande arbetssätt. 196

Kvinnliga poliser
Polisen kan tillsammans med brandkåren och militären beskrivas som
utpräglat manliga arbetsplatser. Andersson ger en stämningsbild från
sina fältstudier:
Det första intrycket jag får av denna lunch är en känsla av att hela
sammanhanget är genomsyrat av maskulinitet. Iakttagbart är uniformerna, kroppshållning, röstläge, ordval, samtalsämnen, skämten
som på ett noterbart sätt har en maskulin prägel och som uttrycks
och uppvisas av såväl kvinnor som män. Detta utgör ett slags
grundackord som ger en viss ton åt det andra. 197
I klassisk polisforskning karaktäriserades polisen som en macho-kultur
med den tuffa, våldsbenägna och icke-känslosamma polismannen som
ideal. 198 Det är oklart om detta macho-ideal som helhet någonsin varit
den hegemoniska maskuliniteten bland svensk polis. I varje fall har det
konkurrerat med vad Nilsson Motevasel beskriver som ett faderligt
omsorgsideal. Möjligen har macho-idealet dominerat i vissa
storstadsområden där våld varit återkommande inslag i arbetet. 199
Detta hindrar emellertid inte att ett manligt förhållningssätt varit
normen och att kvinnliga poliser förväntades underordna sig denna.
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Kvinnornas inträde i polisvärlden var kontroversiellt. Till att börja med
släpptes de inte in i det patrullerande arbetet. När detta skedde i slutet
av 50-talet och början av 60-talet förekom det att de blev utfrysta och
avvisade som arbetskamrater. En överlevnadsstrategi bland kvinnliga
poliser blev enligt diskussioner på etikhandledarutbildningar, och
bekräftat via intervjuer, att konkurrera med männen på männens villkor.
Kvinnliga poliser utsattes för tester och några strävade efter att vara
tuffare, starkare och mer dådkraftiga än sina manliga kollegor för att
accepteras.
När jag började som polis så var det många kvinnor som inom kort
blev mer män än vad männen var, och då framförallt ur den negativa
synpunkten (skratt). Dom var mer fräcka i munnen än den fräckaste
mannen. De tog till sig den här yttre karaktären av hur en man beter
sig och skulle vara lite värre. Jag tror att det var en osäkerhet för att
bli accepterad som kvinna, då är det lättare att ta till sig männens
beteende än att fortsätta bara vara sig själv, vara kvinna och bli
accepterad som man är. (Intervjusvar, kvinnlig polis)
Alternativt fick de inta roller som stämde överens med en klassisk
kvinna–man relation. Några blev "kuttersmycken" genom att betona sin
kvinnlighet och söka bekräftelse via ett flörtigt sexualiserat
förhållningssätt. Andra intog rollen som "sekreterare" eller "husmoder"
genom att betona uppgifter som hade med administration eller omsorg
om sina manliga kollegor att göra. En motsvarande kategorisering görs
av Christin Wathne i de sportiga, de tillgjort traditionellt kvinnliga, de
känsliga som behövde beskyddas, de erotiskt lättsinniga och de
manhaftiga. 200
Min erfarenhet utifrån såväl självpresentationer på utbildningar som
bland informanter är att kvinnliga poliser ofta karaktäriserar sin
uppväxt med att de var pojkflickor. I linje med dessa observationer
refererar Finstad till en norsk studie som pekar på en självselektion som
skiljer kvinnliga polisaspiranter från genomsnittet. Kvinnliga aspiranter
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ansågs vara mer utåtriktade, mindre rädda och ångestfyllda, mer
spännings- och utmaningssökande. 201
Samtidigt tog i min studie såväl manliga som kvinnliga informanter
avstånd från de alltför manhaftiga. Idealet var en kvinnlig polis som
utifrån de gängse manliga idealen skulle kunna sköta jobbet lika bra
som en manlig utan att för den skull behöva ge avkall på sin
kvinnlighet. 202 De som hade lättast att bli accepterade tycks vara de
som Wathne anger hade "skinn på näsan", som gjorde jobbet
tillfredsställande men som också kunde sätta gränser mot en manlig
jargong. 203

Skillnader i arbetsstil
Genomgående angav mina informanter att den ökade andelen kvinnliga
poliser varit betydelsefull för förändring mot mjukare attityder och förhållningssätt. Detta gällde såväl i de interna relationerna som – i
enlighet med Knutssons och Finstads iakttagelser ovan – vilka ideal
som präglar den yttre tjänsten.
Bland annat ansågs kvinnliga poliser ha större beredskap att internt
reagera och protestera mot förekomst av otillbörlig våldsanvändning.
Detta ansågs ha bidragit till förändrade attityder i hela poliskollektivet.
Detta påstående får stöd i en svensk enkätundersökning om attityder till
oegentligt beteende i arbetet. Medan kvinnliga poliser i allmänhet hade
en mer tolerant inställning till olika typer av överträdelser från polisers
sida, såg de allvarligare på otillbörlig våldsanvändning än vad deras
manliga kollegor gjorde. 204
Internt hävdades att den ökade andelen kvinnor inneburit ett öppnare
klimat. Kvinnliga poliser tillåter sig i större utsträckning att reagera på
ångestväckande situationer. Detta ansågs i sin tur ha inneburit att
manliga kollegor fått motsvarande tillåtelser. Vidare hade den
hierarkiska ordningen även i det informella samtalet mjukats upp. Män
201
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ansågs ha större behov av att bevaka sin sociala ställning i kollektivet,
liksom att underordna sig dem med högre status, medan kvinnor kunde
uttrycka sig friare.
Utifrån mina data var det emellertid främst fysisk styrka och
kommunikativ förmåga som betonades när man diskuterade skillnaden
mellan manliga och kvinnliga poliser. Kvinnliga polisers påstådda
sämre fysiska styrka skulle göra att de kom till korta i våldsamma
situationer. 205 Däremot ansågs kvinnliga poliser bland båda könen ha
en större kommunikativ kompetens än de manliga. Där män skulle vara
beredda att ta till fysiska maktmedel var kvinnor mer "psykiska" och
försökte lösa situationer "pratvägen" via förhandling och övertalning. 206
Av detta arbetssätt följer en större benägenhet till ett förhållningssätt
som inkluderade omsorg. 207 Flera hävdade att kvinnliga polisers
mjukare förhållningssätt även förändrat manliga polisiära attityder. När
en manlig polis åker med en kvinnlig lägger även han sig på en mjukare
nivå.

Stad – landsbygd
Enligt mina data hade poliser på mindre orter förhållningssätt som
liknade de äldre/kvinnliga polisernas. Häri ingick en större betoning på
kontaktskapande arbete, service till allmänheten samt mindre förekomst
av en tuff repressiv arbetsstil inklusive våldsanvändning. Sambandet
kan ses genom att landsortspoliser är äldre, men arbetssättet kan även
förstås utifrån såväl skillnader i arbetsvillkor som i grad av personlig
närhet i förhållande till det samhälle man verkar i. I de större distrikten
hade man en mer utvecklad arbetsdelning. Utryckningspolisen i det
större distriktet utförde sitt uppdrag, genomförde ett gripande och skrev
en rapport för att ärendet sedan skulle tas över av andra. Därefter
behövde han inte räkna med att ha ytterligare kontakt med de
inblandade. I det lilla distriktet med få poliser hade man däremot en
bredare repertoar med fler arbetsuppgifter. Man hade inte samma för205
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utsättningar som i det stora distriktet att lämna ärenden bakom sig efter
ett avslutat pass. I det stora distriktet hade man dessutom större möjligheter att få uppbackning av kollegor om man hamnade i ett underläge.
I det lilla distriktet arbetade man närmare invånarna. Medan polisen
i det stora distriktet kunde vara anonym bakom polisrollen blev man
åtminstone i det lilla distriktets tätort känd som person, speciellt om
man bodde i samhället. Detta ledde till att man aldrig kunde hänga av
sig uniformen. Besök på Systembolaget kom att registreras och bli en
del av det lokala samtalet. Även den egna familjen drogs in. Barnen
bedömdes i ljuset av att mamma och/eller pappa var polis. I
yrkesutövningen kom på motsvarande sätt agerandet att kopplas till
person, till skillnad från polisen i det stora distriktet som hade större
förutsättningar att vara anonym bakom polisrollen. För polisen i det
mindre distriktet kom däremot en rad andra identiteter att aktiveras som
"Svenssons pojk", "Olles pappa", "fotbollstränaren" etc.
Närheten till det samhälle man verkade i innebar en större
personkännedom. Bland det stora distriktets patrullerande poliser har
jag noterat en imponerande personkännedom och minne för namn och
ansikten för polisens återkommande klientel. I det lilla distriktet var
kunskapen vidare. Utöver ortens kriminella och ordningsstörare kände
man till dem som någon gång kommit i klammeri med rättvisan såsom
för rattfylleri. Dessutom var man bekant med den sociala situationen,
bakgrunden och familjeförhållandena inte bara hos dem man mötte i
yrket utan även de som tillhörde kretsen av bekantas bekanta. Detta
innebar större förutsättningar för social kontroll. Man hade sålunda inte
samma behov som polisen i det stora distriktet att fullfölja ett ärende i
stunden, utan kunde vänta till ett tillfälle då man hade bättre tid och
resurser. Man hade till detta andra förutsättningar att reagera på
händelser.
I en småstad känner man befolkningen på ett helt annat sätt. Det gör
ju att man, man är mera observant på vem som rör sig i vissa
bostadsområden till exempel nu står det här gänget, nu är dom på
den här parkeringsplatsen. Där ska inte dom vara, då går man och
kör ner dom och lite sånt. Jag tror man är mera observant på det.
Eftersom man vet vad dom sysslar med. (Intervjusvar)
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Närheten till lokalsamhället och den bristande anonymiteten ledde
enligt flera poliser till ett ökat engagemang i mindre distrikt. Man hade
svårare att dra en gräns mellan arbete och fritid och upplevde ett större
ansvar för det egna samhället. Detta innebar mindre behov av och/eller
möjlighet att avgränsa vad som tillhörde polisrollen. Sociala
servicefunktioner, om det så gällde att fånga in en bortsprungen ko,
blev en naturligare del av arbetet än det skulle ha varit för en stadspolis.
Denna närhet ledde emellertid även till en risk för rollkonflikter.
Det är ett av mina skräckscenarier om jag skulle komma hem till
byn och någon jag kände, föräldrar till barnens klasskamrater till
exempel, körde mot rött ljus – skulle jag då ta körkortet. Man vet ju
hur beroende de är av sitt körkort. (Intervjusvar)
Att vara känd innebar att man har färre förutsättningar att gömma sig
bakom polisrollen, istället kom det egna agerandet att bedömas utifrån
de moraliska kriterier som gällde i samhället. En polisaspirant från
Norrland beskrev att han aldrig underlåtit att rapportera något brott,
men tillade: "Det är klart om man skulle beivra all hembränning man
kom i kontakt med skulle man bli ensam på kräftskivorna." Internt
menade några att alla i det lilla distriktet har lättare att komma till tals
medan vissa anonymiserades i stadens stora arbetslag. Andra menade
att konformitetstrycket var större i det lilla distriktet, därmed minskade
möjligheterna att avvika på ett sätt som stred mot de interna normerna.

Utryckning – närpolis
Verksamhetsidén i det historiskt traditionella polisarbetet i alla
länder är schabloniserat uttryckt: snabbt rycka ut med blåljus och
annan utrustning och rädda oskyldiga medborgare samt gripa, och
föra bort bus/brottslingar och på så sätt lösa problemet. Denna
uppfattning lever kvar och är normbildande för såväl chefers som
enskilda polisers bedömning av vad som är viktigt i arbetet och
delvis ger status. Att tillhöra piketen i Stockholm eller den
nationella insatsstyrkan ger således hög status bland poliser. NÄPO

101

är inte högstatus, inte
(Riksrevisionsverket) 208

heller

problemorienterat

arbete.

Närpolisreformen med dess bakomliggande idé om problemorienterat
polisarbete står i konflikt med traditionella polisideal. 209 Idén om
kärnan i polisarbetet, som att fånga "busar" och rädda oskyldiga
nödställda via snabba, resoluta och reaktiva ingripanden, ställs mot ett
långsiktigt förebyggande arbete där man utifrån analys av brottsstatistik
skulle definiera mål och fastställa metoder i arbetet. Tidiga
framgångskriterier baserade på situationsavgränsade omedelbara
resultat skulle nedtonas till förmån för resultatmått baserat på statistik.
Vidare skulle den tidigare specialiseringen i bland annat ordnings-,
trafik- och kriminalavdelningar ersättas av allpoliser som skulle
inkludera alla dessa områden.
Medan närpolisen var tänkt som kärnan i polisarbetet kom utifrån
mina data reformen på tillämpningsnivå i stor utsträckning att reduceras
till en fråga om etikettering. 210 Vad som rubricerades som
närpolisarbete hade en spännvidd från traditionell reaktiv
utryckningsverksamhet via klassisk kvarterspolisverksamhet till
projektverksamhet riktad mot speciella typer av brott. En så stor del av
polispersonalen som möjligt rubricerades som närpoliser. Detta ansågs
bero på att ledningen i det aktuella distriktet via statistiken ville påvisa
att man höll sig väl framme i genomförandet av reformen.
Det är därför för tidigt att bedöma i vilken utsträckning
närpolisreformen kommer att innebära några genomgripande
förändringar i det konkreta polisarbetet. Däremot vill jag utifrån
närpolisreformens idé lyfta fram en tendens till polarisering i å ena
sidan en mer homogen utryckningsstyrka med förhållningssätt liknande
de klassiska idealen och å andra sidan en mer proaktiv kategori
närpoliser. Den gamla ordningspolisen rymde olika förhållningssätt till
arbetet som kan tänkas modifiera varandra.
208
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Vid reformens genomförande skedde en uppdelning i närpolis- och
utryckningsverksamhet. Det fanns olika skäl till varför enskilda poliser
valde det ena eller det andra. En grund var skillnader i
tjänstgöringsschema, en annan att andra verksamheter fick mindre
resurser. Detta innebar färre möjligheter för dem som skulle ha sökt sig
från traditionell ordningspolisverksamhet. Många blev dessutom
beordrade till närpolisorganisationen.
Men därjämte beskrevs ett val utifrån synen på polisarbete. De som
var mer reaktivt inriktade kom att söka sig till utryckning. För dem som
hade en mer proaktiv målsättning var däremot verksamhet i enlighet
med närpolisreformens idé lockande. Tendensen till polarisering skulle
därmed innebära att utryckningsverksamheten i större utsträckning än
för de gamla ordningspoliserna kom att inrymma reaktiva ideal.
Av mina informanter fick jag visst stöd för hypotesen om en sådan
polarisering. Den dominerande uppfattningen var emellertid att det
fanns större likheter än skillnader i attityder och förhållningssätt mellan
närpoliser och utryckningspoliser och att båda grupperna arbetade som
reaktivt orienterade ordningspoliser. De skillnader som beskrevs
uppvisade stora likheter med dem som jag har redovisat mellan det lilla
och det stora distriktet. Detta kan bero på att flera av mina informanter
som var närpoliser samtidigt arbetade i närpolisområden med tydlig
landsortsprägel. De som arbetade som mer renodlade närpoliser även i
större orter ansågs emellertid ha en större helhetssyn. Kunskapen om
och närheten till dem man arbetar med gjorde att närpoliser liksom
landsortspoliser utvecklade en högre grad av självständighet. Man hade
också huvudansvaret för ett område. Utryckningen hade däremot ett
begränsat och situationsanpassat ansvar.
Som utryckningspoliser är man inte så intresserade av att sätta bilen
och gå ut på Rosengårds centrum ta en runda och prata lite grann
med affärsinnehavarna. Utryckningsförarna åker ut. Sedan åker man
in igen och avrapporterar sen åker man ut på ett nytt ärende. Jag tror
att man där uppfattar polisarbete som att hjälpa och ställa till rätta
men mest att gripa folk. När man umgås på ett annat sätt i sin
polisroll än vad man gör som polis i en utryckningsstyrka kanske
man har en annan syn på att hjälpa och ställa till rätta. När man
arbetar med samma ungdomar och samma affärsinnehavare som har
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problem med snatterier och skadegörelse, inbrott och sådana här
saker. Jag tror att man får andra värderingar som närpolis.
Närpolisen ser att blir det inte rätt vid det här tillfället så kommer
problemet att förfölja mig – det här är mitt område. Det kommer
tillbaka nästa vecka, om fjorton dagar eller nästa månad.
Utryckningsföraren kanske aldrig hamnar i den här sitsen eftersom
det kan vara en annan kollega som får ärendet nästa gång. (Intervjusvar)

En enhetlig poliskultur?
Såsom beskrevs i kapitel 1 pekar de klassiska polissociologerna,
åtminstone när man sammanfattar deras rön, på en i hög grad enhetlig
poliskultur. Jag har emellertid som hittills framgått inte funnit en sådan
samstämmig bild av tänkande och förhållningssätt. Istället fanns en
spännvidd mellan dem som beskrev polisarbete och polisiärt tänkande
helt enligt officiella direktiv och dem vars beskrivningar i stort sett
överensstämde med de klassiska polisforskarnas.
Återkommande hävdade mina informanter att det skett stora förändringar i polisiära attityder och förhållningssätt. Den klassiska polisforskningens syn på yrkeskulturen beskrevs av flera informanter som en
historisk företeelse – giltig för svensk polis i större städer fram till
åttiotalet – men inte idag. Två typer av invändningar i förhållande till
den klassiska kulturbilden kan urskiljas. I den ena bekräftas
förekomsten av gemensamma kollektiva förhållningssätt, men att dessa
hade förändrats. Bland annat skulle kännetecken från den klassiska
polisforskningen som macho-ideal, social isolering, ömsesidigt
beskydd, betoning av fysiska maktmedel och informella
bestraffningsmetoder, ha försvunnit eller fått mindre betydelse. I den
andra typen av invändning angavs att utvecklingen gått mot mindre
kollektivt underordnande och större utrymme för individuella förhållningssätt.
Det finns en rad skäl till att förhålla sig kritisk till icke
systematiserade jämförelser mellan förr och nu. Det är till exempel
lättare att generalisera och framhäva, karikera eller idealisera drag i det
förgångna, medan nuets mångfald framstår som tydligare. Anekdoter
från förr, som överlevt därför att de beskriver sensationella händelser,
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kan ge bilden av att detta var representativa beskrivningar av den dåtida
verkligheten. Beskrivningar av skillnaden mellan då och nu kan
emellertid antas ha en normativ funktion genom att man distanserar sig
från gamla tiders påstådda illegitima praktik, som uppfattas som
föråldrad. Med andra ord – även om historieskrivningen är felaktig kan
beskrivningen av nuläget vara rimlig.

Skandinavisk forskning
Den variation i uppfattningen om en enhetlig poliskultur som mina informanter ger återkommer i senare skandinavisk forskning. Ekman
betonar förekomsten av kollektiva likhetsnormer som gör att olika
poliser, oberoende av tid och rum, handlar likartat. 211 Finstad hävdar
emellertid att resultaten från hennes studie står i kontrast till de
klassiska polisforskarnas. Hon menar att även om poliser ser sig själva
utifrån samlande kännetecken, så finns det betydande variationer inom
poliskollektivet. Dessa kom att avspeglas i det interna klimatet, i
förhållandet mellan polis och allmänhet liksom i skillnader i
uppfattningen om vad polisen skall göra och representera. I likhet med
mina informanter pekar hon på att de norska poliserna hade en längre
utbildning, att den klassmässiga basen var annorlunda samt att norsk
polis hade en större andel kvinnor än vad som är vanligt
internationellt. 212 Även Stefan Holgersson menar att variationen är för
stor för att det skulle vara möjligt att använda angloamerikansk
forskning som generell karaktäristik av svenska poliser. Utifrån en
distinktion mellan reflekterande och icke-reflekterande poliser menar
han att det var de icke reflekterande som överensstämde med drag i den
klassiska forskningen. 213

Angloamerikansk forskning
Synen på en förändrad yrkeskultur återkommer i angloamerikansk
forskning. Trots en bred enighet om att den klassiska polisforskningen
gett betydande bidrag till förståelse av poliskollektivet har den också
211
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ifrågasatts. Bland annat menar Steve Herbert att polisforskningens
betoning av informella aspekter av polisarbetet har gjort att den
formella regleringen framstått som mer kraftlös än den i själva verket
är. 214 Herbert identifierar ett antal normativa principer som påverkar
polisiärt tänkande och praktik. En del av dessa återkommer i tidigare
forskning såsom säkerhets- och moraliskt tänkande, manschauvinism
och sökande efter spänning. Men därjämte anger han lagstiftning och
byråkratisk kontroll som motsvarande storheter. 215
I en av polisforskningens klassiker, Justice without trial, vars första
version utgavs 1966, driver Skolnick tesen att poliser kommer att välja
effektivitet snarare än legalitet. 216 I en senare studie pekar han
emellertid på att poliser i större utsträckning än han förutsåg har
kommit att underordna sig straffprocessuella regler, samt att ta större
hänsyn till rättssäkerheten. 217 Därmed har det skapats ett internt
normsystem som markerar distans till olagliga och/eller oacceptabla
polishandlingar. 218 P. A. J. Waddington går ett steg längre och hävdar
att poliskulturen företrädesvis är ett uttryck för en intern jargong med
syfte att förstärka den egna självbilden. Däremot skulle den inte vara
vägledande för polisers praktik. 219 Han hänvisar bland annat till den
väldokumenterade rasistiska jargongen, men där flera forskare inte
kunnat dokumentera motsvarande praktik. 220

Perspektiv och förhållningssätt
Den variation jag funnit i polisiärt tänkande och förhållningssätt skulle
kunna användas för att identifiera en serie parallella kulturer eller
subkulturer. En sådan uppdelning skulle emellertid snabbt bli
214
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omfattande med många överlappande karaktäristika hos de olika
kulturerna. Den skulle därutöver riskera att ge intryck av en större
heterogenitet med inbördes motsättningar än vad jag uppfattar fanns i
yrkeskollektivet.
I min beskrivning av patrullerande polisers yrkeskultur har jag istället
utgått från en taxonomi som innehåller en polaritet mellan två dominerande perspektiv, som jag benämner det legalistiska och det autonoma.
Det förra kännetecknas av lojalitet mot det officiellt sanktionerade
samhällsmandatet, medan det senare hyllar ett ideal om polisyrket som
självständig samhällskraft. Dessa båda huvudperspektiv kommer att
förstärkas eller modifieras av tre typer av förhållningssätt som inte utan
vidare går att inrymma i något av perspektiven. Delvis utifrån begrepp i
polisjargongen har jag benämnt dessa trötta kontra hungriga, tuffa
kontra mjuka och intellektuella kontra mekaniskt-intuitiva
förhållningssätt.
Avsikten med min framställning av såväl det legalistiska som det
autonoma perspektivet liksom motsatsparen i de olika
förhållningssätten är att se dem som vad Max Weber kallar
idealtyper. 221 Med detta menas att de utgör teoretiska renodlingar av ett
visst fenomen. Perspektiv och förhållningssätt kan ses som skalor där
enskilda polisers agerande kan beskrivas som mer eller mindre
legalistiskt eller autonomt, trött–hungrigt, tufft–mjukt eller
intellektuellt–mekaniskt-intuitivt.
Detta mönster kan utgå från personliga förhållningssätt och referensramar, de kan förutom detta vara avhängigt vilken enhet, såsom distrikt,
avdelning och turlag poliser arbetar i. Enskilda poliser liksom turlag
kan vara mer eller mindre autonoma i sin yrkesutövning. En viktig
faktor är dessutom karaktären hos den situation man befinner sig i. Det
går vidare som behandlats att finna mönster i perspektiv och
förhållningssätt utifrån variabler som ålder, kön och arbetsuppgifternas
beskaffenhet.
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Legalistiska kontra autonoma perspektiv
Det legalistiska perspektivet utgår från en syn på polisen som det
politiska systemets, rättsväsendets och polisorganisationens förlängda
arm. Arbetet regleras av lagstiftning, övrigt regelverk, policydokument
samt överordnades direktiv. Den bakomliggande principen är att varje
form av polisiär maktutövning och speciellt användande av
tvångsmedel skall grunda sig på lagstiftning och följas upp via
dokumentation. Poliser skall som lojala tjänstemän följa överordnades
direktiv och utföra de order man får. Dessa måste emellertid ibland
tolkas. I rättspositivistisk anda är idealet att denna tolkning och därmed
varje polisiärt agerande skall utgå från lagstiftarens och
policyskaparens intentioner. Däremot ingår det inte i yrkesrollen att låta
personliga värderingar och åsikter styra agerandet.
I det autonoma perspektivet ser sig polisen som en självständig samhällskraft som skall upprätthålla moral, lag och ordning utifrån folkets
behov. Medan man i det legalistiska perspektivet är angelägen om att
ha lagstöd för de åtgärder man vidtar, upplever sig poliser i det
autonoma perspektivet ha ett mandat att upprätthålla etik och moral,
d.v.s. att ingripa mot dem som bryter mot vedertagna normer om
normal anständighet.
Det autonoma perspektivet uppvisar tydliga likheter med den
klassiska forskningens beskrivning av patrullerande polisers
yrkeskultur i termer av synen på vad som konstituerar det "riktiga
polisarbetet". Medan polismannen i det legalistiska perspektivet utgår
från auktoriteten i lagstiftningen, polisorganisationen och det övriga
rättsväsendet, bygger det autonoma perspektivet på den auktoritet som
det övriga samhället tillskriver polisrollen. Det är i delar av folkliga
föreställningar om polisarbetet som perspektivet hämtar sin näring.
Som metaforisk karikatyr för det legalistiska perspektivet kan man
använda den neutrala och regelstyrda byråkraten eller soldaten.
Motsvarande metafor för det autonoma perspektivet kan hämtas ur
romantiska manliga hjältemyter. Polismannen är sheriffen, samurajen
eller riddaren hängiven en mission att försvara det goda och bekämpa
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ondskans makter. 222 En sammanfattande jämförelse mellan de olika
perspektiven, framgår av tabell 2.

Förhållningssätt
Trötta kontra hungriga förhållningssätt beskriver två poler ifråga om
graden av aktivitet och personligt engagemang i det konkreta arbetet.
Den hungriges stil är att ständigt söka uppgifter, medan den trötte
agerar så att han skall slippa få några. Medan det hungriga
förhållningssättet förstärker de båda perspektiven innebär det trötta en
distansering från dem.
Tuffa kontra mjuka förhållningssätt uttrycker hur man använder makten
i konkreta situationer. Våldsanvändning liksom den betydelse man ger
upprätthållandet av polisens auktoritet är i detta sammanhang väsentlig.
I det tuffa förhållningssättet eftersträvas omvärldens respekt via
underordnande genom rädsla. Såväl uniformen som kroppsspråket och
sättet att tilltala syftar till att framkalla en bild av att polismannen har
åtskilligt större maktresurser än en motpart någonsin kan uppbringa.
Tabell 2: En jämförelse mellan det legalistiska respektive det autonoma
perspektivet.
Vad bygger
man sin
auktoritet på?

Uppdragsgivar
e

Riktlinjer för
arbetet

Motpart

222

Legalistiskt perspektiv
Staten som gett polisen befogenheter att i vissa avseenden
övervaka och kontrollera människors beteenden, monopol att
använda våld.
Staten via regering och
riksdag.

Lagstiftning och officiella
styrdokument, som utgår från
den byråkratiska strukturen
inkl. den interna hierarkin.
Service: alla.
Beskydd: utifrån hot.

Autonomt perspektiv
Folkliga föreställningar om
polisens auktoritet.

Folket eller allmänheten
definierat som vanligt
hederligt folk som gör rätt för
sig och betalar skatt.
Moraliska föreställningar om
rätt och fel.
Interna kollegiala normer om
hur arbetet skall bedrivas.
Service: välvillig allmänhet.
Beskydd: rättmätiga offer.

Se även Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 105.
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Brott: Skäligen misstänkta.
Ordningsstörning: de som bryter mot sanktionerade regler.
Val av arbetsmetod

Utifrån det regelverk som
reglerar polisarbete.

Uppgift

Utgår från prioriteringar och
direktiv i måldokument samt
lagstiftning sammanfattat i formuleringar som att "skydda,
hjälpa och ställa till rätta".

Brott: buset, d.v.s.
vanemässigt kriminella.
Ordningsstörning: de som
hotar allmänhetens
trygghetsupplevelse.
Utifrån effektivitet samt
interna normer för accepterade
tillvägagångssätt.
Att störa, jaga, och infånga buset.
Att eliminera ordningsstörningar.
Moralisk fostran.
Beskydd av de svaga.

I det mjuka förhållningssättet eftersträvas snarare respekt via
förtroende. Verbalt och i kroppsspråk förmedlas en inbjudan till
samarbete och en vädjan till förnuft. Det mjuka förhållningssättet
överensstämmer härvidlag med den bild av polisen som officiellt
förmedlas. Den potentiella våldsmakten skall finnas där, men behöver
inte synas annat än i speciella situationer. Det tuffa förhållningssättet
som ideal ligger emellertid närmare det autonoma perspektivet med sin
betoning på moralisk kontroll och brottsbekämpning.
Intellektuella kontra mekaniskt-intuitiva förhållningssätt behandlar
en kognitiv aspekt av synen på polisarbete, hit hör hur man skaffar sig
kunskap, människosyn, själv- och omvärldsuppfattning. Det
intellektuella förhållningssättet kännetecknas av en betoning av
kunskapssökande och kritiskt tänkande utifrån en uppfattning om
tillvarons komplexitet. Det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet är
däremot konkret jordnära och handlingsinriktat, med en misstro mot
abstrakta resonemang. Förhållningssättet präglas vidare av en
konservatism såväl värderingsmässigt som ifråga om arbetsmetoder. I
relation till det legalistiska respektive det autonoma perspektivet
tenderar det intellektuella förhållningssättet att modifiera och
realitetsförankra båda perspektiven. Det mekaniskt-intuitiva
förhållningssättet innebär däremot en förstärkning av respektive
perspektivs grundantaganden.
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Sammanfattande kommentarer
Detta kapitel fokuserar på variationer i tänkande och förhållningssätt
bland patrullerande poliser. Utifrån mina informanters bedömning har
patrullerande polisers yrkeskultur förändrats och blivit mindre enhetlig.
Detta som en följd av att senare generationers poliser i mindre grad är
beredda att underordna sig kollektivets traditionella likhetsnormer.
Samtidigt pekar såväl min studie som annan forskning på att det är
bland de yngre poliserna som man återfinner den klassiska
yrkeskulturens ideal om reaktiv brottsbekämpning under dramatiska
former. Äldre poliser skulle däremot omfattas av mer proaktiva ideal.
Jag har markerat att manligt präglade perspektiv är den norm i poliskollektivet som kvinnliga kollegor förväntas underordna sig. Detta
hindrar emellertid inte att den ökade andelen kvinnliga poliser ansetts
ha stor betydelse för förändringar av kulturen till förmån för ett mjukare
förhållningssätt. I likhet med äldre poliser anses de betona
brottsförebyggande arbete i förhållande till reaktiv brottsbekämpning.
Den mjukare och mer brottsförebyggande arbetsstilen gäller även
poliser i det mindre distriktet, som dessutom anses mindre beroende av
en kollektiv yrkesidentitet i förhållande till de andra identiteter som de
utvecklar i sitt lokalsamhälle.
I kapitlet presenterar jag en taxonomi för att beskriva patrullerande
polisers yrkeskultur. Denna utgår från polariteter utifrån perspektiv och
förhållningssätt. Det huvudtema jag identifierar utgörs av en variation
mellan å ena sidan ett legalistiskt perspektiv kännetecknat av ett underordnande och identifikation med polisorganisationens officiellt
sanktionerade mål och medel. Å den andra återfinns ett autonomt
perspektiv präglat av synen på poliser som en självständig
samhällskraft. Därtill beskriver taxonomin en polaritet mellan tre typer
av förhållningssätt som i olika kombinationer kommer att påverka
respektive perspektiv. Det första av dessa, trötta kontra hungriga
förhållningssätt, behandlar graden av aktivitet och engagemang i
arbetet. Det andra, tuffa eller mjuka förhållningssätt, omfattar bland
annat skillnader i framtoning och maktanvändning. Den tredje typen,
intellektuella kontra mekaniskt-intuitiva förhållningssätt, handlar om
olika typer av polisiärt tänkande ifråga om kunskapssyn själv- och
omvärldsuppfattning och människosyn.
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Nästa kapitel utgör det första av två som behandlar skillnaderna
mellan det legalistiska respektive det autonoma perspektivet. Det
behandlar olikheter i synen på vad som är polisarbetets syfte samt vilka
man är till för.
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6. Polisarbetets syfte enligt det legalistiska
respektive det autonoma perspektivet
Detta kapitel behandlar det legalistiska respektive det autonoma
perspektivets syn på syftet med polisarbete. Mot det legalistiska
perspektivets breda syn på polisarbetets avnämare ställs det autonoma
perspektivets uppfattning att man främst är till för en skötsam
allmänhet. Å andra sidan har det legalistiska perspektivet en snäv syn
på vilka man anses ha rätt att ingripa mot, d.v.s. de som utifrån bevis
misstänks ha begått en brottslig handling. För det autonoma
perspektivet är kriminella däremot som om de vore en
befolkningsgrupp som hotar allmänhetens trygghet.
På politisk nivå har man betonat bilden av polisen som en brottsförebyggande serviceorganisation. I det autonoma perspektivet
definieras polisarbete däremot som i huvudsak reaktivt
brottsbekämpande. I den fortsatta framställningen utgår jag från
polislagens uppdelning i brottsbekämpning, ordningsupprätthållande,
service och handräckning och diskuterar hur man utifrån de båda
perspektiven ser på dessa uppgifter.

Polisorganisationens klienter
Utifrån det legalistiska perspektivets styrdokument betonas relationen
polis–allmänhet. Polislagen stipulerar att det är allmänheten i meningen
alla människor som polisen skall verka för. 223 I polisförordningens 3 §
anges att polismyndigheterna skall "uppmärksamma och beakta krav
och önskemål från dem som bor och verkar i polisdistriktet". Bland
annat skall detta ske genom att myndigheterna utvecklar och väljer
"arbetsformer som bidrar till ett nära och gott förhållande mellan
polisen och allmänheten".
I det autonoma perspektivet består däremot inte allmänheten av alla
människor. Istället utgör den en grupp som tillsammans med polisen får
stå för de goda och respektabla till skillnad från de kriminella/buset
223

Berggren, Nils-Olof & Munck, Johan (1998) Polislagen s. 27.
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som utgör de onda och icke respektabla. 224 "Allmänheten" blir
följaktligen något man kvalificerar sig till genom att leva ett laglydigt
liv. Återkommande i den polisiära jargongen görs en uppdelning i de
skötsamma "allmänhet/svensson" eller "svenne" å ena sidan och
kriminella, d.v.s. "buset" å den andra. Dessa framstod som relativt
välavgränsade kategorier. Vid behov fick dessa stereotypier
kompletteras med ytterligare såsom respektabla men svårhanterliga
eller icke-respektabla men lätthanterliga. Därtill går det att identifiera
en mer heterogen mellangrupp av ordningsstörare.

Allmänhet och svensson
Bland poliser pratade man generellt om "svensson" eller allmänheten,
men även i singularis som "en allmänhet ringde". Begreppen användes
ibland synonymt. Det fanns emellertid en nyansskillnad mellan dessa.
Med allmänhet avsågs en vidare befolkningsgrupp som kännetecknades
av att de inte var föremål för polisens potentiella repressiva intresse.
Utöver identifierade kriminella, det s.k. buset, ansågs följaktligen inte
s.k. a-lagare, uteliggare, eller psykfall tillhöra allmänheten. Inte heller
grupper vars moraliska vandel kunde ifrågasättas enligt konventionella
kriterier såsom prostituerade och – för en del poliser – homosexuella. 225
Även ungdomsgäng och demonstranter diskvalificerades eftersom de
var potentiella ordningsstörare.
"Svensson" utgjorde en mer favoriserad del av "allmänheten". En
"svensson" var en vanlig hederlig samhällsnyttig medborgare från
medel- eller arbetarklass som betalade skatt och levde ett välordnat
liv. 226 En välintegrerad invandrare kunde kvalificera sig som en
"allmänhet" medan "svensson-gruppen" begränsades till svenskar.
Vidare kunde människor som tillskrevs hög social status, som

224

Distinktionen mellan de skötsamma och de icke skötsamma återkommer i Axberger,
Hans-Gunnar (1996) Det allmänna rättsmedvetandet s. 64.
225
Om synen på homosexuella se s.235f.
226
Se även Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm s. 71f. Holmberg
beskriver en dansk motsvarighet i termer av "hr og fru Danmark" eller "hr og fru
Jensen", Holmberg, Lars (1999a) Politiets skøn i retssociologisk belysning kap. 5.
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uppenbart välsituerad överklass, betraktas som "allmänhet", medan de
låg utanför begreppet "svensson".
I båda perspektiven återkommer att det är allmänheten som utgör
polisens uppdragsgivare. Innebörden i denna relation har emellertid
olika innebörd i de olika perspektiven. I det legalistiska perspektivet
problematiseras inte relationen staten–allmänheten. Via folkvalda
representanter i olika politiska organ formuleras vad polisen skall göra
och hur man skall utföra sitt arbete, varefter polisorganisationen med
sin hierarkiska ordning verkställer dessa beslut.
Drivet till sin spets kan det autonoma perspektivet däremot tolkas
som att man anser sig ha ett direkt uppdrag från allmänheten/svensson
att bedriva polisarbete. Det framstår som om poliser och företrädesvis
svensson-gruppen skulle stå i ett organiskt förhållande till varandra. Det
är ur svensson-gruppen poliser rekryteras och det är med dessa man
identifierar sig. Därmed ansåg man sig kunna veta vad dessa önskade
och detta överensstämmer med poliskollektivets syn på hur polisarbete
skall bedrivas. 227
Relationen till allmänheten kan beskrivas utifrån metaforen att man
ser sig som en beskyddande föräldrafigur. 228 Detta beskydd kan bestå i
att ingripa i akuta situationer där människor befinner sig i fara, som vid
olyckor. Främst utgår emellertid det polisiära beskyddet från att se till
att vanligt folk kan vara trygga och "få lugn och ro". Detta sker genom
att stå som garant för moraliska rättesnören, såsom principer om
rättvisa och hänsyn till andra. Vanliga samhällsmedborgare som bryter
mot dessa värden skulle tillrättavisas och vid behov näpsas. Det fanns
emellertid normer mot att göra ett dåligt intryck på allmänheten. Bland
annat var kollegor som ansågs alltför bryska eller i övrigt osmidiga i
förhållande till allmänheten illa sedda. 229 Det fanns dessutom en ovilja

227

Se även Carlström a.a. s. 163; Ekman, Gunnar (1999) Från text till batong s. 184.
Föräldrametaforen som beskrivning av polisarbete återkommer i flera polisstudier,
se bl.a. Nilsson Motevasel, Ingrid (2000) Män, kvinnor och omsorg s. 141ff; Finstad,
Liv (2000) Politiblikket s. 196f.
229
Se även Ekman a.a. s. 98.
228
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mot att i onödan ingripa mot eller störa en "allmänhet". Om man
agerade så nöjde man sig som regel med en tillsägelse. 230
Det primära polisiära beskyddet sker emellertid genom att bekämpa
fridsstörare och kriminella som hotade vanligt folks trygghet. Häri
ingår lagbrott men även beteenden som strider mot vad poliser
uppfattar som avvikelser från normal anständighet. Poliser avvisade till
exempel berusade men även ungdomar trots ett tvivelaktigt lagstöd.
Parallellt med en idealiserande syn på allmänheten/svensson fanns en
ambivalens till denna. Bland annat beskriver flera att man ansåg sig bli
otacksamt behandlad av den allmänhet man var satt att skydda. 231
Allmänheten kunde vidare beskrivas som naiv, aningslös och dum
eftersom de saknade det polisiära perspektivet på de hot man kunde
utsättas för. 232 Förutom detta kom att allmänheten ansågs sakna
kunskap om polisens skyldigheter och rättigheter, liksom att man
uppfattade att allmänheten hade en alltför primitiv syn på hur
polisarbete skulle bedrivas. Poliser beskrev hur de blev kritiserade för
att vara alltför släpphänta mot brottslingar och ordningsstörare. Gunnar
Ekman citerar en informant som hävdade att: "Dom (allmänheten) vill
att man ska gå runt i djurhudar och knacka bus". 233
Poliser kom kontinuerligt att möta representanter för en allmänhet
som inte godvilligt lät sig inordnas i ett polisiärt perspektiv utan
uppträdde provocerande och krävande. Föreställningen om den goda
och därmed förnuftiga allmänheten konfronterades vidare med att
poliser kunde möta människor som försökte undandra sig ansvaret för
sitt agerande. Utöver dessa kom de som uttryckte olika typer av
regressiva reaktioner. Polismannen kunde ses som en obeveklig
avslöjare av mänskliga brister. Allt man hade av dåligt samvete skulle
komma att avslöjas. 234

230

Se vidare s.163f.
Se även Smångs, Britta (2001) Poliser om poliser s. 31; Statistiska Centralbyrån
(1998) Så har vi det på jobbet.
232
Se även Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm s. 71.
233
Ekman a.a. s. 184. Se även Finstad a.a. s. 153.
234
Se även Smångs, a.a. s. 62f.
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Exempel på den problematiska allmänheten återkommer i flera studier.
Den amerikanska socialantropologen John Van Maanen beskriver en
uppdelning av befolkningen i å ena sidan poliser, å den andra
"criminals", "assholes" och "know nothings". Den sista kategorin
motsvarar den okunniga allmänheten. Kriminella ansågs oftast inte
innebära något problem eftersom de, som jag återkommer till, visste
hur man skulle umgås med polisen. "The asshole" är däremot den som
utan att vara kriminell eller ordningsstörare på olika sätt försvårar
polisens arbete. 235 Polisforskaren Robert Reiner presenterar från en
brittisk horisont en motsvarande kategorisering. Först kommer i
enlighet med Van Maanen vad som uppfattas som polisens egentliga
motpart "the good-class villains", d.v.s. kriminella som kan
spelreglerna. Därefter följer "police property", grupper med låg social
status och få maktresurser. Dessa hade samhällets maktcentra, om än
inte uttalat, så dock i praktiken, gett polisen mandat att kontrollera efter
eget gottfinnande. Till gruppen hör missbrukare, uteliggare men även
icke-konforma ungdomsgrupper, etniska minoriteter, homosexuella,
prostituerade och de som tillhör politiska ytterligheter. "Rubbish" är
sådana som begär polishjälp för något som uppfattas som rörigt,
svårbehandlat, icke värt uppmärksamhet eller den klagandes eget fel.
Kvinnomisshandelsärenden hörde ofta till denna kategori. Förutom
detta kommer "do-gooders", aktivister som kritiserar polisen och
därmed hotar dess självständighet samt politiker. De senare uppfattades
som blåögda idealister, opportunister, alltför måna om sin egen makt,
korrupta, självframhärdande eller helt enkelt för svaga för att kunna ta
krafttag mot brottsligheten. 236
Liv Finstad presenterar en kategorisering som utgår från reaktioner
poliser möter och som jag känner väl igen utifrån mina fältstudier. Av
dem som skulle kunna inordnas i Van Maanens "asshole-kategori"
235

Van Maanen, John (1978) The asshole s. 223ff.
Reiner, Robert (2000) The politics of the police s. 93ff. I Reiners kategorisering
ingår ytterligare två grupper: "Challengers" är icke-poliser med arbeten som ger dem
insyn i det vardagliga polisarbetet och som därmed kan avslöja diskrepansen mellan
praktik och officiella ideal. "Disarmers" är sådana som av omvärlden uppfattas som
offer och därmed måste hanteras varsamt.
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ingår "beställaren" som kännetecknas av att han i egenskap av
skattebetalare uppfattar sig som polisens personliga arbetsgivare. Han
bryter mot en grundregel i polisers förhållande till allmänheten, att
aldrig föreskriva för en polis vad han skall göra. "Den minsta bocken
Bruse" identifieras genom att han hävdar att istället för att störa honom
borde polisen göra något viktigare, som att "jaga Palmes mördare".
Därjämte kommer den som Finstad beskriver som "den grälsjuke" som
hänvisar till den senaste polisskandalen. 237 Möjligen kan man även till
"asshole-kategorin" räkna den av Britta Smångs beskrivna alltför
hjälpsamma "blomkvistaren" som därmed stör polisarbetet. 238

Buset
Uppfattningen att det är en begränsad grupp som begår en
oproportionerligt stor del av alla brott har stöd i kriminologisk
forskning. 239 Betoningen av insatser mot dessa återkommer i officiella
dokument. 240 Särbehandling av denna grupp försvåras emellertid av
grundläggande rättsregler. Grundprinciper utifrån det legalistiska
perspektivet kring vad som konstituerar en lagöverträdare är att det
skall vara en enskild individ som begått ett brott angivet i lag. För att
någon skall få betraktas som misstänkt krävs vidare att vederbörande på
saklig grund skall kunna antas ha begått brottet. Detta utgör en
begränsning i polisarbetet. Stefan Holgersson refererar till exempel till
ett fall där ungdomsgruppen i Stockholm City fick kritik för att de
filmat ungdomsgäng, eftersom det inte går att utreda brott innan detta
skett. 241
Det autonoma perspektivets benämning av gruppen "återkommande
kriminella" är vad som i polisslang kallas "buset", med regionala
237

Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 181f.
Smångs, Britta (2001) Poliser om poliser s. vii. Blomkvistare efter Astrid Lindgrens
barnböcker om Kalle "mästerdetektiven" Blomkvist.
239
Se t.ex. Torstensson, Marie & Wikström, Per-Olof (1995) Brottsprevention och
problemorienterat polisarbete s. 34ff.
240
Se t.ex. Rikspolisstyrelsen (1991) Rakt på brottsligheten; Regeringens
regleringsbrev till polisväsendet 93/94 och 94/95 (se "Övriga referenser").
241
Holgersson, Stefan (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap s. 45.
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varianter som "skubb", "kolingar", "drufs" och "schattar". Det är dessa
som anses utgöra det primära hotet mot allmänhetens/svenssons
trygghet. 242 Utifrån det autonoma perspektivet utgör hanteringen av
dessa en av polisarbetets mer grundläggande uppgifter. Därvidlag är det
primära inte vilket brott de har begått utan vilket brott man lyckas sätta
fast dem för. Holmberg talar om ett typologiskt skuldbegrepp i
förhållande till buset. 243
Konstruktionen av buset kan beskrivas utifrån variabler som
förväntad brottsbenägenhet, klass, potens, kön, utseende, livsföring och
etnicitet. Som regel är busen tidigare dömda och återkommer i polisiära
register. Men det behöver inte vara så. Det kan räcka med att han rör
sig i kretsar av kriminella eller överensstämmer med de övriga
karaktäristika som kännetecknar en buse. 244 I begreppet buse ingår
vidare underförstått att det är en man, även om de kvinnor som ingick i
buskretsar också anses tillhöra kategorin. 245
Busens brottslighet handlar primärt om sådan som återfinns bland
utslagna grupper, som narkotikabrott, våld, rån, inbrott och snatteri.
Busen tillhör följaktligen samhällets lägre skikt, en karaktäristik som
enligt Lars Holmberg återkommer bland poliser i hela västvärlden. 246
En ekonomisk brottsling är inte någon buse. Inte heller en man med
välordnade ekonomiska förhållanden som mördat sin hustru eller en
överklassdam som snattar. Å andra sidan anses uteliggare eller a-lagare
oftast vara för kraftlösa för att tillhöra "buset".
En buse kan ibland identifieras genom att han gör ett slitet och
ovårdat intryck. 247 Begreppet "busbil" står i polisslangen för en ovårdad
bil. Men en buse kan även vara en ung man med dyrbar klädsel, bil och
livsföring i övrigt i kombination med tecken på att han inte kommer
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Se även Holmberg Lars (1999a) Politiets skøn i retssociologisk belysning kap. 5;
Young, Malcolm (1991) An inside job s. 146ff.
243
Holmberg a.a. kap 8.
244
Se även Holmberg a.a. kap. 5.
245
Se även Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm s. 75.
246
Holmberg a.a. kap. 8.
247
Se även Ekman, Gunnar (1999) Från text till batong s. 132.
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från överklass. 248 Ann Kristin Carlström beskriver busets livsföring i
kontrast till vanliga svensson inklusive poliser i ett antal motsatspar.
Medan svensson tillbringar större delen av sitt privatliv i hemmet
utspelar det bland busar sig i huvudsak i offentliga rum som gym,
klubbar och restauranger. För svensson är miljöerna tvåkönade med
familjelivet som grundläggande livsform. Buset däremot befinner sig i
första hand i enkönade homosociala miljöer, har familjen i bakgrunden
eller har ersatt den med tillfälliga kontakter. Svenssons hederliga arbete
står mot busets kriminella projekt. Medan svenssons ekonomi är
baserad på regelbunden lön, måttlighet och sparsamhet har buset
oregelbundna inkomster där iögonfallande och skrytsam konsumtion
varvas med ekonomisk misär. I busets livsstil ingår som regel även
olika former av missbruk. 249
Busen uppfattades ha valt en livsstil där man ställt sig utanför det
vanliga samhällets spelregler. För en del poliser uppfattades detta val
som fritt. I polisers tal om buset framstod deras asociala livsföring
närmast som ett karaktärsdrag. Busen ville inte arbeta utan ansågs
föredra att parasitera på det övriga samhället. Andra kopplade valet till
ett tvingande missbruk eller till svåra uppväxtförhållanden.
Oavsett om och på vilka grunder man valt att bli buse betraktades
det emellertid som att de hade sig själva att skylla. När informanter
talade om risker vid biljakt nämnde de spontant riskerna för tredje
person, för sig själva och kollegor. När jag specifikt frågade efter risker
för gärningsmännen lade vissa till även dem, medan andra menade att
deras liv och hälsa var av underordnad betydelse i den akuta
situationen.
Även om man ibland gav exempel på kriminella som blivit laglydiga
svensson hade man ofta en pessimistisk, för att inte säga cynisk
inställning till förutsättningarna för en buse att byta livsstil.
Grundattityden var en gång buse – alltid buse. 250 En informant beskrev
hur han gripit en gammal buse som han inte hade sett till på över ett år.
Mannen berättade att han träffat en kvinna och därför avhållit sig från
248

Se även Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 88f.
Carlström a.a. s. 75.
250
Se även Carlström a.a. s. 60f; Finstad, a.a. s. 140; Holmberg a.a. kap. 5.
249

120

Snarare motspelare än fiender

brott. Min informant sa till sina kollegor att det var synd att han trillade
dit nu när han klarat sig så länge. Han möttes emellertid av skratt och
kommentaren "vi har ju bara inte fått tag på honom. Alltså de tror inte
att han kunde klara sig utan det var bara för att vi inte lagt manken till
och tagit honom".
En gång rötägg alltid rötägg?
Jo det tror jag. Dom få som har klarat sig, dom får ju ingen kontakt
med polisen alls. Man är ju skeptisk till, dom här som efter sitt missbruk blir behandlingsassistenter. Så det är nog, en gång buse alltid
buse mer eller mindre. (Intervjusvar)
Krigsmetaforer och därmed synen på buset som en fiende återkommer i
talet om polisarbete. I den angloamerikanska polissociologin beskrivs
en föreställning bland poliser att de utgör den sista bastionen – den
tunna blå linjen – mellan ordning och anarki. 251 I Sverige har
statsmakterna förklarat krig mot narkotikan. I det interna samtalet var i
skämtets förklädnad dehumanisering och nedvärdering av buset vanlig.
Mitt intryck från bland annat fältstudier var emellertid att den
vardagliga kontakten mellan polis och bus var ganska odramatisk.
Ibland kunde den framstå som interkollegial. Kontroller genomfördes
genom att man stannade en buse och småpratade på ett liknande sätt
som det man använde mot till exempel väktare och fältsekreterare.
Även Carlström noterar en ton mellan spanare och kriminella präglad
av samtal kollegor emellan där man utbytte åsikter och erfarenheter.
Man tog avstånd från men upplevde samtidigt en närhet till buset.
"Spanarna sa ibland att de enda som verkligen förstod deras arbete var
busarna." 252
Dom här gamla knarkarna eller busarna är ju väldigt skötsamma och
vi har en bra relation till dom. Vid en olovlig körning eller vad det
nu är så sitter vi och småpratar och dom vet vad vi ska fråga och
dom påminner oss om vi glömt nån fråga. Så det är ju en väldigt god
relation med i stort sett alla poliser. En del poliser kan ha ett bushat
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så att dom beter sig dumt men dom flesta poliserna beter sig bra, om
nu dom här beter sig bra och det brukar dom göra. (Intervjusvar)
Det gick en skiljelinje mellan kända och okända busar. Det var när man
talade om buset som grupp som man använde kraftiga nedvärderingar,
som även kunde inkludera den okända buse som enbart identifierats
utifrån yttre karaktäristika. Den okände busen ansågs dessutom
potentiellt farlig. När busen blivit känd blev han däremot en individ och
bedömd som person. Då kunde det uppstå en relation präglad av, utöver
kollegialitet, även en faderlig omsorg. Man tog sig tid att samtala, oroa
sig över sår som behövde ses över, erbjuda skjuts till sjukhus etc. 253
Detta gällde inte minst kvinnliga och äldre poliser. 254 Bland de före
detta kriminella jag varit i kontakt med i andra sammanhang har jag
uppmärksammat att det funnits uppskattande kommentarer om polisen.
En tidigare inbrottstjuv hävdade att han aldrig blivit illa behandlad av
polisen. Han beskrev emellertid hur han tvingats ligga på golvet i en
buss med ett antal kängor på sig, men tillade att "det är klart är man ute
och bryter 255 är det något man får räkna med". En liknande kommentar
återfinns i en intervju med en före detta buse i tidningen Oberoende:
Jag tycker att polisen står för just respekt. För en faderlös handlar
kriminalitet och missbruk om ett slags identitetsprojekt. Man iscensätter hela tiden rop på gränser, man vill ha stopp. Jag är naturligtvis
rädd och skakad när jag sitter hos polisen. Men polisen är också
pappa, men en pappa som jag inte behöver slåss med. Det räcker att
han tar i mig. Det var heller aldrig en dålig farsa utan en hygglig
(intervju med f.d. missbrukare). 256
Relationen mellan polis och bus är emellertid problematisk. En viktig
skillnad mellan polisen och andra yrkesgrupper i människobehandlande
organisationer är att poliser har svårt att hävda att man arbetar för att
förbättra dessa klienters livssituation. Istället är det en abstrakt
253
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allmänhet som skall njuta frukterna av polisens arbete. Dessutom
kommer poliser i oproportionerligt stor utsträckning att konfronteras
med mänskligt lidande. Något som man fick begränsad hjälp att
bearbeta. Såvitt jag vet förekommer handledning bara i enheter som
arbetar med övergrepp mot barn. 257 Många poliser valde att distansera
sig från de klienter man ingrep mot. 258 En strategi i detta avseende var
att inte engagera sig. 259
I vilken utsträckning skaffar sig poliser en bild av hur gärningsmän
har det?
Det är nog rätt så dåligt med det. Men å andra sidan är det en fara i
det här också. För det är ju skyddsmekanism att man kan lägga det
åt sidan och inte fundera på det. Man kan ju tänka på det och tänka
att det finns bakomliggande orsaker men när man börjar komma in
på det, tar för mycket med sig, och tänker på vad ska nu hända med
honom i fortsättningen ska han gå och ta livet av sig? Sen har man
ett psykfall vad ska nu hända med henne? Börjar man att ta åt sig
allt det här då skulle man inte orka med jobbet i längden. Man måste
hela tiden ha en avvägning där. (Intervjusvar)
Ett ytterligare sätt att distansera sig är att betrakta relationen som en
affärsrelation. Polisens återkommande klienter benämndes ofta som
"våra kunder". På motsvarande sätt använde man sig av lek eller
spelmetaforer. Polisarbete beskrevs som ett spel där man ibland vann
och ibland förlorade. Likt ett fotbollslag avfärdade man en förlust med
att "vi tar dem nästa gång". En informant beskrev att han uppfattade att
det som var polisarbetets drivkraft var att man fick tillfälle att fortsätta
samma tjuv- och polislek som man lekt som liten. 260 Härigenom kunde
man distansera sig från det lidande man konfronterades med och utsatte
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andra för. I leken eller spelet kunde det kännas som allvar. Samtidigt
kunde man behålla en illusion att efteråt gick var och en hem till sitt
och åt bullar.
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Polisarbetets
perspektivet

syfte

enligt

det

legalistiska

I polislagen 1 § beskrivs polisens samhällsmandat i termer av att främja
rättvisa och trygghet genom att upprätthålla allmän ordning och
säkerhet samt att "i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan
hjälp". 261 Formuleringen om allmän ordning och säkerhet definieras i
Berggren och Muncks standardbok om polislagen som att förebygga,
förhindra och vidta åtgärder mot varje straffsanktionerad handling.
Därtill kommer att säkerställa en friktionsfri och trygg samlevnad
genom att omhänderta den som stör eller utgör fara för allmän ordning,
eller att dirigera trafik. Berggren och Munck konstaterar att detta är en
stor uppgift som i praktiken kommer att innebära prioriteringar mellan
olika insatser. 262 Som tidigare nämnts har det ansetts omöjligt att
precisera vari polisens uppgifter egentligen består. 263 Istället är det
regeringen, och efter delegation Rikspolisstyrelsen, som ger direktiv
om vilka områden som skall prioriteras.
I polislagens andra paragraf anges i fem punkter polisens uppgifter.
I det konkreta arbetet går dessa punkter in i varandra. Mina
kommentarer begränsas till sådana uppgifter som faller inom ramen för
patrullerande polisers arbete. Till polisens uppgifter hör att:
1.

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

Härvidlag skiljer man mellan allmän eller social och situationell
brottsprevention. 264 Den sociala brottspreventionen syftar till att minska
risken för grupper eller individer att begå brott och utveckla en
kriminell livsstil. Ungdomar utgör här en viktig målgrupp. I den sociala
brottspreventionen ingår bland annat lag och rättsundervisning, trafikoch
droginformation
i
skolan,
polisens
medverkan
i
ungdomsverksamhet och projekt som syftar till integration av
261
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invandrare. 265 Den situationella brottspreventionen syftar mer direkt till
att försvåra genomförandet, öka upptäcktsrisken och minska utbytet av
brott. Utöver rutinmässig patrullering av brottsfrekventa platser kan här
nämnas brottsförebyggande kampanjer såsom "Grannsamverkan mot
brott" och "Operation märkning".
2.

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

Den allmänna övervakningen syftar till att vara på tid och plats så att
maximal brottspreventiv effekt uppnås. En del av denna sker i form av
områdesövervakning i bil eller till fots. Ett annat syfte med
områdesövervakning är att öka människors trygghet och skapa goda
kontakter med allmänheten. En hög grad av synlighet har som nämnts
ansetts öka denna upplevelse av trygghet. I den allmänna
övervakningen ingår även den händelsestyrda utryckningsverksamheten
som dels utgår från de uppdrag patrullerande poliser får från befäl eller
en ledningscentral, dels de ingripanden man själva tar initiativ till.
Ordningsupprätthållande funktioner handlar om polisens reglering
av människors beteenden utan att det direkt innebär att dessa skall
gripas eller lagföras. Häri ingår "stök på stan" såsom skränande
ungdomar,
skadegörelse,
bråk
ombord
på
allmänna
kommunikationsmedel, en högljudd fest, fotbollskommenderingar,
bevakning av demonstrationer, att fotpatrullera i city en lördagskväll
etc. Medel som används kan vara att människor uppmanas att upphöra
med ett beteende eller avvisas från en plats. I gränslandet mellan
ordningsupprätthållande och brottsbekämpning ingår böter, beslag och
tillfälligt omhändertagande. Ordningsupprätthållande funktioner kan
övergå till brottsbekämpning när beteendet kan brottsrubriceras, till
exempel vid allvarligare former av misshandel och skadegörelse.
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3.

bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under
allmänt åtal.

Till denna punkt hör den egentliga kriminalpolisverksamheten. Detta
hindrar emellertid inte att patrullerande poliser tas i anspråk för
spaningsverksamhet. I närpolisverksamhet ingår därjämte att man
utreder vardagsbrott såsom stölder, skadegörelse och enklare former av
misshandel samt ungdomsbrott.
4.

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

Social service innefattar inte att någon felande skall gripas eller att
något beteende skall korrigeras. Istället handlar det om att hjälpa
människor. Polisens hjälpande funktion sträcker sig över ett vitt
område. Traditionellt har det handlat om att ge turister
vägbeskrivningar, ge logi till tillfälligt hemlösa, hitta barn som kommit
bort eller ge första hjälpen vid olycksfall. En viktig del av polisens
hjälpande funktion har därutöver kommit att bestå av olika typer av
sociala hjälpinsatser. Hit hör att medla vid konflikter såsom
familjebråk, meddela dödsfall, vara samtalspartner vid akuta kriser,
hjälpa förvirrade människor och förhindra självmordsförsök.
5.

fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt
särskilda bestämmelser.

I kraft av att polisen är en samhällsresurs som är tillgänglig dygnet runt
samt att man har särskilda befogenheter att bruka våld, ingår det i
polisens uppgift att bistå en rad olika myndigheter.
Polisverksamhetsutredningen anger att över 80 olika författningar
reglerar polisens skyldighet att ge handräckning. 266 För poliser i yttre
tjänst kan detta innebära handräckning i samband med psykiatrisk
tvångsvård, omhändertagande av ungdomar utifrån lagen om vård av
unga, hämtning av vittnen som inte inställt sig, avvisning av person
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utan biljett på tåg, omhändertagande av barn, delgivning åt
kronofogden etc.

Vad gör polisen
Hur fördelar patrullerande poliser sin tid mellan de olika uppgifterna
som anges i polislagen? Polisarbete är intimt förknippat med
brottsbekämpning. Det är dessutom fokus i den inre polisvärlden.
Utrustningen och vad som behandlas på utsättningsmöten var till stor
del kopplat till att jaga brottslingar. Ett genomgående tema hos de
klassiska polissociologerna är emellertid att den dominerande tiden av
polisarbetet inte var kopplat till lagbrott utan mer kan ses som peacekeeping, d.v.s. ordningsupprätthållande och handräckning men framför
allt serviceåtgärder. 267
Finstad bedömer att knappt hälften av polisens aktiviteter i Oslo var
kriminalitetsrelaterade, men att det mesta låg på den lägre delen av lagbrottsskalan. 268 Johannes Knutsson och Pirjo Partanen gör i en observationsstudie från 1986 en liknande bedömning. Av de ingripanden som
noterades av ordningspoliser var 24 procent brottsrelaterade, 18 procent
ordningsrelaterade, 33 procent trafikrelaterade och 26 procent hjälpoch servicerelaterade. Det senare kunde vara så skiftande uppgifter som
att ta hand om påkörda eller bortsprungna djur, hjälpa bilister med
motorstopp och att sätta upp brottspreventiva affischer. Av de
brottsrelaterade ingripandena gällde mer än hälften brott mot egendom.
De ordningsrelaterade ingripandena bestod till största delen av bråk
inomhus och utomhus samt fylleri. 269

Uppdrag eller egna initiativ
Även om det kunde variera stort mellan olika patruller dominerade
under mina fältstudier de uppdrag man själv tog initiativ till. Såväl
Finstad som Holmberg anger på motsvarande sätt att ungefär hälften av
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alla polisingripanden i deras studier initierades av poliserna själva. 270
Medan uppdrag som kom från en ledningscentral oftast utmynnade i
någon form av serviceåtgärd var bland mina informanter den egna
uppmärksamheten mer kriminalitetsrelaterad. 271 När man stoppade och
kontrollerade fotgängare och bilister skedde detta inte slumpmässigt
utan därför att man identifierat något som kunde vara misstänkt ur
brottssynpunkt. 272 Man patrullerade områden som kunde förbindas med
olika typer av ordningsstörning och brottslighet. Misstänkta bilar
kontrollerades, liksom kända tjuvar och missbrukare. Utifrån mina
fältstudier kännetecknades emellertid en stor del av polisarbetet av att
inga initiativ togs, vare sig egna eller sådana som kom via polisradion.
Det kunde även i storstadsområden vara så tyst på radion att jag
undrade om den var påslagen. 273
Till skillnad från föreställningen om polisens repressiva funktion att
bötfälla och gripa, var detta inte vardagen i polisarbetet. De flesta
ingripandena
ledde
bara
till
att
körkort
alternativt
legitimationshandlingar kontrollerades. Fanns något fel på en stoppad
bil påpekades detta, cyklister utan lyse blev tillsagda, om man
överhuvudtaget reagerade. Redskapen i detta arbete var snarare att
informera, varna och förmana. 274 Endast vid ett tillfälle var jag med om
att man skrev ut böter. Men då hade cyklisten utan lyse kört om
polisbilen och vid två tillfällen kört mot rött ljus. Han fick emellertid
tillåtelse att fortsätta cykla utan lyse.
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"Riktigt polisarbete"
perspektivet

enligt

det

autonoma

Runt om i västvärlden har polisforskare beskrivit hur poliser kollektivt
formulerat en likartad, och i förhållande till officiella samhällsuppdrag
självständig, syn på hur polisarbete skall bedrivas i termer av "riktigt
polisarbete". 275 Uppfattningen om det riktiga polisarbetet återkommer
såväl i min studie som i senare skandinavisk forskning. 276 I begreppet
ingår en grundläggande syn på polisiära prioriteringar samt vilka
arbetsformer som anses vara polisiärt relevanta.
Poliskollektivets avgränsning av vad som tillhör yrkets uppgifter
innebär i detta perspektiv såväl en snävare som en bredare syn i
förhållande till de officiella formuleringarna. Den är snävare i den
meningen att riktigt polisarbete primärt handlar om repressiv
brottsbekämpning i termer av att identifiera, spåra och fånga
brottslingar. Däremot är synen på polisens samhällsuppdrag bredare
genom att man ser som sin uppgift att upprätthålla allmän moral. Tre
typer av kriterier för vad som kännetecknar det riktiga polisarbetet kan
identifieras:
Det skall finnas ett tydligt identifierbart brott med tydliga gränser
mellan vad som är rätt och fel. Härvidlag blir rån, stöld och misshandel
exempel på handlingar som polisen bör engagera sig i. Däremot
representerar "fylleslagsmål" det riktiga polisarbetets motpol, d.v.s.
"skitjobb". 277 Vid sådana ärenden kan det vara svårt att identifiera vem
som är förövare och vem som är offer. Omständigheterna är förutom
detta sådana att det är svårt att binda gärningsmannen vid brottet.
275
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Dessutom anses inte ett slagsmål i "fyllan och villan" moraliskt sett
vara att betrakta som ett brott.
Utöver detta kommer en effektivitetsaspekt. Handlingen skall ha ett
högt straffvärde och det skall finnas en identifierbar gärningsman av
tillräcklig dignitet som går att fälla för brottet. 278 "Skitjobb" är däremot
uppgifter som inte resulterar i gripanden eller i ett gripande som inte
leder till någon påtaglig påföljd. Att ta fast en snattare där straffet är
böter, samtidigt som förövaren saknar ekonomiska medel att betala
dessa, betraktas inte som riktigt polisarbete. Även kvinnomisshandel i
hemmet har traditionellt ansetts ligga utanför det riktiga polisarbetet.
Lundberg har dokumenterat att dessa ärenden ofta uppfattas som
"skitjobb" eftersom man av erfarenhet anser sig veta att kvinnan inte
kommer att medverka eller stå fast vid en anmälan. 279
Det kanske viktigaste kriteriet på vad som kännetecknar det riktiga
polisarbetet är emellertid hur det bedrivs. Det riktiga polisarbetet skall
innehålla dramatik. Det kan beskrivas utifrån metaforen jakt: det gäller
att spåra upp bytet, fälla och föra hem det. 280 Det är i dessa situationer
polisen kan utnyttja sin professionella kompetens, sin träning och
utbildning, utrustning, fysik och maktmedel. En informant beskrev
biljakt och pågående inbrott som "julafton" för alla poliser oberoende
av specialitet. Möjligheterna till tjuvjakt kunde locka patrullerna till en
kapplöpning om att få vara med i ärendet även där behovet av deras
medverkan var tveksam. 281
Det är ju bara att konstatera att du har aldrig så många lediga
patruller som när det är pågående inbrott eller biljakt. Då undrar
man, vad kommer alla dom ifrån? Jag körde ut i radion ett ärende
med en fyllerist innan, då var det ingen alls som var ledig. Pågående
inbrott och biljakter då är alla på hugget. (Intervjusvar)
278
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Ju längre man kommer från idealet om det riktiga polisarbetet desto
mer fjärmar man sig från sin egentliga uppgift. Skrivbordsarbete såsom
dokumentationsuppgifter, var illa sedda uppgifter. 282 Normen var
istället att man skulle vara ute. Man föredrog bil- före fotpatrullering
eftersom det överensstämde med förväntningen att något kan komma
att ske. Bilpatrullen fick nämligen fler uppdrag än fotpatrullen. Väntan
på att få ett riktigt uppdrag kunde innebära att man hellre var inaktiv än
band upp sig för något som gjorde att man förlorade
handlingsfriheten. 283
Ett jobb gick ut på radion att det var bråk på en tunnelbanestation
cirka 100 meter från den plats där vår patrull befann sig. När jag var
beredd att svara på radion sa kollegan att turlaget skall till station
och fika och att vi därför skulle låta bli att ta jobbet. När jag
ifrågasatte prioriteringen fick jag svaret att "vi tar de seriösa jobben
istället". (Enkätsvar) 284

Specialiteters status
I min studie ingick att jag bad mina informanter diskutera den relativa
status olika specialfunktioner inom polisen ansågs ha. Här återkom
betoningen av tjuvjakt, action och potentiell våldsanvändning. 285
Piketen, som är en specialstyrka som finns i storstäderna, låg i topp
bland verksamheter med högst status. 286 Att vara "piketsoldat" innebar
större förutsättningar att få jaga bovar med våldsanvändning som ett
viktigt redskap. Piketen skulle kunna tas i anspråk i hela landet för
speciellt svåra och farliga uppdrag. Annars deltog de i den löpande
övervakningsverksamheten. De behövde emellertid inte i samma
utsträckning som andra ägna sig åt den impopulära dokumentationen.
De hade en speciell uniformering med svarta overaller som gjorde att
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de utmärkte sig inne på polishuset. Antagningen föregicks av olika
typer av tester och de ägnade en stor del av sin tid åt utbildning och
träning.
En liknande ställning i den mer vardagliga utryckningsverksamheten
hade hundförarpatrullen. Hunden användes bland annat för att spåra
upp tjuvar eller för att avskräcka potentiellt våldsamma folksamlingar.
Hundföraren gick ofta förbi den vanliga befälsordningen och tog
ledningen till exempel vid ett färskt inbrott. Han kunde dessutom
överlåta skrivarbetet på den vanliga polisen. En annan högstatusgrupp
utgjordes av den som bedrev yttre spaningsverksamhet och då speciellt
läns- och narkotikaspan som sysslade med grova brott. 287 I polishuset
kunde de utmärka sig genom att ha en mer ovårdad klädsel än den
gängse, ofta i kombination med pistol i axelhölster. Att tillhöra span
innebar att ägna sig åt tjuvjakt. Det var spännande och lite
hemlighetsfullt.
På motsvarande sätt som tjuvjakt, potentiell våldsanvändning och
därmed en aura av spänning och dramatik gav hög status var frånvaro
av dessa kriterier gemensamt för de lägsta placeringarna i statusskalan.
Utöver brottsförebyggande arbete låg receptionstjänstgöring längst
ner. 288 Att bli placerad i receptionen ansågs ofta liktydigt med
straffkommendering.
Om ni får en ny kollega och hör att han jobbat fem år i reception.
Vad hade reaktionen blivit?
Jo man hade funderat lite på vad han hade gjort för att sitta där.
(Intervjusvar)
Action-aspekten underströks av att medan trafikpoliser mer generellt
hade en låg status tillskrevs motorcykelpoliser ett högre anseende. 289
Min erfarenhet var att man snarare presenterar sig som MC-polis än
som trafikpolis. Möjligen kan denna högre status vara ett uttryck för en
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specialkunskap, möjligen kan den därutöver uttrycka den manliga
potens motorcykeln symboliserar.
Av ovanstående framgår att det inte är all brottsbekämpning som
överensstämmer med det riktiga polisarbetet. Angelägenhetsgraden för
brottsligheten följer i stor utsträckning straffskalan, d.v.s. ju högre straff
desto mer angeläget och ju lägre påföljd desto mer närmar sig ett
ingripande "skitjobb". Dock finns det undantag. I intervjustudien ingick
att jag utifrån en lista bad mina informanter bedöma den relativa status
olika uppgifter hade. Utifrån denna liksom de resonemang mina
informanter förde kring brottslighet kan fyra typer av brott urskiljas:
Grova brott. Som renodlade grova brott kunde mord, väpnat rån och
narkotikalangning på "grossistnivå" räknas. Hit hörde i princip även
våldtäkt. Hit räknas även misshandel med hjälpmedel som kniv
och/eller om gärningsmannen tillfogat offret allvarlig skada. Därutöver
betraktades våld mot polisman som ett grovt brott oberoende av
omständigheterna eller våldets karaktär. Den som ger sig på en polis
riskerar att få hela kåren emot sig. Detta gällde även om
våldsanvändningen varit sådan att det skulle ha betraktats som
vardagsbrottslighet om det inte riktats mot en polis. 290
Vardagsbrottslighet Till kategorin hörde inbrott, hembränning för
försäljning 291 , rattfylleri och skadegörelse inklusive klotter samt
misshandelsfall med en tydlig uppdelning mellan gärningsman och
offer men utan allvarliga fysiska skador.
Bagatellbrott. Dessa kännetecknades av att de egentligen var en
kriminell handling, men där man ofta lät bli att upprätta en anmälan.
Hit hörde hembränning för eget bruk, olaga jakt eller fiske. Därtill kom
misshandel inklusive kvinnomisshandel men utan ett tydligt offer som
var beredd att vittna mot gärningsmannen.
Förseelser där påföljden som regel var böter. Dessa ärenden hade
som regel låg prioritet. Delvis omfattades förseelserna av polismans rätt
att ge rapporteftergift, vilket ofta användes. Om man överhuvudtaget
brydde sig om att agera, nöjde man sig med en tillsägelse. Hit hörde
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flera brott mot trafiklagstiftningen och brott mot lokala ordningsstadgor
såsom gatuförsäljning utan tillstånd.
För att stöldbrott skulle uppfattas som angelägna skulle de hålla sig
inom ramen för en traditionell typ av stöld, rån, inbrott etc. Tillgrepp av
bil hade en viss prioritet. Man rapporterade stulna bilar på det möte
(utsättning) som inledde ett arbetspass och man kollade upp misstänkta
bilar. Stulna cyklar tillhörde för de flesta kategorin bagatellbrott. Detta
trots – som en informant påpekade – att en ny flerväxlad cykel kunde
vara betydligt värdefullare än en äldre bil.
Brott mot lagen om tystnadsplikt skulle man inte på eget initiativ
skriva en anmälan på. "Modern brottslighet" såsom databrott och miljöbrott låg också utanför det upplevda kompetensområdet. Att även en
brottsrubricering som pågående försök till checkbedrägeri av flera av
mina informanter gavs en låg prioritet underströk att det är traditionella
vålds- och tillgreppsbrott patrullerande poliser betraktade som sitt
område. 292
Checkbedrägeri ja det är frågan vad man håller på med. Håller man
på med någonting som man anser vara viktigare, så tror jag inte man
kastar allt man har för att åka. Men har man inget så åker man.
(Intervjusvar)

Vad legitimerar tjuvjakten?
Enkelt sett så är det en form av spelet tjuv och polis, och där går det
ut på att brottslingen ska straffas. Det finns inrotat nånstans att gripa
en brottsling och lagföra honom. Det är det som är meningen med
det här: Han ska ha sitt straff för vad han har gjort. (Intervjusvar)
Jakten på brottslingar legitimerades med att de utsatta, d.v.s. offren,
skall få upprättelse. Detta kan vara i linje med önskemålen från dem
som blir utsatta. Men det behöver inte vara så. En misshandlad kvinna
kan begära polishjälp för att få misshandeln att upphöra men kanske
inte för att gärningsmannen skall lagföras. För att problematisera det
konkreta brottsoffrets behov, i förhållande till de polisiära
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bedömningarna, diskuterade jag två situationer med mina informanter. I
det första fallet, som återberättats under ett fältstudiepass, hade en
kvinna vid upprepade tillfällen fått sina bildäck sönderskurna. Man
kallade in den f.d. pojkvännen för förhör. Han nekade, men därefter
upphörde däckskärningarna. Frågan var om detta kunde betraktas som
ett exempel på framgångsrikt polisarbete. Ett vanligt svar var att det
skulle kunna betraktas som en halv seger. För att ha nått ända fram
krävdes dock en gripen och dömd gärningsman, eftersom detta ansågs
vara vad brottsoffret behövde.
Ja skulle man kunna få honom att upphöra med denna verksamhet så
har man ju nått en framgång, kanske utan att han ska lagföras för
det. Fast jag tycker samtidigt att har han skurit sönder däcken skulle
han få betala nya däck till sin före detta flickvän. På nåt sätt skulle
det svida för honom. Jag brukar tala i termer om den lilla människan
här i vårt samhälle. Det är ett lidande hos dom här människorna, en
kränkning så att dom ska få en upprättelse. Jag tror det är en
mänsklig drift på nåt sätt. (Intervjusvar)
Tanken på brottsoffrets lidande och upprättelse återkom i frågan
huruvida brottsoffret skulle vara mer angelägen om att få tillbaka det
stulna än att tjuven åkte fast. I ett konstruerat exempel som jag använde
i intervjuerna jagade polismannen en väskryckare, som när han passerar
en älv kastar i väskan. Frågan var – skall man försöka rädda väskan
eller är det viktigare att fortsätta efter gärningsmannen? I den akuta
situationen uppfattades svaret givet. Prioriteringen gärningsmannen
först uppfattades som ett grundantagande man inte reflekterade över.
Jag tror att rent instinktivt så från början så hade man sprungit efter
tjuven. Men när man ser nyktert på det så kanske man skulle ha tagit
väskan. Tar man väskan så kanske man kan få fingeravtryck och
säkra ändå. (Intervjusvar)
Andra beskrev det emellertid som en prioriterad bedömning. Att få fast
gärningsmannen i direkt anslutning till brottet underlättade
bevisföringen. Om denne blev fälld besparades dessutom framtida
brottsoffer sitt lidande. I det aktuella fallet var därmed brottsoffrets
obehag något man fick acceptera. Det fanns dock de som menade att
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bedömningen kunde påverkas av kunskap om ett speciellt värdefullt
gods i väskan eller om man hade en relation till brottsoffret.
Att straffa intog, i likhet med i rättsväsendet i övrigt, en central roll i
den polisiära praktiken. I grunden låg en moralisk aspekt. Har man
begått ett brott skall man straffas för det. I linje med lagstiftningen var
straffet standardlösningen för alla typer av lagbrott. Ju allvarligare
brottet var desto hårdare skall straffet vara. Straffets värde har på olika
sätt problematiserats och ifrågasatts i kriminalpolitisk debatt: Bland
poliser framstod det emellertid som ett grundantagande, ett mål i sig.
För att vara en så central del av den polisiära verksamheten kan det vara
förvånande att det verkade finnas så lite diskussion kring straffets
funktion. Samtidigt kan man fråga sig vilken nytta detta skulle ha i den
polisiära praktiken. Att problematisera straffets värde skulle snarare
kunna försvåra det arbete man ändå skall utföra.
När jag bad mina informanter diskutera straffets funktion återkom
att straffet sågs som en form av vedergällning. Under en fältstudie
föreslog jag att polisen skulle kunna betraktas som "samhällets
auktoriserade hämnare". En av poliserna värjde sig för begreppet
hämnd, medan den andra menade att detta var vad polisarbete gick ut
på. Som citatet nedan illustrerar sågs hämnden förutom detta som ett
sätt för brottsoffret att få upprättelse.
Varför ska han straffas?
Han har begått ett fel, han har åsamkat en annan människa smärta,
lidande, skada, kränkt en medmänniska. Det grövsta antingen en
misshandel eller ett inbrott i en medmänniskas villa och förstört
massor där och tillgripit dels saker som kostar pengar, dels saker
som är av affektionsvärde. Det är oerhört frustrerande som polis,
och där ska någon gripas och straffas för att han har åsamkat den här
människan detta. Det väl lite förfinat öga för öga och tand för tand
anser jag. Det primitiva lever kvar i den moderna människan.
(Intervjusvar)
Framför allt vad gäller ungdomar sågs straffet som en form av
uppfostran. Det var via obehaget, plågan, lidandet man lärde sig skilja
mellan vad som var rätt och fel.
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Om man försökt tända eld på ett hyreshus, föräldrarna kommer och
hämtar och man får åka hem, då fattar man inte vad man gjort. Man
har ju inte fått lida lite för det. För jag menar, om den fått sitta ett
par dagar i en trång cell här, och få mat och få gå på toaletten vissa
tider, då är det mera kännbart, även om det inte leder till nåt sen.
Men man lär ju tänka både en och två gånger på att göra om något
sådant. (Intervjusvar)
Det ansågs viktigt att samhället reagerar på ungdomsbrottslighet,
markerar gränser för vad som är rätt och orätt. Det fanns en oro för att
detta inte skedde idag. Härvidlag fanns en misstro mot skolans och
socialtjänstens förmåga att sätta dessa gränser. 293 I diskussioner kring
värdet av "värstingresor" och sociala aktiviteter för ungdomar på glid,
uppfattades det ofta som att skicka "fel signaler" att erbjuda något som
upplevdes som lockande, till ungdomar som ägnat sig åt illegala
aktiviteter. Det ansågs som moraliskt stötande att brott skulle belönas,
även om man kunde påvisa att aktiviteterna hade en rehabiliterande
effekt. Poliser som deltagit i läger med ungdomsgäng brukade också
vara angelägna om att betona de umbäranden och strapatser som var
förknippade med dessa aktiviteter.
Vad gällde buset räknade man som nämnts med att det var en
tidsfråga innan man åter hade anledning att ingripa mot en infångad
buse. En dominerande funktion i straffets värde var därmed rent
praktisk. Genom att en buse fångas in och får ett fängelsestraff fick man
bort honom "från banan" för en tid. En fortsättning av den
bedömningen blev att ju längre tid man får bort vederbörande desto
bättre.
I det autonoma perspektivet är straffet en viktig potentiell mätare av
framgångsrikt polisarbete. 294 Polisyrket kännetecknas på olika sätt av
en bristande återkoppling av de insatser man gör. Därmed blir det
betydelsefullt vilka domar som utmättes och då speciellt straffets längd.
Utifrån den spelmetafor som användes ovan kan man beskriva åklagare
och domstolar som de som gav "poäng" för framgång. Poängen utdelas
i stigande skala enligt vad som leder till en förundersökning, och
293
294

Se även Punch, Maurice (1979) The secret social service s. 102ff.
Se även Lundberg, Magnus (1998) Kvinnomisshandel som polisärende s. 67.

138

häktning, vad som leder till åtal och för "full pott" vad som resulterar i
en fällande dom. Betoningen på straffets värde stod dock i skarp
kontrast till den kriminalpolitik man ansåg bedrevs. Återkommande i
mina fältstudier beskrevs en frustration av frånvaron av tillräckliga
straff och en alltför släpphänt behandling av gärningsmän.
Ja, det är tyvärr otroligt frustrerande att man griper en tjuv kl. 1 på
natten och han är släppt innan du slutat på morgonen. I bästa fall tar
du honom en gång till innan du går hem. Han har begått ett brott,
han åker in och sen så vet han precis vad han ska säga och inte säga
så blir han släppt. Tyvärr så ser man ju tendenser högre och högre
upp i vår organisation och även i åklagarorganisationen att det inte
är längre den biten som är intressant utan det är genomströmningen
på ärenden som man kan skriva av och lägga åt sidan. Så du ska ha
så mycket på fötterna idag för att veta att det är han som har gjort
det. Men det kommer att ta tid i att bevisa det, i form av förhör. Då
är resonemanget idag att har du inte 100 procent på fötterna, på den
här mannen, då forskar vi inte i det, då får det gå. Det är ledsamt
tycker jag och många med mig, för att den som har begått en
gärning ska också straffas för det. (Intervjusvar)
Speciellt fanns en stark kritik mot vad som uppfattades som ett
"rabattsystem", när åklagare inkluderade mindre brott i större istället för
att kräva skärpning av straffet. 295 Det tycktes finnas en idé om en
betalningsprincip där varje straff skulle ge en viss påföljd. Samtidigt
innebar systemet att det arbete poliser lägger ned på att fånga en buse
inte gav någon utdelning ifråga om straff. Utifrån spelmetaforen för
polisarbete innebar detta att man tagit poäng utan att få dessa
tillgodoräknade.
Vi snackade om det när vi jobbade igår natt. Det var det en som
blivit anhållen och vi tittade i hennes register, hon stod åtalad för 23
grova olovliga körningar. Då var det så hon blev rapporterad, men
så hade hon tidigare inbrott och några stölder. Dom här olovliga
körningarna hade hon inte blivit dömd för utan man koncentrerade
sig på dom här inbrotten. Då begränsar man åtalet genom att skriva
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av alla dom ärendena. Så det blir ju rabatt du får. Så står det i
lagtexten också att så ska det vara. Det tyckte dom var för jävligt att
hon inte fick straff för alla dom här 23 olovliga körningarna. För det
är straffet i sig som är viktigt. (Intervjusvar)
Man skulle kunna tänka sig att betoningen av straffets värde skulle
innebära att man blev desillusionerad när man ständigt ansåg sig
motarbetad i detta arbete. Smångs rapporterar att arbetet med att ha
infångat en brottsling uppfattades som förgäves, om man inte fick
utdelning för detta i form av att denne fick ett kännbart straff. 296 Det
går inte att bortse från att poliser blev "trötta" och desillusionerade av
denna anledning. Genomgående angav emellertid mina informanter att
bristen på "utdelning" inte innebar att man låter bli att göra sitt arbete.
Istället uppfattade jag ett antal försvarsstrategier för att hantera denna
frustration.
En strategi var att begränsa den egna referensramen. Poliser följde
sällan upp vad som hände med de ärenden de var inblandade i. 297 När
så skedde gjordes det företrädesvis av yngre poliser. Istället för
påföljden var det gripandet som blev fokus. Därefter slutade man
intressera sig för ärendet. Man hänvisade till svårigheter att få
information om vad som hänt. Frånvaron av rutiner för uppföljning
skvallrade emellertid om ett bristande intresse för detta i
polisorganisationen mer generellt. Att poliser inte krävde fungerande
rutiner skulle dessutom kunna ses som ett stöd för antagandet om att
detta utgör en försvarsstrategi. Man skulle därmed föredra att inte veta
istället för att få en kunskap som kunde vara demotiverande för arbetet.
Det finns ytterligare en aspekt. Utifrån denna skulle det vara
jagandet eller spelet som var det primära, medan det samhälleliga
bidraget av arbetet är underordnat. Poliser skulle därmed bli likt fiskare
som inte tycker om fisk. Visserligen är det tråkigt att inte få utdelning
av sina ansträngningar, men det förändrar inte att det är fiskandet och
inte nyttan av fångsten som är det viktiga.
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Brottsförebyggande arbete
Under flera år har statsmakterna betonat det brottsförebyggande arbetet.
Organisatoriskt kom detta att först uttryckas via komplement till den
traditionella verksamheten i form av särskilda brottsförebyggande
enheter och kvarterspoliser. 298 Kvarterspolisen skulle ha en hjälpande,
brottsförebyggande och kontaktskapande inriktning och därmed en mer
fredlig framtoning än ordningspolisen. Så småningom har detta
utvecklats till den ideologi för polisarbete som internationellt går under
beteckningen community policing, d.v.s. problemorienterat polisarbete
och närpolisverksamhet. 299 Från att ha betonat den reaktiva
verksamheten skulle polisen nu inrikta sig på att förhindra att brott
överhuvudtaget skulle begås. Fokus i det operativa arbetet skulle bli att
identifiera och angripa orsakerna till brottslighet. Vidare skulle en rad
olika samhällsorgan engageras i brottsbekämpningen. En vanlig
metafor var att polisen skulle bli navet i ett brottsbekämpningshjul som
inkluderade föreningar, företag, institutioner och andra myndigheter.
Den tidigare dominerande utryckningsverksamheten skulle begränsas
till en "måste verksamhet" som skulle ta hand om akuta ärenden.
Community policing kan även ses som uttryck för en förändrad policy
som gått från en uttalad ambition att öka människors trygghet genom att
se till att brott inte lönar sig till en inriktning som är mer fokuserad på
människors upplevelse av trygghet.
Utifrån mina informanter fick emellertid brottsförebyggande arbete
genomgående låg status. 300 Det nämndes istället som en reträttpost för
poliser som inte klarade av det "riktiga polisarbetet". Ingrid Nilsson
Motevasel rapporterar hur kvarterspoliser i den interna jargongen
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beskrevs som "kvartspoliser". 301 Det bästa sättet att verka
brottsförebyggande ansågs istället vara att fånga brottslingar.
Riksrevisionsverket noterar i en rapport från 1987:
I de kontakter och samtal med ordningspoliser som RRV har haft,
framträder
en
bild
av
ordningspoliser
som
starkt
händelseorienterade. De anser ofta att utryckningar och ingripanden
är det som utgör det "riktiga polisarbetet". Nyttan av en utåtriktad
och kontaktskapande verksamhet uppfattas inte alltid lika tydligt
som vid ett lyckat ingripande. 302
Närpolisens fokusering på ett preventivt arbetssätt kom att leda till en
konflikt med dem som baserat sin yrkesidentitet på "det riktiga polisarbetet". I idén om det brottsförebyggande arbetet har polismannen blivit
en samhällsanalytiker som kartlägger samhällsmönster, förhandlar med
krog- och fastighetsägare om ändrade stängningstider respektive
låsning av cykelkällare och källarkontor. Man engagerar villaföreningar
till grannsamverkan mot brott och informerar i skolor. Den
tjuvjägarkompetens som traditionellt upplevts konstituera en polis
skulle man bara i begränsad utsträckning få nytta av. Satsningen på
brottsförebyggande arbete blev dessutom provocerande för dem som
betonade konkreta och omedelbara resultat. Tjuvjakten gav direkta
bevis på resultat. Huruvida det brottsförebyggande arbetet varit
framgångsrikt eller inte avspeglade sig däremot först på sikt och då i
mer eller mindre entydig statistik. En statistik som poliser ofta var
skeptisk mot utifrån det autonoma perspektivets betoning av erfarenhetsbaserad kunskap. 303

Ordningsupprätthållande
De brottsbekämpande uppgifterna är i det legalistiska perspektivet
relativt tydligt preciserade via lagstiftning och domstolars uttolkning
301
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om vad som skall rubriceras som ett brott. Däremot är anvisningar om
ordningsupprätthållandet allmänt hållna. Polislagens formuleringar om
att "i övrigt hindra störningar av den allmänna ordningen och
säkerheten" ger ett relativt stort utrymme för att definiera vad detta
innebär. I 1975 års polisutredning konstateras att arbetsuppgifterna inte
kunnat preciseras på samma sätt som andra verksamhetsgrenar. Även
målen ansågs svåra att fastställa annat än i allmänna termer.304
Ordningsupprätthållande får vidare begränsad uppmärksamhet i
regeringens direktiv. Under åren 1992–1994 ställdes visserligen krav på
ökad fotpatrullering, vilket kan ses som en satsning på att upprätthålla
ordning, det var emellertid först i regleringsbreven från år 2000 och
2001 som krav på "effektiv och rättssäker övervakning av allmän
ordning och säkerhet" nämns som prioriterade områden. 305 Det är
intressant att notera att regeringen härvidlag anser sig ha anledning att
påpeka att ordningsupprätthållandet skulle vara rättssäkert. Frågan om
lagstöd i det ordningsupprätthållande arbetet är nämligen problematisk.
Utifrån det legalistiska perspektivet är det angeläget att ha lagstöd
för de åtgärder man vidtar. Man kunde tillrättavisa, avvisa, avlägsna
eller tillfälligt omhänderta personer som störde eller utgjorde
omedelbar
fara
för
den
allmänna
ordningen. 306
De
ordningsupprätthållande uppgifterna är emellertid ett område där
poliser kan tillämpa en hög grad av självständighet i förhållande till det
formella uppdraget. Som Ekman betonar upplevde poliser sig ha ett
mandat att upprätthålla etik och moral, d.v.s. att oberoende av
eventuellt lagstöd ingripa mot dem som bryter mot vedertagna normer
om normal anständighet. Detta gäller speciellt om vederbörandes
beteende kan tänkas störa eller upplevas som ett hot mot vanliga
"svensson". 307 Härvidlag blev den upplevda kopplingen mellan poliser
och allmänheten, i termer av normalt skötsamma människor, tydlig.
Samtidigt förbehöll man sig, som i intervjucitatet nedan, rätten att göra
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en värdering av graden av moralisk legitimitet för de krav på
ordningsupprätthållande som ställs.
Jag tycker att man ska kunna ha frid runt sin täppa. Men sen får man
inte gå för långt åt andra hållet. Det finns dom som ringer en
lördagskväll kl. 9 och säger det är ett jävla väsen, dom spelar högt
här. Men en viss tolerans måste det finnas. Människor måste ha
tolerans för att andra människor vill roa sig. (Intervjusvar)
När det gällde det allmänna ordningsupprätthållandet var det inte
primärt buset som var motståndaren. Istället utgjordes dessa av
ungdomar, berusade personer och missbrukare. Deras karaktär av
Holmbergs begrepp "typologiskt skyldiga" gjorde att de riskerade att bli
utsatta för ingripanden inte bara när de störde utan dessutom när de
utifrån sin grupptillhörighet uppfattades som störande. De utgjorde ett
exempel på vad Robert Reiner beskriver som police property, en grupp
polisen har mandat att hantera efter eget gottfinnande. Ekman beskriver
en situation där några a-lagare avvisas från en bänk på en kyrkogård
medan poliserna inte agerar mot "vanliga människor" som har picknick
på gräsmattan intill. I förhållande till dessa grupper var det snarare
praktiska hänsyn än polisens rätt att göra ett ingripande som avgjorde
valet av arbetsmetod. Holgersson beskriver hur poliser för att undvika
ett tidskrävande dokumentationsarbete inte brydde sig om att rapportera
avvisanden. 308 Av samma skäl kunde man hälla ut alkoholhaltiga
drycker istället för att ta dem i beslag. Lagen om omhändertagande av
berusad person (LOB) som egentligen syftar till att ta hand om personer
som är så berusade att de är oförmögna att ta hand om sig själva eller
utgör fara för sig själva eller andra, kunde även användas i
ordningsupprätthållande syfte. 309
Vid några tillfällen har jag reagerat på att man LOB:ar personer som
uppenbarligen inte är LOB-bara. Det är ett gammalt och beprövat
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sätt att ta med sig folk och låsa in dem, men vid vissa tillfällen inte
desto mindre fel. (Enkätsvar) 310
Jag uppfattar att ordningsupprätthållande uppfattades som en angelägen
polisiär uppgift. Prioriteringsgraden i förhållande till brottsbekämpning
avspeglas emellertid dels i att ordningsupprätthållande var något man
gjorde när man inte hade mer angelägna uppgifter, dels i att
ordningsupprätthållandet blev speciellt viktigt när det hade anknytning
till brott. Informanter beskrev vidare att för en del poliser fanns en
personlig tillfredsställelse i att vara den som bestämmer, likasom att
"tala om för folk vad som är rätt och fel". För andra gällde att även om
de ordningsupprätthållande uppgifterna upplevdes som angelägna var
det inte något man gärna sysslade med. Intresset för
ordningsupprätthållande uppfattades vidare som en åldersfråga. Yngre
"hungriga" poliser ansågs gärna söka sig till potentiella oroshärdar.

Social service och handräckning
Som nämnts har såväl klassisk polissociologi som skandinavisk
forskning pekat på att olika former av service och bistånd intar en
framträdande roll i det konkreta polisarbetet. Enligt Reiner har dessa
empiriska rön av polisorganisationer använts för att i legitimerande
syfte tona ner polisens repressiva roll för att istället beskriva
polisorganisationen som en serviceinstitution. Reiner menar emellertid
att även om utfallet av en serviceåtgärd kan beskrivas i termer av ickerepressiva åtgärder så vore dessa inte möjliga om inte polisen hade sin
repressiva framtoning. Man kallar inte på polisen för att få en
amatörpräst, psykiatriker, sjuksköterska eller familjeterapeut utan
därför att man anser att situationen kräver auktoritativa resurser
uppbackade med våldsmakt. 311
I den polisinstruktion som föregick 1985 års polislag begränsades
polisens servicefunktioner till sådant som var direkt kopplat till
brottsbekämpning och ordningsupprätthållande. 312 Med den nya
310

Granér, Rolf & Knutsson, Maria (2000) Etiska problem i polisarbete s. 59.
Reiner, Robert (2000) The politics of the police s. 75.
312
Berggren, Nils-Olof & Munck, Johan (1998) Polislagen s. 29.
311

145

Är service riktigt polisarbete?

lagstiftningen fick service en självständig status jämsides med polisens
övriga uppgifter. Detta motiverades med att bättre avspegla bilden av
faktiska förhållanden, och av en modern polisroll. Mer specifikt skulle
betoningen av serviceverksamheten öka allmänhetens förtroende för
polisen. Detta skulle i sin tur vara något man kunde dra nytta av i det
brottsbekämpande arbetet. Vidare ansågs serviceverksamheten bidra till
att skapa en balans till den repressiva polisverksamheten. Dessutom
kom att man ville utnyttja polisens unika ställning som dygnet-runtresurs. 313 Upphöjandet av polisens hjälpande funktioner kan även i linje
med Reiners analys ovan ses som uttryck för hur statsapparaten under
ett antal år på olika sätt sökt att tona ner polisens reaktivt
brottsbekämpande funktion. Istället har man velat betona polisens
kontakter med allmänheten. 314
Det är emellertid intressant att notera att när dåvarande
rikspolischefen Holger Romander internt skulle presentera 1985 års
polislag tonade han ner serviceverksamhetens nytillkomna
självständiga ställning genom att i service inkludera så gott som all
polisverksamhet. I beskrivningen av polisens service skulle ingå
tillgänglighet för dem som begär skydd och stöd, att snabbt komma till
undsättning, att effektivt kunna ingripa mot brott och ordningsstörningar liksom effektiv utredningsverksamhet och hög uppklarningsprocent. Även ökad synlighet för allmänheten för att "på så sätt
öka dess trygghetsupplevelse" samt att "visa brottsoffren
uppmärksamhet och ge dem praktiskt stöd" beskrevs som "ett gott
servicemål". 315
I den angloamerikanska polissociologin rapporteras att social service
bland patrullerande poliser inte uppfattades som riktigt polisarbete.
Utifrån min studie inklusive senare svensk forskning, framstår
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emellertid en mer dubbel bild. Å ena sidan finns ett ridderligt polisideal
som innebär en strävan att ställa upp och hjälpa människor. Ekman
anger att en norm bland hans informanter var att polisen skulle ge
service och hjälpa. 316 Smångs citerar informanter som beskrev
polisarbetet som ett serviceyrke, betonade dess hjälpande funktion och
såg sig som specialister på människor. 317 Samtidigt fanns i min studie
en stark kritik mot vissa av polisens uppgifter som inte ansågs tillhöra
det riktiga polisarbetet. Hit hörde vad Smångs beskriver som "hundoch kattärenden" och utryckningar vid trafikolyckor utan personskada
för att försäkringsbolagen efterfrågade polisrapport. 318 Flera faktorer
kan utifrån min studie identifieras som påverkar huruvida en
polispatrull kommer att engagera sig i en serviceuppgift:
•

•

•

Man skulle inte ha viktigare saker att göra sett utifrån det riktiga
polisarbetets ideal. Enskilda patruller kunde bistå i situationer
när man ändå inte har några speciella uppgifter. En informant
beskrev hur man hjälpt en man som skulle på utlandsresa och
glömt sitt pass genom att i hög hastighet köra honom hem och
sedan till flygplatsen. Men sådana hjälpinsatser fick mer
karaktär av tidsfördriv än att det betraktades som något som
man ansåg ingå i polisens uppgifter.
Hjälpen skulle kunna ges i väl avgränsade situationer där
polisen kunde använda sin kompetens. Utöver klassiska
polisuppgifter som att ge vägbeskrivningar, handlade det om att
vara en första hjälp och att hänvisa till andra instanser, köra till
sjukhus, kontakta socialjour etc.
Den hjälpsökande skulle ha en legitim grund för att efterfråga
polisens tjänster. Förelåg någon form av hot eller fara blev uppgiften genast polisiärt angelägen. Ofta fick man emellertid mer
eller mindre påstridiga önskemål att få skjuts eller låna mobiltelefon. En ung man som vill ha skjuts en lördagsnatt kom att
hänvisas till taxi eller att gå brandvakt tills de allmänna
kommunikationsmedlen kommit igång. Gällde det kvinnor
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•

kunde man emellertid mycket väl inkludera patrulleringsrundan
till vederbörandes hemort. Speciellt i ärenden där barn var
inblandade kunde man göra omfattande avvikelser från vad man
normalt uppfattade som sin uppgift. Att hjälpa en förlamad man
som ramlat ur sin säng kunde uppfattas som angelägen förutsatt
att det inte fanns andra instanser som kunde ställa upp inom
rimlig tid. En informant som jag annars uppfattade som en i hög
grad autonom brottsbekämpare beskrev denna typ av insats som
"smörjobb". Det var enkelt fixat och gav stor uppskattning.
Vederbörande skulle uppträda respektfullt och vara tacksam för
den hjälp polisen gav. Det krävdes ett mycket högt offervärde
för att någon som uppfattades som påstridig, nedlåtande eller
krävande skulle omfattas av polisens service inklusive att få en
vägbeskrivning. Ekman beskriver att hälsningar, förväntansfulla
blickar och ett vänligt bemötande uppfattades som ett stöd.
Undvikande beteende uppfattas däremot som ett avvisande och
blir därmed en signal för polisen att inte engagera sig. 319

Utöver situationer som var kopplade till akut fara fick däremot inte
service vara något man beordras till, utan detta skulle ske utifrån de
enskilda polisernas bedömning. Ledningscentralen som tog emot
anmälningar förväntades sålla ut de ärenden som inte var kopplade till
brott, ordningsstörningar eller ett tydligt skyddsbehov. Dessutom blev
försök att inordna det hjälpande i det ordinarie arbetet något man tog
avstånd från. Bland annat hade kontaktskapande aktiviteter på skolor
låg prioritet. Under ett antal år genomfördes olika projekt som syftade
till att öka polisens popularitet, skapa fler kontaktytor mellan polis och
allmänhet, liksom att knyta an till ungdomar på glid. Exempel på
sådana aktiviteter var att lära invandrarkvinnor att cykla, kasperteater
för barn eller vildmarksläger med ungdomsgäng. Ofta var det
kvarterspoliser som arbetade med sådana metoder. Utifrån det
autonoma perspektivet var man skeptisk till dessa försök att framkalla
den bild av en snäll farbroderlig "Sigge Fürst-polis".
Handräckning till andra myndigheter såsom delgivning åt
kronofogden eller transporter åt psykiatrin ansågs inte tillhöra det
319
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Avgränsningar till socialtjänsten

riktiga polisarbetet. Det utmanade bilden av den egna självständigheten
att behöva agera hantlangare åt andra utan möjlighet att göra egna
bedömningar. Därjämte uppfattades det som misshushållning av
polisens resurser. 320
Bland poliser fanns oberoende av perspektiv ett behov av att göra en
avgränsning gentemot andra verksamheter. Man hävdade till exempel
att man inte ville använda skattemedel till att konkurrera med taxi och
låssmeder. Speciellt gällde emellertid avgränsningen i förhållande till
socialtjänstens område. Som nämnts tenderade emellertid de uppdrag
man fick från allmänheten ofta att utmynna i mer socialt hjälpande
åtgärder. Jag har tidigare behandlat hur relationen till åtminstone delar
av det kända klientelet kunde utvecklas till en relation präglad av
omsorg. 321 Man beskrev dessutom att många socialt utsatta människor
hellre hade kontakt med polisen än med socialtjänsten eftersom poliser
ansågs rakare att ha att göra med. 322 Till polisens fördel hör därjämte att
den utgör en lättillgänglig dygnet-runt-resurs när andra
samhällsinstitutioner inte finns tillgängliga.
Denna sociala omsorgsverksamhet utdefinieras däremot i det
autonoma perspektivet från vad som betraktades som riktigt
polisarbete. 323 En norm tycktes vara att ärenden av socialt hjälpande
karaktär var något man skall undvika eller avsluta så snabbt som
möjligt. När den sociala omsorgen tilläts ta en framträdande plats
riskerade den att karaktäriseras med det nedsättande epitetet
"socialpoliseri". 324 En polis beskrev en situation där han av kollegorna
blivit beskylld för att agera socialpolis. Sonen till en känd
missbrukande mamma blev anmäld som försvunnen. Man fann pojken
hos en vän, men han ville inte återvända hem. Då valde man istället att
ägna en stor del av natten åt att spåra upp pappan, som inte hade
320
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vårdnaden om pojken och bodde flera mil därifrån, för att sedan köra
pojken till honom. Polismannen försvarade emellertid sitt agerande med
en tydlig defensiv underton att han definierade det som brottsförebyggande arbete:
Ja, vi gick lite längre som polis än vi skulle ha gjort. Men å andra
sidan så hade vi inget annat som väntade. Jag tycker mycket av det
här begreppet som andra poliser kallar socialpolis, det ligger ju lite
åt det här brottsförebyggande hållet. Nu var han ju ovän med sin
mamma med missbruksproblem hemma och såna här grejer. Visst är
det nån form utav brottsförebyggande. För man vet ju inte vad som
hade kunnat hända i förlängningen där hos missbrukaren.
(Intervjusvar)
Behovet av att avgränsa vad som är riktigt polisarbete tycks emellertid
som nämnts inte vara lika angeläget bland äldre och kvinnliga poliser.
Samma sak gällde i viss mån poliser på mindre orter. Även om
föreställningen om tjuvjakt som polisarbetets kärna var tydlig även här,
hade serviceuppgifter en större plats.

Vilken funktion fyller föreställningen om det riktiga
polisarbetet?
De situationer som omfattas av det riktiga polisarbetet utgör snarare
undantag än regel i det vardagliga arbetet. Detta skulle göra att de
poliser som omfattas av perspektivet bara vid ett fåtal tillfällen får göra
vad de ansåg sig vara till för, vilket i sin tur skulle göra deras situation
tragisk. 325 Frågan är därmed vilken funktion föreställningen om det
riktiga polisarbetet fyller. Flera olika aspekter kan identifieras:
Det riktiga polisarbetets situationer är eftersträvansvärda därför att
de utgör välkomna avbrott i den dagliga rutinen, som ofta kan vara
händelselös och långtråkig. Därmed blir de eftersträvansvärda just
därför att de är ovanliga. Skulle däremot den patrullerande
polismannens vardag såsom i en actionfilm, präglas av tjuvjakter
varvade med räddningsaktioner, skulle fenomenet möjligen förlora sin
attraktionskraft.
325
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Begreppet det "riktiga polisarbetet" får stå som symbol för vad som
skiljer polisyrket från andra yrken. I väl avgränsade situationer har man
tillfälle att utnyttja sina unika kunskaper och färdigheter ifråga om konkret lagtillämpning, fysisk styrka och makt. Villkoren för framgång och
misslyckanden är givna. Därmed kan föreställningen om det riktiga
polisarbetet vara grund för en tydlig yrkesidentitet.
I termer av institutionell teori skulle föreställningen om det riktiga
polisarbetet kunna förstås som en del i en yrkeskollektiv strategi att
skydda arbetets kärna mot olika typer av institutionella krav. Till
skillnad från det legalistiska perspektivet kan man därmed värja sig från
krav på legitimitet snarare än resultat. Exempel på sådana institutionella
krav är betoningen på form, som ökad synlighet och en fridsammare
polisiär framtoning istället för innehåll, d.v.s. konkreta resultat i
brottsbekämpningen.
På ett för- och omedvetet plan kan det riktiga polisarbetet ses som
uttryck för en polisiär omvärldsuppfattning präglad av en entydig
distinktion mellan gott och ont som moraliskt kan rättfärdiggöra
polisarbetet. Uppdelningen i onda som skall straffas och goda som skall
beskyddas kan se som en förutsättning för hela rättssystemet.
Problematiserar man skuldbegreppet, lägger in sociala orsaker till
kriminalitet och sociala konsekvenser av infångande och bestraffning så
kommer detta att försvåra upplevelsen av tillfredsställelse i reaktivt
polisarbete. Ser man däremot tydliga onda skurkar respektive goda
offer slipper man sådana dilemman. 326 Kopplingen mellan skurk–offermodellen och riktigt polisarbete möjliggör dessutom att man med gott
samvete kan låta bli att lägga ner något större engagemang i de ärenden
där modellen inte passar in. Alla de situationer där skuldfrågan är oklar
går nämligen att utdefiniera från det riktiga polisarbetet.

Sammanfattande kommentarer
I detta kapitel har jag diskuterat det legalistiska respektive det
autonoma perspektivets syn på polisarbetets syfte. En utgångspunkt har
varit vilken typ av klienter det legalistiska respektive det autonoma
perspektivet identifierar. Det autonoma perspektivet arbetar med en
326
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kategorisering som utgår från en skötsam allmänhet och framför allt en
grupp hederliga skattebetalare, d.v.s. "svensson", som man tenderar att
idealisera och identifiera sig med. Allmänhetens/svenssons livsföring
hotas främst av gruppen vanemässigt kriminella och dess sociala
nätverk, d.v.s. buset. Därtill kommer den mer disparata kategorin
"ordningsstörare" som kännetecknas av handlingar och/eller en
livsföring som provocerar allmänhetens/svenssons upplevelse av
trygghet. Det legalistiska perspektivet har däremot inte samma
förutsättningar till entydiga grupperingar. Utifrån detta är allmänheten
alla människor som oberoende av beteende har rätt till samma
rättstrygghet. Vidare begränsas gruppen kriminella till individer som på
sakliga grunder är misstänkta för brott.
I det legalistiska perspektivet finns en bred syn på polisarbete som
inkluderar såväl brottsbekämpning som ordningsupprätthållande och
social service. Mot detta har jag ställt det autonoma perspektivets
uppdelning i "riktigt polisarbete" kontra "skitjobb". Begreppet "riktigt
polisarbete" kan förstås som att polisens primära funktion är att
kraftfullt agera i moraliskt otvetydiga situationer. Primärt handlar det
om att jaga riktiga skurkar. Tjuvjakten syftar till att en gärningsman får
ett straff som fungerar som vedergällning och därmed upprättelse för
brottsoffret. Ju längre man kommer från kriterierna om det riktiga
polisarbetet desto mer får uppgifterna karaktären av skitjobb. Hit hör
brottsförebyggande arbete, handräckning till andra myndigheter liksom
dokumentationsarbete på polisstationen. Social service kan accepteras
som en uppgift i andra hand, så länge det sker som uppdrag i stunden på
inblandade polisers eget initiativ. Ordningsupprätthållande i termer att
se till att allmänheten fick "lugn och ro" kan däremot innefattas i det
riktiga polisarbetet.
De skillnader i synen på vem polisen är till för och vad som är
polisens uppgift kommer även att avspegla sig i skillnader i synen på
hur polisarbete får och bör bedrivas. Om detta handlar nästa kapitel.
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7. Hur skall polisarbete bedrivas
Detta kapitel inleds med en presentation av grundläggande lagstadgade
principer för hur polisarbete skall bedrivas utifrån det legalistiska
perspektivet. Dessa ställs i relation till hur polisarbete bör bedrivas i
termer av det autonoma perspektivets begrepp "praktiskt polisarbete".

Polisarbete utifrån det legalistiska perspektivet
Fram till 1948 var polismännens befogenheter sparsamt reglerade i lagstiftningen. Då skedde en precisering av den brottsutredande verksamheten. Fortfarande beskrevs emellertid de ordningsupprätthållande uppgifterna enbart i allmänna termer. Istället gällde en opportunitetsprincip
utifrån vilken det ankom på polisen att bestämma vilka medel som
skulle användas för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. 327
Med 1974 års regeringsform samt polislagen och polisförordningen
från 1984 skedde emellertid en reglering av vilka ingrepp polisen fick
göra även inom detta område. 328 Ett antal grundläggande principer för
hur polisarbete skall bedrivas har identifierats:
Legalitetsprincipen innebär att varje form av offentlig maktutövning
skall utövas med stöd av lagstiftning. För polisens del gäller att "inget
brott utan lag, inget straff utan lag". Detta gäller företrädesvis de
ingripanden som kan tänkas inkräkta på de medborgerliga rättigheter
som är angivna i regeringsformen. Häri ingår bland annat skydd mot
kroppsstraff och kroppsliga ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan,
frihetsberövande eller tvångsmedicinering. Andra grundläggande
rättsprinciper är att effektiviteten i polisarbetet aldrig får överordnas
rättssäkerheten, likhetsprincipen, d.v.s. allas likhet inför lagen och
objektivitetsprincipen som kräver att polismannen skall iaktta saklighet
och opartiskhet. I detta inkluderas att inte blanda sig i privaträttsliga
förehavanden eller enskildas privata angelägenheter så länge det inte
rör sig om brott eller om polisens hjälpande uppgift. 329 Behovs- och
327
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proportionalitetsprinciperna behandlas i polislagens 8 § som stadgar
att:
En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under
iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning
ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte
och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske
endast i den form och i den utsträckning som behövs för att det
avsedda resultatet skall uppnås.
Behovsprincipen innebär att "ett polisingripande får ske endast om det
är nödvändigt för den aktuella farans eller störningens avvärjande eller
undanröjande", medan proportionalitetsprincipen anger att "de skador
och olägenheter som ingripandet kan medföra inte får stå i missförhållande
till
syftet
med
ingripandet". 330
Behovsoch
proportionalitetsprincipen används speciellt för att reglera polisens
våldsanvändning. 331
Ändamålsprincipen innebär att lagarna inte får användas i annat
syfte än vad som var lagstiftarens intention. Man får till exempel inte
använda trafiklagstiftningen för att stoppa en bil om syftet är att
kontrollera vilka som finns i bilen. Vidare är det förbjudet för polisen
att begå en kriminaliserad handling för att efterforska eller avslöja brott
samt provocera eller på annat sätt förmå någon att inleda en brottslig
aktivitet. Grundprincipen är förutom detta att i valet mellan att
förhindra att brott begås och att låta det fullbordas för att få bevis skall
man göra det förra. En misstänkt rattfyllerist skall därmed stoppas
innan han börjar köra bilen. Det är inte tillåtet att av spaningsskäl
"underlåta att vidta åtgärder mot brott eller en för brott misstänkt
person". 332 En polis är vidare skyldig att anmäla alla brott som faller
under allmänt åtal och som han får kännedom om. Han har rätt att ge
rapporteftergift för mindre förseelser där påföljden är böter, och
företrädesvis då handlingen begåtts på grund av glömska, missuppfattning eller förbiseende.
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Jag har dessutom berört att polismannen omfattas av en vidsträckt
dokumentationsplikt. I princip skall varje åtgärd som innebär någon
form av repressiv maktutövning dokumenteras. I polislagen finns
därutöver allmänna direktiv om att en polisman skall agera på ett sätt
som inger förtroende och aktning. "Han skall uppträda hövligt,
hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika
beteende som uppfattas som uttryck för småaktighet och ovänlighet". 333
Ett av polisorganisationens dilemma är emellertid att kombinera
effektivitet i brottsbekämpning och ordningsupprätthållande med de
regler som gäller för polisarbete. För avvikelser mot
legalitetsprincipens skydd mot husrannsakan och kroppsbesiktning
använder till exempel rättegångsbalken formuleringar som "skäligen
misstänkt" och "synnerliga skäl". Det räcker följaktligen inte med en
allmän misstanke. Det krävs dessutom bevis. Likhetsprincipen
förhindrar att kända brottslingar får en annorlunda behandling än andra
medborgare. Den omfattande dokumentationsskyldigheten innebär
vidare att resurser tas från det löpande polisarbetet.

Praktiskt polisarbete utifrån det autonoma
perspektivet
Det finns ju ett uttryck som heter praktiskt polisarbete det har ju alla
hört talas om.
Vad innebär det?
Det innebär att lösa situationen på ett så effektivt och regelmässigt
sätt som möjligt. I princip så innebär det väl att lösa situationen
genom att man tar till dom bud som finns. Man löser det praktiskt
men man har ändå regelverket i nacken. Fast emellanåt kan det väl
hända att man tänjer lite på det. (Intervjusvar)
Begreppet praktiskt polisarbete kan beskrivas som ett samlingsbegrepp
för en uppsättning yrkesnormer och förhållningssätt där praktiskt
resultat betonas. Praktiskt polisarbete innebär att lösa en situation så
snabbt och effektivt som möjligt utifrån de omständigheter som
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gäller. 334 Det handlar bland annat om att hantera de olika förväntningar
som ställs på polismannen i den dagliga verksamheten. Häri ingår
lagstiftningens reglering, förväntningar hos dem som efterfrågar
polisens tjänster liksom de förväntningar man mer generellt uppfattar
från allmänheten.
Begreppet "praktiskt" i praktiskt polisarbete har en tydlig udd mot
det legalistiska perspektivet som återkommande beskrevs som alltför
teoretiskt. Det ansågs inte ta hänsyn till den praktiska verklighet som
polisarbete skulle bedrivas i. Istället var det uttryck för
skrivbordskonstruktioner förmedlade av politiker, akademiker,
byråkrater och polischefer utan förankring i vad som beskrevs som
"verkligheten". 335
Utifrån begreppet praktiskt polisarbete går det att urskilja ett antal
handlingsmönster som hör till polismannens praktiska yrkeskunnande.
Häri ingår tillämpning av den tidigare behandlade kategoriseringen av
befolkningen i en skötsam allmänhet kontra busar, hur man hanterar
olika krav och förväntningar, och hur man prioriterar mellan olika
uppgifter.

Polisblicken
Genom bilrutan kommer en polispatrull att kunna observera en rad
olika situationer och personer. För att kunna identifiera vad som kan
uppfattas som polisiärt intressant utvecklar poliser vad Liv Finstad
kallar en "polisblick". Med detta menas en tränad blick för att söka efter
det som uppfattas som avvikande från det normala utifrån
konventionella kriterier men utan att problematisera vad som är vad. 336
Det kunde vara en person eller en bil som befann sig på en plats vid en
tid där den inte borde vara. En viktig del av polisblicken är att från
allmänheten särskilja de personer som är polisiärt intressanta, d.v.s.
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presumtiva ordningsstörare och busar. 337 Det är möjligt att urskilja flera
olika metoder i denna kategorisering.
Kändisarna. Genomgående uppvisade de poliser som jag åkte med
en imponerande personkännedom ifråga om polisens återkommande
klientel. I patrullbilen observerades och kommenterades personer man
såg på gatan. I personkännedomen ingick deras namn/öknamn, var de
bodde, i vilka kretsar de brukade synas, deras drogvanor samt vilken
typ av brottslighet de ansågs bedriva. Informellt på raster men även på
turlagets inledande möten berättades om vilka busar som kommit ut
från fängelse, vilka som hade setts med vilka etc. Vid ett tillfälle
introducerades en nyinflyttad kollega i distriktet genom att han kördes
runt en lördagskväll med syfte att peka ut kända klienter. Att stanna och
kontrollera bilar var därutöver ett sätt att hålla sig àjour med busar och
deras nätverk. När man stoppade en bil i detta syfte kunde man utöver
förarens körkort, även begära identitetshandlingar av bilens
passagerare. En metod som såvitt jag förstår är kontroversiell utifrån
det legalistiska perspektivets regelverk. Vid ett tillfälle stoppades en bil
som kördes av en som setts tillsammans med en känd buse, i första
hand för att man ville se vilka de övriga i bilen var.
Utseende, kroppshållning m.m. I brist på personkännedom använder
man sig av yttre karaktäristika. Sådana kunde vara gemensamma gruppkännetecken, ett allmänt slitet uttryck eller rörelsemönster som ansågs
karaktärisera olika narkomangrupper. Den som av olika skäl såg ut som
en buse kontrollerades. Andra människor som liknade dessa riskerade
emellertid att återkommande bli stoppade och kontrollerade. En
informant beskrev hur busarna i hans stad för en tid hade som mode att
använda ett omvänt bockstyre på sina cyklar. Följden blev att man
kontrollerade alla personer med omvänt bockstyre.
Beteende. Ett tecken var hur människor betedde sig. Speciellt gällde
detta vid åsynen av polisbilen. Om någon gav intryck av att fly från
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eller gömma sig reagerade man snabbt. Vid ett sådant tillfälle
uppmärksammade inte jag men båda poliserna i en hundpatrull en
cyklist som ansågs ha fått för bråttom. Därför körde man runt på
cykelvägarna i området för att få tag på honom. De var så säkra på att
det var en misstänkt att de påstod att de skulle ha släppt ut hunden för
att jaga honom om inte jag suttit i vägen i baksätet. Hundbilen är
nämligen av kombimodell med hunden längst bak. Vid akuta
situationer kan hunden via en anordning i instrumentpanelen släppas ut
genom bakdörren.
Geografisk placering. En ytterligare faktor utgick från vilken
omgivning vederbörande befann sig i. Hit hörde en bil på natten i ett
eljest tomt industriområde eller en ung långhårig man i slitna kläder en
vardagsförmiddag i ett väletablerat villaområde.
I polisblicken handlar dessa faktorer emellertid inte om någon enkel
checklista. Återkommande frågade jag vad som gjorde att man agerade
alternativt inte agerade. Ofta beskrevs anledningen att det var något
man kände på sig. När jag i diskussioner med informanter föreslog att
faktorerna "lönnfet, orakad medelålders man + risig bil +
lördagsmorgon" skulle vara lika med en presumtiv rattfylla, fick jag
ofta svaret att detta visserligen var tecken, men att det inte räckte. Det
skulle till något ytterligare för att väcka misstanke. Däremot hade man
svårt att precisera vad detta "extra" var. Det förefaller som att de grova
kategorier jag angivit måste kombineras i mer detaljerade perceptioner
som kommer ur den polisiära erfarenheten. Däremot saknade man
begrepp för dessa. Det kunde vara något i bilistens blick, hans körstil
eller att han svängde vid mötet med polisbilen. 338 Polisblicken fick
karaktär av tyst kunskap som man måste lära sig via erfarenhet. Lars
Holmberg som gör samma iakttagelser ger följande exempel:
En betjent ser en bil komme imod os og siger “det der lignede
nogen, der ikke havde kørekort". Ganske rigtigt har føreren fået
frakendt sit kørekort for spritkørsel, og virker desuden beruset. Da
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manden er løsladt efter rapportoptagelse og lægeundersøgelse,
spørger jeg, hvordan betjenten kunne se, at der var noget galt?
“Det kunne du se på dem."
Jamen hvordan?
“Årh, de lignede en flok hønsetyve."
Trods pres fra min side kan han ikke forklare det nærmere. 339
En aspekt av polisblicken som Finstad inte behandlar var att inte se. I
polisblicken ingick därmed utöver att ha uppmärksamhet på det
ovanliga även att inte se, d.v.s. att bortse från vad man såg, alternativt
att göra sig otillgänglig i situationer när man inte ville veta eller inte
ville göra ett ingripande.
Egentligen så har man rapporteringsskyldighet på alla brott som
begås. Att man ska meddela sin närmaste förman och så vidare. Om
man skulle ha varit strikt, när man är på väg till någonting och då
skulle man ju ta dom alla brotten man ser på vägen dit, Och då
skulle man aldrig komma fram till det. Det är lite så jag menar med
att det finns praktisk polistjänst. Vissa saker blundar man för.
(Intervjusvar)
Stefan Holgersson anger att när rutinerna i samband med rapportering
av olovliga körningar ändrades så att rapporteringen tog upp till en
timme, minskade dessa rapporteringar, för att sedan åter öka när
ingripande polisers rapportering underlättades. 340

Polisen som rollspelare
Polisförordningens formuleringar om ett förtroendeskapande
självbehärskat polisideal som uppträder hövligt och hänsynsfullt kan
även gälla för det autonoma perspektivet. Det viktiga här är emellertid
flexibilitet. Som Finstad anger kan polisarbete beskrivas som en
balansering mellan standardiserade och oförutsägbara möten med
andra. Utifrån detta får mötet olika karaktär. Det kan handla om
samarbete eller konflikt. Det kan ha karaktär av förhandling där det
finns en ömsesidig förståelse för att finna resultat som båda parter kan
339
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leva med. Det kan vidare handla om ett spel där man döljer sina
avsikter för att uppnå ett bestämt resultat. 341 Utifrån sin praktik
kommenterade polisaspiranter hur mycket av arbetet handlade om att
spela olika roller. 342 Polismannen skulle kunna växla mellan att spela
den arge, den stränge, den förstående, tröstande eller den neutrala
tjänstemannen. En polisaspirant beskrev hur han i samband med att en
person blivit överkörd av ett tunnelbanetåg sakligt försökte förmå
övriga resenärer att lämna platsen genom att förklara att situationen var
akut eftersom personen kanske fortfarande levde. Han möttes emellertid
av invändningar från människor att de hade tider att passa etc. Först när
han började ryta om att alla måste utrymma blev han åtlydd utan
invändningar. 343
Speciellt uppskattades i det praktiska polisarbetet olika kreativa sätt
att lösa en uppgift. Via rollspelandet kunde man hantera olika typer av
förväntningar, vilket illustreras av följande historia som Britta Smångs
återberättar:
… en polisman råkade ut för att ta hand om en katt som blivit
påkörd och fått bakbenen skadade. En människomassa samlades
snabbt och fullständigt krävde att polismannen skulle göra något.
Katten hann under tiden slinka ner i en källare i ett saneringshus.
Polismannen berättar:
"Där stod jag och där stod minst 50 stycken till. Åtminstone 49
stycken hade alla var sin åsikt och dom krävde att man skulle göra
någonting. Vad jag än skulle göra, skulle det alltid vara fel enligt
någon."
Polismannen gick ner i källaren för att leta efter katten. Det var
mörkt och han såg ingenting. Men plötsligt fick en känsla av att
någon tittade på honom. Han riktade sin ficklampa upp mot taket
och "… överallt satt det katter. Halta, lytta och vanskapta". Det var
omöjligt för honom att hitta den katten han gått ner i källaren för,
men han kände att han omöjligen kunde komma upp från källaren
tomhänt och visa sig inför människomassan. Han löste problemet
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På och bakom scenen

genom att ta en katt i högen och lägga den i en säck. När han kom
upp svängde han säcken triumferande och ropade "jag fick den!". 344
Ett annat exempel på praktisk polisverksamhet härrör från kontakten
med vad som beskrivs som psykiskt störda personer. Ett
tillvägagångssätt som jag hört om vid olika tillfällen beskriver hur man
bemötte en "stråltant", d.v.s. en paranoid kvinna som påkallat polishjälp
för att hantera inbillade hot såsom strålning från avloppssystemet. 345
Man tog fram ett föremål som en penna och berättade att detta
instrument var utformat så att det eliminerar strålning. Efter att ha gått
igenom lägenheten med pennan kunde man meddela att nu var all
strålning borta. Situationen hade snabbt fått en lösning och alla var
nöjda. Att det skulle finnas en risk för minskat förtroende om den
skadade katten senare återfanns, liksom att en auktoritetspersons
bekräftelse av "strålningen" riskerade att förstärka vanföreställningar
var inte något man i första hand tänkte på. Däremot utgjorde de invändningar från mer reflekterande poliser. Men då har vi lämnat det
praktiska polisarbetets mer kortsiktiga karaktär.
I det praktiska polisarbetet ingår vidare att göra en tydlig distinktion
mellan den bild man förmedlar utåt och hur man fungerar internt.
Utifrån såväl det legalistiska som det autonoma perspektivet läggs stor
vikt vid att ge ett intryck som förmedlade pålitlighet och auktoritet, 346
bland annat skulle uniformen vara reglementsenlig. Vidare skulle de
båda poliserna i en patrull ha samma uniform vilket kunde leda till
snabba kostymbyten innan man kunde komma ut. En korrekt klädsel
var kutym även internt. På Polishögskolan var jag vid flera tillfällen
med om att polislärare gav tillrättavisanden om aspiranternas klädsel.
Tydligast förmedlades emellertid skillnaden mellan yttre och inre
framträdande i retoriken. Det fanns en påtaglig skillnad mellan hur man
pratade internt och vad man uttryckte när det fanns utomstående närvarande. I likhet med Finstad kunde jag observera hur språket förändrades
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så fort man kom ut ur polisbilen. 347 På motsvarande sätt skedde en förändring i hur jag tilltalades före och efter det att jag identifierats av nya
poliser. Inte sällan markerade någon form av skämtsam kommentar om
mig eller om poliser i allmänhet, övergången till en mer informell kommunikation. I såväl polisbilen som personalrummet kunde språket vara
grovt med både sexistiska och rasistiska anspelningar. Jargongen
brukade beskrivas som "rå men hjärtlig" med frikostigt utdelande av
tråkningar och skämtsamma anspelningar. Det fanns en snärt i
kommunikationen och en snabbhet i ordväxlingen som ofta hade ett
innehåll som låg långt ifrån den korrekthet man förknippade med
polisrollen. 348 Skämthistorier var ofta grova och tog fasta på
tabubelagda områden genom att raljera med förhärskande
moraluppfattningar. Medan nedsättande omdömen var vanliga i den
interna jargongen förekom de däremot mer sällan i den direkta
kontakten med andra, och kunde när så skedde uppfattas som övertramp. 349 Detta gällde framför allt allmänhet men även polisklientel.
Vidare fanns umgängesmönster präglade av blöta fester och tuffa och
regellösa innebandymatcher i samband med fysisk träning.
Flera forskare beskriver dessa båda sidor av polisers framträdande i
Erving Goffmans termer av en främre och en bakre region. 350 Goffman
pekar på hur man i en rad olika yrkesgrupper, i det sociala livet i den
främre regionen, spelar upp den roll som omvärlden och de egna
föreställningarna om yrkesrollen kräver. Bakom kulisserna däremot
"försiggår en verksamhet som har anknytning till framträdandet men är
oförenlig med det intryck som förmedlats genom framträdandet". 351
Mot det yttre korrekta scenframträdandet kunde bakom scenen andra
sidor av personligheten få framträda och regressiva behov uttryckas.
Skämt, fester och tuff innebandy blev då en avlastning där man fick
uttrycka de sidor av personligheten som i andra sammanhang
347
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undertrycktes. Därmed blev utlevandet en säkerhetsventil i en annars i
hög grad kontrollerad verklighet.
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Polisers förhållande till lagstiftningen
En viktig del av det praktiska polisarbetet handlar om förmågan att hantera det regelverk som avser att reglera polisverksamheten. På
polisarbetet ställs institutionella förväntningar inte bara att bedriva
effektivt polisarbete utan dessutom att det skall ske på "rätt" sätt. Som
nämnts kännetecknas det legalistiska perspektivet av att denna reglering
utgjorde ledstjärna. Ur det autonoma perspektivet är det emellertid
resultatet utifrån det riktiga polisarbetets principer som gäller. "You
can´t play it by the book" är en klassisk formulering för en attityd till
lagstiftningen som återkommer i såväl skandinavisk som klassisk
polisforskning. 352 Medan man på Polishögskolan lär sig hur polisarbete
skall bedrivas utifrån gällande regler, är det i den praktiska
verksamheten man skaffar sig förmågan att hantera regelverket. 353
Det är inte möjligt att hävda att man utifrån det autonoma perspektivet skulle vara ointresserad av rättstrygghet och medborgerliga fri- och
rättigheter. Dessa är emellertid förbehållna den laglydiga allmänheten
som buset och ordningsstörare i kraft av sin livsstil diskvalificerar sig
för. Alla de poliser jag diskuterat frågan med ansåg i princip att
polisarbetet behövde regleras eftersom polisen hade extraordinära
befogenheter. Det går emellertid att identifiera även en motsatt
ståndpunkt. Utifrån denna uppfattas arbetet som alltför skiftande för att
kunna styras av ett begränsande regelverk. Istället hävdades
återkommande att det var "verkligheten som styr", 354 därför krävdes
handlingsfrihet
i
hur
polisarbete
skulle
bedrivas.
Den
opportunitetsprincip som gällde före 1975 års regeringsform är
fortfarande ledstjärna utifrån det autonoma perspektivet. Det är poliser
som själva i kraft av sitt omdöme och sin förmåga är bäst lämpade att
avgöra vilka metoder som skulle vara tillämpliga i det konkreta
polisarbetet.
352
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Självständighet i förhållande till regelverket kunde innebära direkta
lagbrott. Dessa kan emellertid beskrivas som relativt lindriga. Sålunda
är tortyrliknande misshandel för att få fram erkännande, plantering av
"bevis" likasom mutbrott mycket sällsynta i Sverige. De saknade
dessutom stöd i poliskollektivets normer. Överträdelserna var istället
sådana som jag förmodar skulle kunna passera obemärkt i en allmän
rättsuppfattning. Följande exempel är hämtat från en övning på
Polishögskolan. När jag tog upp den i mina intervjuer framkom
emellertid att det mycket väl kunnat vara exempel på praktiskt
polisarbete.
Förutsättningen var att en person ringer polisen om en pågående
kvinnomisshandel i grannlägenheten. Patrullen kommer till platsen
men såväl mannen som kvinnan förnekar att något bråk ägt rum.
Kvinnan ser dock uppenbart skrämd ut. Efter en stunds samtal ber
en av poliserna att få låna toaletten. Därinne granskar han handfat
och tvättkorg efter blodspår. Han spolar toalettstolen utan att
använda den. Om han i en eventuell efterföljande utredning
försvarat sitt agerande genom att hävda att han behövde använda
toaletten kunde han inte beläggas med att ha gjort något fel. Om han
däremot skulle erkänna sitt motiv hade han kunnat bli dömd för
olaga husrannsakan.
Polisen skall vidare inte befatta sig med civilrättsärenden utan dessa
skall gå via stämning och kronofogde. I renodlade affärsuppgörelser var
detta sällan något problem. Däremot kunde det hjälpande polisidealet i
termer av att "skydda, hjälpa och ställa till rätta" provoceras av dessa
begränsningar när de skulle tillämpas på enskilda individer. I vissa fall
var hänvisningen till civilrätten en tacksam anledning att slippa befatta
sig med ett ärende. I andra försökte poliserna utifrån sin uppfattning om
rättvisa att använda sin auktoritet för att få en lösning.
På Polishögskolan illustrerades gränsdragningen av en annan fallövning. Maken hade efter en äktenskapskonflikt bytt lås i lägenheten
och vägrade sin hustru att komma in och hämta sina saker. En
lösning som återkommande föreslogs var att locka mannen ur
lägenheten så att kvinnan kunde ta sig in. En annan var att hävda att
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detta är hennes lagenliga rätt. I båda fallen hade man emellertid
överskridit sina befogenheter.
Liknande strategier beskrivs av Magnus Lundberg. Man lockade ut en
misstänkt kvinnomisshandlare ur dennes lägenhet för att på så sätt
kunna omhänderta vederbörande enligt lagen om omhändertagande av
berusad person. Lagen går nämligen inte att tillämpa så länge
vederbörande befinner sig i sitt hem. 355 David Smith och Jeremy Gray
identifierar tre polisiära förhållningssätt till regelsystemet, som utifrån
mina data var tillämpbara även för svenska förhållanden: 356
Arbetsregler: Regeln är internaliserad i poliskollektivet, d.v.s. den
följs i de flesta fall. Däremot kan den brytas om viktigare värden står på
spel eller om risken att bli upptäckt är liten. Ifråga om våldsanvändning
var enligt mina data en sådan arbetsregel behovs- och
proportionalitetsprincipen d.v.s. att inte använda mer våld än vad nöden
kräver.
Begränsande regler: Regeln är inte internaliserad utan polismannen
gör en bedömning av riskerna med att följa eller inte följa regeln.
Denna sker utifrån hur troligt det är att han riskerar att drabbas av
sanktioner, i kombination med vad som förloras om regeln följs eller
inte. Hit hör regelverket om rätten till husrannsakan, som enligt min
bedömning tillämpades selektivt. För vanliga "svensson" var det en
arbetsregel medan i förhållande till buset uppfattades den ofta som
onödigt begränsande.
Legitimerande regler: Regelns huvudsakliga användning är när
beteendet skall legitimeras för omvärlden. Det ovan nämnda kravet på
att en polis skall anmäla varje typ av brott av en viss dignitet
tillämpades selektivt. En polischef menade att om den skulle tillämpas
konsekvent skulle arbetsbelastningen bli så stor att "systemet skulle
rasa samman". Däremot kunde regelns absoluta karaktär användas för
att motivera anmälningar som upplevdes som tveksamma.
Härtill kom vad man skulle kunna beskriva som "döda regler", d.v.s.
ett regelverk som inte tillämpades och inte förväntades tillämpas.
Holgersson exemplifierar med att i enlighet med utbildningar i
355
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utryckningskörning får larmanordningar (till exempel blåljus) bara
användas i trängande fall såsom fara för liv och allvarlig
egendomsskada. En strikt tillämpning av dessa regler skulle innebära
att om en våldtäktsman observerades på en buss så skulle en patrull inte
ha rätt att använda blåljus för att hinna ifatt bussen och gripa
gärningsmannen. 357 Åtgärden skulle nämligen vara brottsutredande och
därmed inte i enlighet med reglerna för utryckning. Men enligt mina
informanter skulle det vara oförsvarligt att i ett sådant läge inte använda
blåljusen. En annan informant pekar på att det var först på senare år
som polisens rätt att stoppa en bil lagfästes.
Det har ju aldrig stått nånstans att vi fått lov att stoppa bilar. Det har
vi egentligen aldrig haft någon laglig rätt till, men det kom in i
polislagen när den omarbetades. Där har ju alla egentligen gjort fel.
Vi fick lov att kontrollera körkortet och vi fick kontrollera bilen,
men det har inte stått reglerat att vi fått lov att stoppa den.
(Intervjusvar)
Dilemmat mellan lagstiftning och effektivitet illustreras i Sophie
Hydéns och Anna Lundbergs studie av polisers kontroll av icke EUmedborgares rätt att befinna sig i Sverige. Eftersom en stor del av dessa
var mörkhyade torde det vara uppenbart att hudfärg utgör ett viktigt
urvalskriterium. Men att vidkänna detta skulle vara olaga
diskriminering. Istället fick poliserna använda skäl såsom något man
kände på sig. 358
Holdaway gör en distinktion mellan law-breaking och law-bending,
d.v.s. mellan att bryta mot och att tänja på regelverket. Att bryta mot
lagar kunde vara kontroversiellt även om det utifrån situationen och den
goda saken kunde ursäktas. Att däremot tänja på lagar eller hitta
regelverk som man kan luta sig mot för att legitimera en åtgärd var fullt
accepterat. I tillämpningen av lagstiftning skall man till exempel utgå
från lagstiftarens intentioner. I det praktiska polisarbetet har kontroll av
att trafiklagstiftningen följs generellt sett låg prioritet. Däremot var den
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Att ha ryggen fri

en grund för att genomföra brottsbekämpande åtgärder. Misstänkta bilar
stoppades med hänvisning till att man ville kontrollera körkort.
Misstänkte man att det fanns tjuvgods i bilen kunde man begära att få
se varningstriangeln i syfte att förmå föraren att öppna bakluckan. Här
stod det reella motivet emellertid i konflikt med lagens avsikt, vilket
gjorde åtgärden till en olaga husrannsakan. En informant gav ett annat
exempel på hur man använt trafiklagstiftningen för att få fast
misstänkta, men där bevisningen för det ursprungliga brottet inte räckte
till.
Man misstänkte att folk höll på att stjäla bensin i stora, mängder.
Dom tankade 800 liter bensin som dom hade i två fat på ett hyrsläp,
kopplat till en bil. Dom blev gripna men i slutändan så höll
bevisningen inte, så det blev inget av det. Däremot gick en kollega
in på lagen med farligt gods. Man får ju inte lov att köra med 800 l
bensin på ett släp i trafiken. Det visade sig att det är mer straff på det
än att stjäla bensinen, så där kom ett annat sätt att komma till skott
med problemet. Det är ju ett sätt att komma in på folk och
kontrollera nåt, att man utnyttjar trafiklagstiftningen. Men då är man
ju ute och tassar lite för vad är syftet med trafiklagstiftningen, att
man ska använda inte den till nåt annat. (Intervjusvar, min
kursivering)
Holmberg drar motsvarande slutsatser och anger från Danmark att man
använder sig av trafiklagstiftningen i 60–80 procent av alla kontroller.
Hans uppfattning är att utan denna lagstiftning skulle poliser ha svårt att
legitimera många åtgärder som ofta grundar sig på en vag misstanke.
En motsvarande funktion har i mitt material kriminaliseringen av
narkotikapåverkan fått. Man kunde hävda att en misstänkt tjuv var
narkotikapåverkad och utifrån detta få tillstånd att göra en visitation
eller husrannsakan för att söka efter narkotika. Hittade man sedan
tjuvgods hade man fått napp.
En förutsättning för det praktiska polisarbetet är att man skall kunna
motivera sitt agerande så att det framstår som att man inte gjort något
fel. I polisslangen finns begreppen att "skriva fast sig" respektive att
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"skriva sig fri" som illustrerar detta. 359 I det praktiska polisarbetet ingår
därmed att man skall ha kunskap om den lagstiftning man tänjer på
eller bryter mot så att man i efterhand kunde motivera sitt ingripande. 360
Jag har fått intrycket av att det är en viktig del av polisers tysta
kunskap att hitta kreativa sätt att tänja på regelverket så att man
kan göra ett bra jobb.
Det är lite det jag uttrycker att "du skall bara veta när du gör det".
Det är inte bara att du gör fel och kan förklara det, kan du klara dig
ändå? Regelverket kan ju vara ett hinder men det upplevs nog inte
som ett så himla stort hinder eftersom den här andra kreativiteten är
ganska god (skratt). (Intervjusvar)

Avgränsning till det hanterbara
I det praktiska polisarbetet är det snabba resoluta ingripandet ett ideal.
Man gör en akutinsats för att sedan förmedla ärendet vidare. En gripen
förs till häkte, ett bråk löses genom medling, en högljudd fest lugnas
genom en tillsägelse etc. Däremot ligger de långsiktiga följderna
utanför det egna omedelbara ansvarsområdet. En förutsättning för detta
är emellertid att situationen skulle vara enkel i termer av rätt och fel.
Men om man skulle ta alla aspekter i beaktande är det inte många
situationer som motsvarar det kriteriet. En strategi blir då att göra
problemet lätthanterligt. Därmed söker man tillräcklig kunskap om
situationen för att göra ett ingripande. Därutöver komplicerar ytterligare
information bara situationen. Detta får konsekvenser för vilken typ av
kunskap som eftersträvas. Denna skall vara konkret, jordnära och ge
direkta förutsättningar för handling. Däremot finns en tendens att
nedvärdera bakomliggande analyser, till exempel av psykologiska och
samhälleliga processer.
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Tillgänglighet
En förutsättning för allmän övervakningsverksamhet torde vara att
patrullerna snabbt genomför merparten av sina uppdrag så att man kan
vara tillgänglig för nya. En norm bland poliser var också att man skulle
vara tillgänglig för uppdrag. Utifrån det autonoma perspektivet gäller
denna främst uppdrag som ingår i det "riktiga polisarbetet". Dessa
tillfällen var relativt få men det är inte sådana sannolikhetskalkyler som
styr det autonoma perspektivets prioriteringar. Istället utgår det från
antagandet att allt kan hända och att det gäller att vara tillgänglig när
det händer. Därför är det angeläget att se till att man inte var uppbunden
av "skitjobb". 361
För detta finns olika strategier. En viktig sådan var den ovan nämnda
aspekten av polisblicken, den att inte se. En annan strategi som jag inte
hittat någon svensk beteckning för men som både Finstad och
Holmberg beskriver som OPS, d.v.s. uppklarat på stället. 362 Istället för
att bötfälla nöjer man sig med att visa den felande att man observerat
beteendet. Man pekade på säkerhetsbältet när man passerade en
bälteslös bilist. En cyklist utan lyse kunde informeras om det farliga i
att inte synas i trafiken. Vid andra tillfällen kunde man hantera
situationen direkt. En yngling med spritflaska kunde få välja mellan att
hälla ut spriten eller att den togs i beslag och han anmäldes. Denna
generösare hantering förutsatte emellertid att motparten inte var
motsträvig utan accepterade polisens uppfattning att man lät nåd gå före
rätt. 363
Man kunde vidare ge rabatt vid fortkörning vid så höga hastigheter
att det skulle innebära att vederbörande blev av med körkortet. Körde
en bilist över 31 km för fort kunde poliserna inte ge böter på plats. Då
skulle det skrivas rapport. Dessutom riskerade man att behöva gå upp i
rätten och vittna.
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Principer för prioritering mellan ärenden
Vad var då prioritetsgrundande? Utifrån det legalistiska perspektivet
finns dels regeringens regleringsbrev, dels regionala och lokala
måldokument som anger vilken typ av polisarbete som skall prioriteras.
I det praktiska polisarbetets prioriteringar utgjorde tidigare behandlade
principer för "riktigt polisarbete" kontra "skitjobb" en viktig grund.
Grova brott har som regel hög prioritet, följt av vardagsbrottslighet. Det
som uppfattas som bagatellbrott hade däremot låg prioritet om inte
omständigheter som att ha ryggen fri tvingar fram en anmälan.
Förseelser undviker man att befatta sig med eller nöjer sig med en
tillsägelse. Det går emellertid att urskilja en serie principer som kunde
öka eller minska angelägenhetsgraden hos ett ärende och därmed hur
man skulle komma att agera. Dessa kan beskrivas utifrån följande
frågor:
•
•
•
•

Finns förutsättningar för att ha ett fall som kan föras vidare i
rättssystemet?
Hur klandervärt är brottet och hur ömkansvärd är offret?
Är den man ingriper mot allmänhet, "svensson" eller buse?
Föreligger det ett hot mot polisers säkerhet eller auktoritet?

Förutsättningar för att ha ett fall.
En viktig förutsättning för att brott utöver de grova skall prioriteras
beror på om det finns förutsättningar att gripa en gärningsman. Viktiga
frågor i det sammanhanget är huruvida det går att säkra bevis, om det
finns vittnen och om det går att fastställa signalement. Pågående eller
färska brott har hög prioritet, dels för att det ger förutsättningar för
tjuvjakt, dels för att möjligheterna att säkra bevis blir större.
Kravet att en polis alltid skall ta upp en anmälan är inte något
problem om det rör sig om ett prioriterat brott enligt ovan eller ett
ärende med substans i. I flera fall ville emellertid människor göra
anmälningar på enligt poliserna tveksamma grunder. 364 Berusade ville
anmäla servitörer och dörrvakter för att de blivit nekade servering eller
tillträde till en krog. Människor i dispyt ville anmäla varandra för
364
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ärekränkning etc. Termen "BS", d.v.s. bortsnackat, är ett begrepp i
polisjargongen för när man lyckas ta sig ur denna typ av ärenden. Inte i
något fall var jag med om att man tog sådana anmälningar på allvar.
Antingen "hörde" man inte utan avledde samtalet eller uppmanade
personen att återkomma nästa dag för att göra anmälan på
polisstationen.
Till detta kan läggas situationer där något olagligt kunde ha hänt,
men där detta ansågs vara av bagatellkaraktär eller där det saknades
spaningsuppslag: det fanns ingen identifierbar gärningsman, målsägare
eller vittnen föreföll inte trovärdiga, saken ansågs inte komma att tas
upp av en åklagare eller det var osäkert om det handlade om ett brott. 365
Då riskerar ärendet ur polismannens synvinkel att bli "skitjobb" – en
tidsödande ritual utan praktisk nytta. Han skulle ta upp en anmälan,
höra eventuella vittnen, skriva en rapport, samtidigt som man ansåg sig
veta att ärendet skulle komma att avskrivas så fort det kom på en
förundersökningsledares bord. Även allvarliga brott, som
kvinnomisshandel, riskerade då att få karaktär av skitjobb. Där var den
polisiära erfarenheten att den misshandlade kvinnan tenderade att inte
vilja anmäla eller i efterhand dra tillbaka sin anmälan och att åklagare
då skulle komma att lägga ned ärendet. 366
Varför skriver man då inte att det misstänkts att det begåtts brott?
För att det inte skulle uppnås någon effekt med arbetet. Att skriva
jättemycket, vara duktig och seriös, ta foto, skriva en anmälan, hela
baletten: Du griper honom också – och så är det sista du hör när du
går ut genom dörren att – "ni kör väl hem honom igen sen". Då
undrar man vem vi jobbar för. Det är klart att det är lite tröstlöst att
det man lagt ner jobb på bara blir skit för att det stackars offret inte
har ork, lust eller mod att ställa upp vidare. (Intervjusvar)
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Se även Lundberg, Magnus (1998) Kvinnomisshandel som polisärende s. 35, 57.
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Brottets moraliska dignitet och den drabbades
offerstatus
En ytterligare aspekt är om ärendet även moraliskt sett kan betraktas
som ett brott. Jag har tidigare nämnt att typiska "svensson–brott", som
fortkörning och i viss mån hembränning för eget bruk, hade låg
prioritet. Ett slagsmål kunde innebära att båda parterna gjorde sig
skyldiga till misshandel, men där nöjde man sig med att skilja de
stridande och medla. Däremot bedömdes rattfylleri som ett allvarligt
brott eftersom gärningsmannen riskerade oskyldiga människors liv.
Till brottets moraliska dignitet hör även den drabbades offerstatus. I
regeringens regleringsbrev till polisväsendet under perioden 1991/92–
2001 anges företrädesvis att brott mot kvinnor och brott med rasistiska
inslag skall prioriteras. 367 Härvidlag går det dock att urskilja tydliga
skillnader mellan den politiska prioriteringen å ena sidan och det
autonoma perspektivet å den andra. I förhållande till regleringsbrevens
prioriteringar har jag under mina fältstudier aldrig stött på att man
spontant upplevde främlingsfientliga brott som ett problem. Utifrån
polisiära bedömningar handlade det ofta om pojkstreck. 368 När man
talade om invandrare var det snarare i termer av att de var
överrepresenterade som förövare. Utifrån flera informanter ansågs
under lång tid inte nazister vara något stort problem. Tvärtom gjorde de
som regel vad polisen sa till dem. Det stora hotet var istället
anarkistiska motdemonstranter som ansågs hata poliser, störa ordningen
och orsaka skadegörelse. Man kan emellertid anta att denna uppfattning
förändrades i samband med att nazistiska grupper började ägna sig åt
grov kriminalitet och blev ett direkt hot mot poliser som vid
dödsskjutningarna av poliser i Malexander 1999.
Brott mot kvinnor sågs i princip som ett allvarligt brott. Lundberg
har emellertid dokumenterat hur kvinnomisshandelsärenden bland
patrullerande poliser ansågs vara ett lågprioriterat brott. Lundberg har
pekat på hur kvinnojourerna och polisens bilder skiljer sig åt. I det ena
perspektivet är den misshandlade kvinnan offer för en man med starka
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maktanspråk gentemot kvinnan. Denna typ av kvinnomisshandel
förekommer även i det polisiära perspektivet och fick då utifrån mina
informanter hög moralisk prioritet. En annan bild var emellertid att
såväl kvinnan som förövaren var missbrukare och misshandeln var ett
resultat av kvinnans provokationer eller att hon vill ha polisens hjälp att
tillfälligt bli av med mannen. 369
Ett grundantagande utifrån det autonoma perspektivet är att
individen kan och bör ta ansvar för sina handlingar. Härmed ingår att
man i förväg skulle kunna överblicka konsekvenserna av vad man gör.
Våldtäkt ansågs i princip som ett grovt brott men kunde devalueras till
ett bagatellbrott om den drabbade ansågs ha försatt sig i en situation där
hon hade sig själv att skylla. 370 Graden av prioritet för att utifrån det
autonoma perspektivet åtnjuta polisens beskydd kan beskrivas utifrån
begreppet "offervärde". Med detta avses här i vilken utsträckning man
kvalificerar sig för polisens beskydd inklusive polisiär service. Såsom
det framgått bland annat i polisaspiranters och etikhandledares
diskussioner hade en "allmänhet" ett högt offervärde. Därutöver
krävdes emellertid att vederbörande befann sig i ett utsatt läge som
denne hamnat i utan egen förskyllan. Nils Christie anger fem kriterier
på ett "gott" offer:
•
•
•
•

Offret skall vara svagt och ha svårt att själv försvara sig, till
exempel sjuka, gamla eller barn.
Om offret utsatts för ett angrepp skall det vid tillfället varit
sysselsatt med ett moraliskt oantastligt ärende såsom att besöka
sin sjuka syster.
Offret skall bli utsatt för angreppet på en plats där det har all
moralisk rätt att vara, till exempel i sitt eget hem eller på gatan
dagtid.
Gärningsmannen skall vara stor och stark.
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•

Offret och gärningsmannen skall inte ha någon relation till varandra. 371

Utifrån Christies offerkriterier konstruerade jag ett antal fall av
misshandel. 372 Jag bad 15 av informanterna rangordna
angelägenhetsgraden utifrån hur de bedömde att de flesta poliser skulle
ta sig an uppgiften. Samtliga personer hade blivit nedslagna och
sparkade. Personerna var:
Lisa Nilsson, 20 år, utvecklingsstörd. På väg hem från sitt dagcenter
blev hon nedslagen vid busshållplatsen.
Andreas Johansson 25 år, snickare. Han stod i en krogkö en lördagskväll och protesterade mot några han tyckte trängde sig före honom.
Anette Nilsson 35, undersköterska. Hon blev nedslagen på en
dansrestaurang, sedan hon avvisat gärningsmannen.
Kalle Åhman 48, känd som alkoholmissbrukare och uteliggare. Han
blev misshandlad på natten i en park.
Bogdan Milesovic 43 som driver en liten restaurang. Han blev
överfallen sedan han lämnat restaurangen efter stängningen på
natten.
Mustafa Huseini, 18 år, blev nedslagen när han gick hem från ett
diskotek.
Patrik Gustavsson 28 år, arbetar på en reklambyrå. Han blev misshandlad utanför en klubb för homosexuella.
Martin Roskvist 35, misshandlades på hemväg från ett kvällsmöte i
kyrkan.
Dennis Pettersson 18 år, blev nedslagen nattetid på väg från ett
krogbesök.
Elsa Gustavsson 72 år, blev nedslagen utanför en skola en
eftermiddag efter det att hon klagat på att några ungdomar kastade
skräp.
Några av mina informanter hade utöver de mest lågprioriterade
respektive ömmande fallen svårt att rangordna de olika personerna. De
betonade vad jag uppfattar som ett legalistiskt perspektiv, d.v.s. att inta
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en professionell hållning som skulle innebära att man inte låter egna
känslor och värderingar styra hur man utför uppdraget. Rutinmässigt
skulle man ge de olika personerna ungefär samma behandling. Man
skulle ta upp signalement på gärningsmannen, se till att detta kom ut till
andra patruller på radion, samt se till att offren fick eventuell
sjukhusvård. Skillnader i behandling kunde ligga i att man i de
ömmande fallen kunde ge vederbörande skjuts även om detta inte var
akut påkallat och att man kunde förstärka formuleringarna i en
anmälan. 373
För andra var det enkelt att prioritera mellan de olika personerna. De
uttryckte mer av ett autonomt perspektiv och menade att bedömningen
av offervärde var av central betydelse för hur man skulle ta sig an
ärendet. Detta gällde speciellt i situationer när man hade "lite att gå på"
för att få fast en gärningsman. Man skulle kunna tänka sig att i de
mindre ömmande fallen använda sig av den mest uppenbara
informationen medan man i fall som engagerade, aktivt söka efter
sådan.
I linje med Christies antaganden var det den utvecklingsstörda 20åriga flickan liksom den 72 åriga damen som fick de starkaste
sympatierna och antaganden om att man skulle lägga ned ett extra
engagemang. Den gamla kvinnan skulle utifrån Christies modell kunna
anses ha sig själv att skylla i och med att hon klagat på ungdomarna.
Detta spelade emellertid inte någon roll för hennes offerstatus. Hon
ansågs ha rätt att säga sin mening.
Spontant tror jag att man kommer att lägga ner mycket på Elsa 72
och Lisa utvecklingsstörd. För det känner jag personligen också, att
det är fega kräk som ger sig på gamla och människor som inte har
möjligheten att kunna försvara sig. Något som jag kommer ihåg, när
jag körde radiobil och var inne på att bötfälla såna som ställde sig på
handikapplatser Jag tycker det är fruktansvärt. Det retade mig något
så vansinnigt. (Intervjusvar)
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Den som kom längst ner på listan var uteliggaren Kalle Åhman och
snickaren Andreas Johansson som stod i krogkö. Kalle Åhman kunde
väcka en viss sympati, speciellt om han uppfattades som icke-kriminell.
Han var emellertid moraliskt stämplad, ansågs ha valt sin livsstil och
befann sig dessutom på fel plats vid fel tillfälle. Var han i övrigt
associerad med kriminalitet kom han med automatik att uteslutas ur de
prioriterades skala.
Andreas Johansson visade sig vara en karaktär som uppfattades som
bekant av flera intervjuade. I mitt antagande skulle hans offerstatus
begränsas av att han skulle bedömas ha resurser att själv klara av
situationen. Dessutom agerade han så att han kunde räkna med våld.
Allt detta fick jag stöd för. Utöver detta ansågs han vara berusad och
påstridig. Att vara berusad ökade den egna skuldbördan. Men han
associerades därutöver till en "asshole-typ", som uppträder krävande
mot polisen. Detta begränsade i hög grad hans offervärde.
Den här har en låg status, det kan jag säga direkt. Snickaren Andreas
Johansson som står i krogkön.
Varför har han låg status?
Osmidighetsfaktor 98. Jag kan i en krogkö pricka ut vem som är
potentiell antingen att ge någon på truten eller att få på truten och
det kan du också. Det här är typexemplet på en sådan djävel och när
polisen kommer kan du ge dig fan på att han skall berätta för oss hur
vi ska göra vårt djävla jobb. Det är en sällsynt jobbig djävel det där.
Det går inte att prata med dem. De är så berusade och så aggressiva,
så i princip motarbetar de en istället för att samarbeta. Vissa gånger
har jag tagit för gott att lägga in dem för LOB och så får de göra sin
djävla anmälan när de sovit ruset av sig – det är inte mer med det.
Det finns gränser för hur långt mitt tålamod går och det har blivit
lägre med åren – det kan jag säga. Jag tar inte emot skopvis med skit
från en som jag skall försöka hjälpa och som dessutom är aggressiv.
(Intervjusvar)
Undersköterskan Anette Johansson befann sig också i krogmiljö. Här
angavs emellertid inte berusning som en försvårande omständighet.
Istället fick hon ett relativt högt offervärde i egenskap av kvinna.
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Kvinnan på dansrestaurangen är väl lite av en värnlös kvinna som
oprovocerat blir nedslagen och det ömmar poliser också mycket för.
Hade en man fått på truten på samma ställe så hade det inte varit
samma, får en kvinna smisk av en man så är det ju värre än att en
man får det av en man. (Intervjusvar)
En informant refererade till att hon i egenskap av undersköterska har ett
polisen närliggande yrke, vilket skulle höja hennes offervärde. Martin
Roskvist är konstruerad så att han skulle vara oklanderlig moraliskt sett
i och med att han är på hemväg från kyrkan. Detta tog flera fasta på.
Några pekade därutöver på att han förmodades vara nykter. Dennis
Pettersson och Mustafa Huseini båda 18 år är på hemväg från liknande
omständigheter. Båda prioriterades lågt av en informant eftersom
förutsättningarna att få fast en gärningsman ansågs små. I Dennis fall
till skillnad från Mustafas hänvisades till hans eventuella berusning som
en nedvärderande faktor. Några ansåg att Mustafa riskerade en lägre
prioritering på grund av sitt utländska namn. Här gick emellertid
meningarna isär.
Detta gällde även restaurangägaren Bogdan Milesovic. Namnet i
kombination med näringen gav emellertid associationer till att han själv
skulle syssla med skumraskaffärer och därför hade blivit nedslagen.
Förutom detta framkom ytterligare en aspekt, som inte går att föra in i
Christies offerkriterier. Om det förutom misshandeln kunde misstänkas
att gärningsmannen begått ett rån ökades gärningsmannens straffvärde
och därmed ärendets angelägenhetsgrad. Brottets dignitet påverkade
offervärdet.
Patrik Johansson som befann sig utanför en homosexuell klubb
skulle i likhet med många andra kunna anses befinna sig på fel plats vid
fel tillfälle. De flesta kopplade emellertid till hans förmodade
homosexualitet som i vissas ögon diskvalificerade honom från att
tillhöra såväl svensson som kategorin allmänhet. Däremot gick
meningarna isär huruvida detta skulle spela någon roll. Flera menade,
vilket jag återkommer till, att den tidigare starka homofobin inom kåren
är på tillbakagång. 374
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Allmänheten

Sammanfattningsvis framstår Christies offerkriterier i hög grad tilllämpliga på det autonoma perspektivets prioriteringar. Om personen ansågs ha resurser att själv hantera sin situation eller på något sätt kan
anses ha sig själv att skylla minskade skyddsvärdet. En ung stark man
som hamnat i ett krogslagsmål hade lägre skyddsvärde än en ung
kvinna som utsatts för övergrepp. Om man inte kvalificerade sig i
gruppen "allmänhet" eller "svensson" utan istället hör till vad Reiner
beskriver som "police property" hade man lågt skyddsvärde även om
man i situationen uppfyllde kriterierna för ett offer. Utvecklingsstörda
eller små barn med asociala föräldrar tillhör emellertid vare sig gruppen
"allmänhet" eller "svensson". De hade däremot ett högt skyddsvärde
eftersom de i hög grad kunde betraktas som offer.

Mot vem man ingriper
Utifrån det legalistiska perspektivet är lagen lika för alla. Det autonoma
perspektivets uppdelning i allmänhet/svensson och busar kommer emellertid att innebära att dessa får olika lagtillämpning. De flesta har någon
gång begått lagbrott. Att identifierade busar i större utsträckning blir
kontrollerade innebär emellertid att dessa oftare blev upptäckta. 375
Skälen till att man ingriper mot en allmänhet och en buse är dessutom
olika.
Reaktioner mot en allmänhet som begår bagatellbrott syftar till att få
denne att korrigera ett beteende. Ofta nöjde man sig med en tillsägelse
förutsatt att vederbörande gav uttryck för att ångra sin förseelse. 376 För
att böter skall utfärdas skulle de ha en preventiv effekt. Detta
underströks av begreppet "typiska svensson-brott". Hit hörde
fortkörning och på vissa håll i landet hembränning för eget bruk. Det
krävdes ofta en anmälan för att en patrullerande polis skulle ingripa mot
denna typ av överträdelser. Ett skäl till att trafikpolisen ofta var illa
sedda bland patrullerande poliser var enligt flera informanter att de bara
ansågs vara ute efter att jaga "vanliga svensson". 377 Ekman anger, att
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Buset

bötfälla en äldre man som av misstag kör mot rött ljus inte uppfattas
som gott polisarbete. 378
Ett annat skäl till den generösare behandlingen av allmänheten var
vad flera informanter beskrev som den orättvisa de upplevde när eljest
laglydiga medborgare skulle straffas för mindre förseelser, samtidigt
som man saknade resurser att ta fast de "riktiga förbrytarna". 379 Man
vände sig därutöver mot det rabattsystem där kriminella som redan var
åtalade för grövre brott inte fick något ytterligare påföljdsyrkande för
mindre lagbrott. Man förväntades bötfälla en i stort sett laglydig
allmänhet för lagöverträdelser, medan motsvarande brott inte innebär
någon (extra) påföljd för buset.
Polisers benägenhet att låta nåd gå före rätt gällde emellertid företrädesvis brott vars påföljd normalt var böter. Mitt intryck var att få
poliser skulle släppa igenom ett fall av rattfylleri eller rattonykterhet.
Enligt Holmberg fanns dessutom en benägenhet att ge högre prioritet
för grövre brott som begåtts av en allmänhet än de förväntat
brottsbenägna. Detta skulle vara ett uttryck för en benägenhet att
upprätthålla den grundläggande dikotomin respektabla–icke
respektabla. 380
Några rehabiliterande ambitioner hade man emellertid inte i förhållande
till buset. De skulle istället störas så mycket som möjligt i sin hantering
och livsföring. 381 Därför kunde kända "busar" utsättas för extra
kontroller av bilar och cyklar. Härvidlag fick man en mindre generös
behandling än vad en vanlig "svensson" skulle få vid bagatellbrott. 382
Samtidigt kunde poliser av effektivitetsskäl låta bli att anmäla även
relativt allvarliga brott som man aldrig skulle bortse från om en
"allmänhet" begått dem. Hit hörde snatteri eller olovlig körning. Detta
för att man bedömde att det inte skulle rendera något ytterligare straff.
Speciellt i sådana situationer förekom det att en brottsmisstänkt kunde
komma undan en anmälan om han erbjöd något annat istället. Tips om
378
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narkotikabeslag kunde göra att vederbörande slapp en anmälan om
olovlig körning. 383
I den praktiska tillämpningen hade inte "busar" samma skydd för sin
personliga integritet som andra människor. 384 I mitt material har det i
stor utsträckning kommit att handla om visitation och husrannsakan.
Den som var känd av polisen riskerade att få gränserna för sin integritet
överskridna i betydligt större utsträckning än en "allmänhet". När man
hade med representanter för allmänheten att göra var man noga med att
ha ett åklagarbeslut i ryggen, till exempel vid en visitation eller
husrannsakan. 385 Av detta följer att man måste ha ett godtagbart
underlag för sin åtgärd. I kontakten med buset var man inte lika
nogräknade. Dessa kunde bli visiterade eller få sina väskor undersökta
enbart på den grund att de befann sig på en plats och vid ett tillfälle då
de kunde tänkas ha begått ett brott. 386 Samma sak förekom när man
skaffade sig tillträde till en lägenhet:
Lagen är ju skriven på ett sånt sätt att alla egentligen har samma
skydd. Men jag tror att den enskilde polisen tar sig vissa friheter mot
ett visst klientel i samhället. Man vet att det är missbrukare som bor
där. Man vet om att det är ett ställe där man brukar hantera
stöldgods. Som polis kanske man kommer och knackar på kvällarna
för att komma in och prata lite, medan syftet egentligen är en
husrannsakan för att kolla om där är någonting. (Intervjusvar)
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"Det bästa sättet att få en bult är att käfta"

Upprätthållande av polisens auktoritet
Jag ska tydligt visa dig att jag underkastar mig?
Ja det hör ihop med respekten. Alltså ordet respekt är ju väldigt
mycket. Har jag sagt till dig nu tre gånger då är det detta som gäller
och sen får du själv ta konsekvenserna. Det är hela tiden den andan.
Och det går igenom med allting. (Intervjusvar)
I polislagen finns allmänna direktiv om att en polisman skall iaktta
självbehärskning och undvika beteende som uppfattas som uttryck för
småaktighet och ovänlighet. 387 Härvidlag finns inte någon motsättning i
förhållande till det autonoma perspektivet. Dessutom finns dessutom i
det autonoma perspektivet en grundnorm att hävda polisens auktoritet.
Detta kan ses som ett sätt att markera en maktrelation i förhållande till
medborgarna. 388 Umgänget skall ske på polisens villkor. Motsvarande
iakttagelser återkommer såväl bland de klassiska polissociologerna som
i senare skandinaviska studier. 389
Ett ofta uttalat grundantagande bland mina informanter var att
poliser gör vad som krävdes av situationen och det var på den andre det
berodde om polisens reaktioner blev stränga eller milda. 390 Den som
inte gjorde som polismannen sagt riskerade olika typer av negativa
konsekvenser. 391 Tillämpningen utifrån detta grundantagande kunde
dock komma i konflikt med direktiven om polismans uppträdande
liksom med polismannens befogenheter i övrigt.
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Oviljan mot att backa

Är det så att de uppför sig illa och käftar emot förtjänar de tvärtom
en bult. Det säkraste sättet att bli bultad det är att käfta. (Intervjucitat
återgivet av Magnus Lundberg) 392
Utifrån mina observationer inledde poliser en kontakt med att uppträda
så lite provocerande som möjligt. Sedan var det motparten som av
poliserna ansågs bestämma den fortsatta relationen. Var den andra
formell svarade poliserna formellt. Var motparten otrevlig kunde han
riskera ett otrevligt gensvar. 393 Satte sig motparten till motvärn eller
använde våld skulle man använda lite mer våld än vad man räknade
med att den andra förmådde. Dessutom kunde man ge den andra en
smärtsam läxa. Den som uppträdde vänligt, hövligt och respektfullt fick
ofta förmåner i förhållande till den som intog en fientlig eller kritisk
attityd. 394 En förutsättning för att få rapporteftergift var oftast att man
var respektfull. Man kunde bortse från att en person inte hade någon
legitimation. Men om poliserna ifråga kom på "kollisionskurs" med
vederbörande riskerade han att åka in i bilen för att få sin identitet
bekräftad på polisstationen. Bland alkoholpåverkade kunde ett
påstridigt bemötande innebära att man blev intagen enligt LOB, även
om berusningsgraden inte innebar att man var ur stånd att ta vara på sig
själv. Man kunde därutöver få bilen eller cykeln undersökt för ytterligare fel som gick att bötfälla. Via ett mer repressivt förhållningssätt bestraffades bemötandet.
Den här biten med att dom ska käfta emot och vägra. Det köper jag
inte. Jag har mitt lagstöd att stödja mig på och bemöter jag någon så
vill jag bli vänligt bemött tillbaka. Han vet att han ska ha ljuset tänt
men vägrar bara för att det är en polis som säger till honom. Fast det
är ett ringa brott så är det en uppgift för en polis, att lag och ordning
följs i den utsträckning det är möjligt. Och får jag inget vänligt
bemötande, då får han det inte av mig. Så resonerar jag och många
med mig. (Intervjusvar)
392
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En grundkod i det praktiska polisarbetet är att har man påbörjat ett
ingripande så skulle man fullfölja det. 395 Detta kunde innebära att
ärenden som från början var en tillsägelse, utvecklades till
bötesförläggande, omhändertagande, eller i vissa fall till och med
våldsamt motstånd. 396 Detta gäller speciellt om det var andra som såg
ingripandet. 397 Däremot ingår det i den professionella kompetensen att i
förväg göra en bedömning om rimligheten i att göra ett ingripande.
Utifrån den inställningen fick man emellertid svårt att "backa" om det
under situationens gång visat sig att man haft fel eller att ärendet fick
för stora proportioner.
På en utbildning för etikhandledare beskrev en föreläsare hur han en
söndagsförmiddag tagit sig fram på en på grund av gatuarbete
avspärrad men folktom gata genom att stå med ena foten på cykelns
pedal och trampa sig fram med den andra. När han kommit nerför
gatan gick han in på en uteservering. På väg till ett bord kände han
en hand på sin axel och vände sig om. Där stod en kvinnlig polis.
Han sa "tafsa inte på mig, jag är gift". Flera av gästerna hörde
kommentaren som väckte allmän munterhet. Polisen bötfällde
honom för att han cyklat på en gata som var avstängd för
fordonstrafik. Han menade emellertid att hans sätt att framföra
cykeln inte var att cykla. Ärendet avgjordes först i hovrätten.
Föreläsarens poäng var att polisen gjort alltför stort väsen av något
som var en bagatell. I den efterföljande diskussionen tog de
närvarande poliserna emellertid den ingripande kollegans perspektiv. Oavsett vad hennes intention från början hade varit blev det
omöjligt för henne att göra något annat än att ge böter, eftersom
hennes auktoritet ifrågasatts inför en grupp människor. Möjligen var
hennes fel att hon överhuvudtaget inlett ärendet.
Det var utifrån de kollegiala normerna inte tillrådligt att frivilligt lämna
en situation utan att göra det med pondus. Den polis som gav upp eller
föll till föga utan att auktoriteten kunde bibehållas riskerade att
395
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Känslighet för kränkning

betraktas som svag i sin yrkesroll. 398 Samma sak gällde de poliser som i
alltför stor utsträckning gick in i diskussioner med dem man ingrep
mot. Ett vanligt uttalande enligt intervjuer och fältstudier var att "jag
säger till två möjligen tre gånger sedan får det vara nog". Därefter
följde beroende på situationen någon typ av maktmedel. De som
uttryckte denna ståndpunkt brukade inte anse att de behövde motivera
sig närmare. Andra kunde emellertid säga att om de trodde att det skulle
hjälpa kunde de säga till både sex och sju gånger. Dessa brukade
emellertid försvara sin inställning med att "ser jag bara förutsättningar
att det skall leda någonstans kan jag bjuda på att stå och käfta en
stund". Iakttagelsen att de mer hårdföra inte ansåg sig behöva motivera
sitt handlingssätt kan tolkas som ett uttryck för att detta var den
dominerande uppfattningen, vilket också bekräftas av flera informanter.
Därutöver fick de mer försiktiga en rad olika nedsättande epitet såsom
"velourpoliser" eller "sandlådepoliser". "Om du inte gör som jag säger
så säger jag till en gång till" är i polishumorn ett uttalande som syftar
till att raljera med en oförmåga att uppträda kraftfullt.
Företrädesvis poliser i städer beskrev en upplevelse av och en
frustration över att de inte blev bemötta med respekt. Inte minst på
kvällarna blev de provocerade, kallade fascist och snutjävel eller att
man pekade finger åt dem. 399 Andra exempel var practical jokes som att
några ungdomar satte igång att springa när de fick syn på en polisbil,
för att få patrullen att förfölja dem.
Det är svårt att göra jämförelser mellan olika yrkesgrupper ifråga
om hur känslig man är för kränkningar. Mitt intryck är emellertid att
detta är vanligt bland poliser. Epitetet "snut" har i samhället blivit så
vanligt att dess styrka som okvädingsord urholkats. Man kan till
exempel tala om snutar och använda begreppet som slang för polis
motsvarande det amerikanska "cop". Bland poliser uppfattades det
emellertid som djupt stötande. Det kunde vidare vara känsligt att
skämta om poliser. I samband med en kampanj för närpolisreformen
gjordes en video där skådespelaren Stefan Sauk karikerade ett antal

398
399

Se även Åberg, Berit (2001) Samarbete på könsblandade arbetsplatser s. 116.
Se även Finstad a.a. s. 186.

185

Vad står upprätthållande av polisauktoriteten för?

polisstilar. 400 När videon användes vid fortbildning av poliser var
mottagandet blandat. Några uppfattade karikatyrerna som träffande
medan andra blev provocerade av sättet att framställa yrkeskåren. En
annan aspekt av polisers behov att hävda sin egen auktoritet var
motviljan mot att någon utomstående skulle säga till en polis vad han
skall göra.
Det är en liten farlig grej att tala om för en polis vad han skall göra,
bortsett från de direktiv som kommer uppifrån. Men kommer en
svensson och säger till dig vad du skall göra. Då är det kört – du
skall inte komma här och lära mig mitt jobb. (Intervjusvar)
Det finns rationella skäl till yrkeskollektivets betoning av att bli bemött
som en auktoritet. Man kan behöva bli åtlydd utan invändningar i en
brådskande och farlig situation. Så länge den man ingriper mot
underkastar sig går det snabbare att avsluta ett ärende. Auktoriteten är
därtill ett sätt att förebygga farliga situationer. 401 Gentemot eventuellt
våldsamma personer behöver man kunna visa att det bara blir värre om
man gör motstånd. Ekman anger risken för våld som orsak till att
upprätthållande av polisauktoriteten fyller en central funktion. De som
inte lydde polisen uppfattades som potentiellt farliga säkerhetsrisker.
Därmed blev sanktionerna mot dem som inte respekterade polisens
auktoritet starka även i situationer utan våld. 402 Mitt intryck är
emellertid att upprätthållande av polisauktoriteten i det autonoma
perspektivet även hade en djupare personlig innebörd än den rent
instrumentella. Den kan ses som ett uttryck för yrkeskollektivets
inbördes solidaritet. Den enskilde polisen kanske aldrig mer behöver
träffa den "trilskande". Men andra kollegor kunde komma att göra det.
Fanns det dessutom vittnen till kränkningen ansåg man sig behöva ge
en signal om vad som händer när man sätter sig upp mot ordningsmakten. 403 Några informanter vidgade resonemanget till att
400
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provokationer inte bara riktade sig mot polisen utan mot det samhälle
man var till för att skydda.
Spottar man på en polisman, spottar man ju på flaggan. Man är ju
inte där i egenskap av privatperson. Du är ju där för att upprätthålla
ordning och öka tryggheten och minska brottsligheten.
(Intervjusvar)
Andra ville tillskriva reaktionerna personliga känslomässiga grunder
även om man visste att det var yrkesrollen som stod under attack.
Reaktionen blir som i exemplet nedan renodlat känslomässig och tar
överhanden över en professionell bedömning.
Cyklisten ser polisbilen och skiter i det. Så tutar polisen för att få en
reaktion. Så vänder sig cyklisten om och vinkar. Sedan cyklar han
vidare. Jag fick höra den historien där poliserna tappade koncepterna
och jagade och trängde in den här stackars cyklisten. Det kunde ha
blivit något mycket allvarligt. Cyklisten fullständigt negligerade
polisen. Man hade folk i bilen och det såg nog cyklisten och trodde
att man skulle skita i det. Polisen sa att han inte kunde tolerera att
man negligerade honom som person men också honom som polis.
Han skulle ha stopp på den djäveln. (Intervjusvar)
Detta uttrycker svårigheten att skilja mellan det personliga och
yrkesrollen eftersom båda aspekterna var invävda i polismannens
yrkesidentitet. Därmed blev varje upplevd provokation såväl personlig
som riktad mot polismakten och vad den står för.
Jag tror att polisen som person identifierar sig så otroligt mycket
med polisen som polis att de blir ett. (Intervjusvar)
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Säkerhet och tystnadskod
Om vi räknar på 1000 poliser så skulle jag gissa på att det är max 1,
inte ens det, som skulle anmäla en kollega idag. Fast vi diskuterar
det, ska det otroligt mycket till för att göra det. (Intervjusvar)
En polis förväntas alltid ställa upp för en kollega som behöver hjälp. 404
Anropet på radion "kollega i underläge" innebär som regel absolut
prioritet. Det skulle vara något mycket allvarligt och akut för att man
inte skulle släppa vad man hade för händerna för att rycka till
undsättning. 405 Det ansågs vidare viktigt att veta hur en kollega
reagerade och vilken hjälp man kunde räkna med i en potentiellt
våldsam situation. Kvinnliga polisers påstådda underlägsenhet
härvidlag uttrycktes i polisslangen genom epitetet "uniformerat vittne".
Å andra sidan var de poliser illa sedda, vilka i onödan agerar
provocerande eller på annat sätt utsatte sina kollegor för fara.
Detta säkerhetstänkande handlade förutom detta om att bli utsatt för
inre hot, d.v.s. polisorganisationens och rättsväsendets repression.
Medan man ur det legalistiska perspektivet i linje med
anmälningsplikten är skyldig att anmäla eller rapportera varje
misstanke om brott som en kollega begår, fanns i det autonoma
perspektivet den motsatta normen – man anmäler inte och man vittnar
inte mot en kollega. Förekomsten av denna tystnadskod är en
återkommande iakttagelse bland de klassiska polissociologerna. 406
Tystnadskoden hade enligt mina informanter förr en mer absolut
karaktär och gällde oberoende av vilka brott vederbörande gjort sig
skyldig till. 407 Även om detta fortfarande kunde gälla i förhållande till
kollegor som man hade en personlig relation till var emellertid koden
404
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främst tillämpbar för brott som kan beskrivas som "tjänstenära". Det
har begåtts i yrkesutövningen och utan uppenbara personliga motiv.
Exempel här är sådana brott som utgör en del av det autonoma
perspektivets förhållande till lagstiftningen. Alternativt finns
förmildrande omständigheter som vid våldsanvändning i affekt. Vad
gäller accepterad våldsanvändning fanns dessutom inslag av ett
informellt straffande. Om man tyckte att "den djäveln kunde ha det" blir
brottet mer ursäktat. Därutöver begränsas normen till förseelser och
bagatellbrott. Ett gammalt talesätt var att "SJ: s pojkar åker gratis på
järnvägen medan kungens pojkar åker gratis på vägen" d.v.s. man
anmäler inte en polis för fortkörning.
Huvudregeln var emellertid att beskyddet inte gäller vid brottsliga
handlingar som inte var yrkesrelaterade, som bedrägeri, stöld, häleri
och sexualbrott. Härvidlag påstås det ha skett en förändring under de
senaste 10–20 åren. Vid denna typ av brott var kollegornas dom hård.
Huvudattityden var att vederbörande sågs som ett felrekryterat rötägg
som inte har något i kåren att göra. Paradoxalt nog fanns en omvänd
prioritering gentemot den som gäller i tjänstgöring utåt. En uppfattning
var att om en polis skulle få två ärenden, ett som rörde en misshandel
och ett som handlade om stöld av en plånbok skulle han ofelbart köra
på ärendet som gällde misshandeln medan plånboken skulle få anstå. 408
Men om en polis slog till en berusad person skulle detta kunna ursäktas.
Däremot inte om han tog plånboken från mannen. Stöld kunde aldrig
ursäktas. Däremot kunde det vara svårt att bedöma huruvida en
våldsanvändning varit befogad eller ej.
Det var en situation i (stad), där en polis stal pengar i samband med
att han var i en lägenhet och konstaterade ett dödsfall. Därefter
bjöd han kollegorna på pizza och sa att det var liket som betalade.
Och dom anmälde det. Kan man se att det här fanns en gräns?
Det är inte lätt att sätta en gräns. Men det är jävligt allvarligt egentligen att ta pengar från avlidna eller intagna. Om det hade hänt en
enstaka gång och man hade vetat så kanske det vore tveksamt. Men
jag menar om som nu det här exemplet från (stad). Det var ju ingen
408
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engångsföreteelse utan det var någonting som har rullat på. Där hade
jag ju backat upp och ställt upp och förklarat att det här köper vi
inte, här kommer vi att göra en anmälan. (Intervjusvar, min
kursivering i svaret)
Den kursiverade delen av intervjusvaret ovan anger en ytterligare faktor
i tystnadskodens tillämpning. I bedömningen läggs förutom det
begångna brottet även in vilken uppfattning man mer allmänt har om
kollegan, liksom hur värdet av en bestraffning bedöms. Man kunde inta
en förstående hållning till en kollegas felsteg, tillskriva
omständigheterna stor betydelse och ifrågasätta straffets värde. För
kollegor med ett högt förtroendekapital kunde andra poliser låta bli att
anmäla även allvarliga enstaka brott såsom misshandel. Detta med
hänvisning till vilka konsekvenser felhandlingen skulle få. Det innebar
nämligen risk för avsked, även för en polis som i övrigt ansågs hålla sig
inom kollegiala normer. Denna tolerans mot kollegor gäller emellertid
bara till en viss punkt. När kollegan inte längre kunde försvaras
förlorade han beskyddet, blev utmönstrad som någon som egentligen
inte tillhörde och aldrig borde ha tillhört poliskollektivet. Han blev ett
felrekryterat rötägg. 409

Tystnadskodens uttryck
Ett vanligt uttryck för tystnadskoden var den ovan behandlade strategin
att "inte se något". 410 Av förundersökningen i det s.k. hissfallet, då en
gripen man med handbojor blev misshandlad av en polis i en hiss
framgår att medan en polis, med stöd av en kollega, anmälde händelsen
fanns där ytterligare fyra poliser som inte lagt märke till något. 411 Det
kan tyckas förvånande att erfarna poliser inte uppmärksammar att det
pågår en misshandel i den hiss som de åker i. Denna typ av bristande
uppmärksamhet blev emellertid utifrån de intervjuer som gjordes i
samband med etikprojektet oftast accepterad. En facklig företrädare
uttryckte att "man blir förvånad av att alla knöt skorna samtidigt,
409
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speciellt om alla bar loafers, men det stannar vid att man blir
förvånad." 412 En annan strategi var att göra sig otillgänglig, så att man
inte kunde observera vad som höll på att hända.
Dom sätter sig medvetet i den situationen där dom inte har sett
någonting. När dom ser att det är någonting på gång så gör dom
någonting annat så dom ärligt och uppriktigt kan säger jag såg
ingenting. Det hör man ju ofta att dom som varit i situationen
berättar – att jag ville inte se någonting så jag gjorde det och det
istället. (Intervjusvar)
En ytterligare strategi var att skriva en anmälan så att den får minsta
möjliga uppmärksamhet. Då har man fullgjort sin skyldighet, men inte
själv bidragit till att ärendet förts vidare. Mer aktiva former att hålla
kollegor bakom ryggen kunde vara att ljuga eller ge en för kollegan
positivare beskrivning av händelseförloppet än vad som gällde i
verkligheten. Även mened kunde förekomma. Att backa upp en kollega
kunde också innebära att man såg till att det inte blev någon anmälan.
En i etikprojektet intervjuad polisman beskrev hur han efter det att han
förlorat behärskningen och misshandlat en gripen fick gliringar från
krim att han skulle ta det försiktigare när han tog in folk, eftersom det
blev så jobbigt för dem att städa upp efter honom. 413 En informant
beskrev hur den förhörande polisen kunde använda mer eller mindre
förtäckt hot för att undvika att en kollega skulle bli anmäld. I
förundersökningen till hissfallet beskrivs hur den anmälande polisen
skickas mellan olika chefer innan hon får göra sin anmälan och hur hon
under tiden utsätts för påtryckningar att inte anmäla. 414 Motsvarande
reaktioner beskrivs i flera intervjuer som gjordes till etikprojektet. 415

Kamratkontroll
Som alternativ till att bidra till en anmälan beskrev flera informanter
förekomsten av en kamratkontroll och informella sanktioner. Man
412
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hänvisade till situationer då turlaget stängt dörrarna om sig för att ha
interna möten kollegor emellan för att få stopp på en överdriven
våldsanvändning. I andra fall var det de närmaste kollegorna som tog
upp beteendet med den våldsamme. Hjälpte inte detta menade några att
de skulle gå vidare med en anmälan. Någon sådan konkret situation har
jag emellertid inte hört talas om. Däremot har jag hört opreciserade
uppgifter om att det förekommit. Jag blev emellertid i samband med
etikprojektet konsulterad i en situation där en polis uppträtt överdrivet
våldsamt som slutade med att den felande tvingades söka sig till en
annan enhet. Därutöver kom den typ av sanktioner som innebar att den
våldsbenägne kunde få svårt att få en kollega att åka med. Det fanns
emellertid informanter som ansåg att man, trots att man tyckte illa om
sättet att agera, som regel valde att låta saken bero.

Rättsprinciper
kontra
perspektivets rättesnören

det

autonoma

På motsvarande sätt som det legalistiska perspektivet går att beskriva i
termer av ett antal rättsprinciper kan man utifrån det autonoma
perspektivet identifiera motsvarande rättesnören. De båda perspektiven
kan härvidlag komma att komplettera varandra. De kan även komma i
konflikt. Sålunda kan lagupprätthållande ställas mot vad som moraliskt
kan rättfärdigas, rättssäkerhet riskerar att komma i konflikt med
effektivitet i polisarbete.

Lagupprätthållande kontra det moraliskt rättfärdigas
princip
Utifrån det legalistiska perspektivet är polisens repressiva funktion
primärt lagupprätthållande. Legalitetsprincipen stipulerar att varje form
av repressiv maktutövning skall utövas med stöd av lagstiftning. I
svensk rättstradition finns utifrån den s.k. rättspositivismen en strävan
att göra rättstillämpningen så värdeneutral som möjligt. Moraliska
bedömningar antas utgöra grunden till att lagar stiftas. Men när detta
väl skett skall rättstillämpningen utgå från lagstiftarens intentioner
förmedlade i skrivna dokument snarare än allmänt vedertagna
värderingar. De senare tenderar, beskrivet i en studie av det allmänna
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rättsmedvetandet, att uppfattas som mystik utifrån ett rättspositivistiskt
perspektiv. 416
Ur det autonoma perspektivet såg man däremot som sin uppgift att
reagera mot vad som moraliskt sett kunde betraktas som förkastligt.
Lagstiftningen blev därmed inte någon absolut utgångspunkt för
polisarbete. I bästa fall var den uttryck för något givet gott och
förnuftigt. Detta innebar emellertid att man tvärtemot de
rättspositivistiska idealen tog sig handlingsfriheten att göra en moralisk
tolkning av lagstiftningen, liksom att bedöma rimligheten i de påföljder
som den stipulerar. En uttalad utgångspunkt var ett allmänt
rättsmedvetande i termer av vad man uppfattade som allmänhetens
uppfattning. Bakomliggande var det dock inte primärt fråga om en
anpassning till för tillfället aktuella opinioner. Om opinionen kom i
konflikt med polisernas egna uppfattningar, kom man istället att
hänvisa till allmänna principer om vad som är rätt och riktigt. Detta
skedde till exempel när man avvisade. vad man uppfattade som,
allmänhetens alltför repressiva syn på hur buset skulle behandlas.
Vad gällde såväl grova brott som de flesta vardagsbrotten var detta
sällan något problem. Visserligen kunde etiska konflikter förekomma
men som regel föreföll lag och moral följa varandra ifråga om vad som
var ett brott. Konflikter med lagstiftningen kunde emellertid uppstå vid,
vad som beskrivits som, bagatellbrott och förseelser. Man utgick i dessa
fall från en moralisk bedömning av vem som utfört en handling och av
vederbörandes motiv. Man var obenägna att bidra till bestraffning av en
"allmänhet" som begått ett misstag eller gjort något som i ett allmänt
rättsmedvetande inte betraktas som ett brott. Därtill bedömdes vilka
konsekvenser brottet hade för andra. Att bränna sprit för eget bruk
tenderade att uppfattas som en privatsak, speciellt om man skötte sin
hantering diskret. Att sälja spriten till ungdomar blev däremot något
man skulle ingripa mot. På motsvarande sätt var fortkörning inte något
moraliskt brott om den inte resulterade i en olycka där andra drabbades.
En central betydelse för den moraliska bedömningen var förekomst
och karaktär hos eventuella offer. Ett tydligt och identifierbart offer
416

Axberger, Hans-Gunnar (1996) Det allmänna rättsmedvetandet s. 17. För en kritik
av rättspositivismen, se Zaremba, Maciej (1995) Orättens rötter.

193

som överensstämmer med Christies offerkriterier innebar ett ökat
moraliskt engagemang. Även tänkta offer kunde vara betydelsefulla.
Narkotikalangning var ett angeläget brott bland annat för att det ansågs
locka in oskyldiga barn och ungdomar i missbruk. Däremot hade
organisationer svårt att hävda sin roll som offer. Speciellt gällde detta
staten. En informant angav att kontrollera om en bil kör med oskattad
diesel inte uppfattades som ett angeläget ärende, dels för att det
betraktas som trafikbrott, dels för att man inte såg som sin uppgift att
dra in pengar till staten.

Rättssäkerhets– respektive ändamålsprincipen kontra
den effektiva brottsbekämpningens princip
En grundläggande konflikt i konkret polisarbete handlar om
rättsäkerhet kontra effektivitet. Medan utifrån polislagen effektiviteten i
polisarbetet aldrig får överordnas rättssäkerheten, kom det autonoma
perspektivet att anta en mer pragmatisk hållning. I det praktiska
polisarbetet ingår att lagstiftningen skulle hanteras så att maximal
effektivitet kunde uppnås. Sålunda saknar ändamålsprincipen
förankring i det autonoma perspektivet. Det gick även att identifiera en
inställning som innebar att rättssäkerheten kräver offer. När någon
oskyldig drabbas av polisens agerande var det ingen självklarhet att
polisen skall kompensera den olägenhet detta medfört. 417 När detta sker
blev eventuell hjälp istället en serviceåtgärd som bedöms utifrån dess
allmänna principer. Skulle vederbörande protestera kom hans
offerstatus att devalueras så att rätten till service undandrogs.

Likhets- och objektivitetsprincipen kontra den
selektiva lagtillämpningens princip
Nära förknippat med motsättningen mellan effektivitet och rättssäkerhet
var de autonoma perspektivets förhållande till det legalistiska
perspektivets likhets- och objektivitetsprincip, d.v.s. att alla människor
skall behandlas lika och att polismannen skall vara objektiv och
opartisk. Den typologisering av människor i stereotypier som beskrivits
kommer att stå i kontrast till institutionella föreställningar om alla
417
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människors lika värde i allmänhet och föreställningen om likhet inför
lagen i synnerhet. När poliser uppmärksammade presumtiva kriminella
och ordningsstörare var det resurssvaga grupper i samhället såsom
lågstatusinvandrare och de slitna och avvikande som drog till sig
polisens uppmärksamhet. Samtidigt kom den större kontrollen av dessa
att göra att dess kriminalitet blev mer exponerad än för dem som hade
ett nordiskt utseende och en välordnad, måttfull fasad. 418
Det fanns ett uttalat missnöje med att den övriga rättsapparaten
ansågs fästa större vikt vid de gripnas rättigheter än att få stopp för
brottsligheten. 419 För busen gällde att han inte kunde fällas för alla brott
han begått. Det handlade snarare om vilka brott han kunde bindas vid,
så att han via fängelsestraff kunde hållas borta från sin hantering. En
misstänkt buse fick därför finna sig i att bli stoppad, förhörd och
visiterad utan annan orsak än vederbörandes uppfattade
kategoritillhörighet. Om han vid något tillfälle fick en alltför
integritetskränkande behandling i förhållande till sin skuld kom detta att
kompenseras av alla de tillfällen där han aldrig fällts. Att medvetet
bidra till att fälla en buse för ett brott han aldrig begått strider däremot
även mot det autonoma perspektivets rättsmedsmedvetande.
Ett annat problem handlar om tillgången till maktresurser. Poliser
agerade försiktigare mot grupper som kunde hävda sina rättigheter,
medan man kunde ta sig friheter i förhållande till dem som saknade
sådana möjligheter. Sålunda torde det vara lättare att agera repressivt
mot fulla ungdomar än mot överförfriskade medelålders män på väg
hem från en firmafest.

Sammanfattande kommentarer
Jag har i detta kapitel ställt det legalistiska perspektivets allmänna
regler för hur polisarbete skall bedrivas, mot en serie normer och
mönster som kan sammanfattas utifrån begreppet "praktiskt
polisarbete". Det legalistiska perspektivets regelverk utgår från
allmänna rättsprinciper och principer om grundläggande mänskliga
rättigheter. Häri ingår allas likhet inför lagen liksom att det skall finnas
418
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bevis för att någon skall kunna misstänkas för brott. Dessa
begränsningar riskerar emellertid att komma i konflikt med polisers
yrkeskunnande som bland annat bygger på erfarenhetsbaserade
sannolikheter.
Det autonoma perspektivets syn på hur polisarbete skall bedrivas legitimeras av att man ser sig som beskyddare av "vanliga hederliga
människor", d.v.s. "allmänhet" och "svensson". Utöver bistånd vid
olyckor bestod detta beskydd i att ingripa mot ordningsstörare och bus
som hotar dessa samhällsgruppers trygghet. Detta utgör kärnan i vad
som beskrivits som "riktigt polisarbete". Begreppet "praktiskt
polisarbete" innefattar hur detta skall ske. Inom ramen för kortsiktiga
akutinsatser krävs en förmåga att identifiera möjliga hot mot
allmänhetens trygghet. Dessutom kommer en förmåga att hantera olika
typer av förväntningar så att man har maximal beredskap för riktigt
polisarbete. Vidare behövde inte upprätthållandet av lagstiftningen och
polisens övriga regelverk vara ett mål i sig. Lagar kunde även vara
hinder för försvaret av allmänhetens trygghet. Därmed krävdes en
kompetens att hantera lagstiftningen i enlighet med det riktiga
polisarbetets principer.
Som en del av det praktiska polisarbetet identifierar jag en serie
principer för hur ett ärende prioriteras. Basen utgörs av en intern
gradering av olika brotts allvarlighetsgrad som med några undantag
följer lagstiftningens straffsatser. Prioritetsgraden kan emellertid
förstärkas eller minskas av faktorer som förutsättningar att få fast en
gärningsman, brottets moraliska dignitet och den drabbades offerstatus.
En annan grund utgörs av om den man ingriper mot rubriceras som
allmänhet eller ej. Härvidlag tenderade man att ta sig större friheter och
vara mer repressiv gentemot kategorin buset. Om slutligen poliser på
något sätt uppfattar att den egna auktoriteten blev ifrågasatt minskar
den drabbades offervärde, liksom förövare kan räkna med en mer
repressiv behandling. Bland annat som ett sätt att upprätthålla den
polisiära självständigheten finns i det praktiska polisarbetet dessutom
en intern tystnadskod som innebär att man ogärna anmäler eller vittnar
mot en kollega för lag- och regelbrott som skett i samband med
tjänsteutövningen.
Med detta kapitel avslutas beskrivningen av det legalistiska
respektive det autonoma perspektivet. I de kommande två kapitlen
beskrivs de förhållningssätt som i min taxonomi kompletterar de båda
perspektiven. I nästa kapitel behandlas de förhållningssätt som bland
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annat behandlar graden av engagemang i arbetet samt vilken typ av
maktutövning man eftersträvar.
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8. Hungriga eller trötta och tuffa kontra mjuka
förhållningssätt
Utöver det legalistiska respektive det autonoma perspektivet går det att
urskilja ett antal förhållningssätt till arbetet. I detta och följande kapitel
kommer jag att presentera de tre variabler som ingår i min taxonomi.
Förhållningssätten förhåller sig till det legalistiska respektive det
autonoma perspektivet så att de kommer att inverka på hur perspektiven
i olika kombinationer kommer att uttryckas. På samma sätt som i det
legalistiska respektive det autonoma perspektivet är det inte troligt att
någon polis konsekvent överensstämmer med något av motsatsparen i
förhållningssätten. Istället kan de konkreta uttrycken för respektive
förhållningssätt beskrivas som ett kontinuum där såväl enheter som
enskilda polisers placering varierar utifrån både personlighet och
situation.
Kapitlet inleds med en kortfattad distinktion mellan vad som i den
polisiära jargongen anges som hungriga kontra trötta poliser. Därefter
beskrivs ett motsvarande kontinuum mellan tuffa och mjuka
förhållningssätt.

Hungriga kontra trötta förhållningssätt
I polisjargongen talas om "hungriga" kontra "trötta" poliser. 420 Utifrån
detta kontinuum beskrevs den trötte som en polis som undviker att
överhuvudtaget behöva agera eller att ta egna initiativ. Motpolen "den
hungrige", söker sig däremot till situationer där han fick arbeta. Den
trötte behövde komma till ett dukat bord för att ta för sig. Det skulle
finnas ett tydligt och uppenbart brott, gärningsman på plats och
vittnesutsagor eller andra bevis som kunde binda honom till brottet. För
den hungrige däremot kunde det räcka med en känsla av att allt inte
stod rätt till för att han skulle fördjupa sig i situationen. Medan den
trötte valde att patrullera garanterat lugna områden, så tog sig den
420
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hungrige knappt tid att ta raster. Han var snabb på att "hugga" anrop på
radion. Om det inte kom sådana sökte han upp områden där något
kunde förväntas hända.
Ett exempel på det senare förhållningssättet i mina fältstudier var en
patrull som vid en rutinkontroll på landet hos en känd tjuv fann en släpkärra utanför hans hus. De utgick från att den var stulen och ägnade
sedan timmar först åt att ta reda på hur kärran kunde identifieras, sedan
åt att söka i register om den rapporterats stulen för att slutligen
transportera den till polisstationen. Exempel på den andra ytterligheten
var en patrull som en lördagskväll först tog ett extra träningspass för att
spela innebandy utöver det som ingick i schemat, för att sedan åka hem
till en av poliserna för att hämta hans glömda matlåda. Passet fortsatte
med att man åkte runt i ett lugnt villaområde där några kollegor bodde.
Därefter patrullerade man ett folktomt industriområde, ägnade omkring
en timme till att undersöka en hög med kläder och av regn delvis
förstörda pocketböcker som betraktades som rester från en stulen bil
som rensats. Under denna tid skickade radion ut en serie av allmänna
anrop utan att man anmälde sitt intresse.
Ett ideal i poliskollektivet, oberoende av perspektiv, var att en bra
polis skulle vara arbetsvillig och inte vara rädd för att hamna i
besvärliga situationer. I förhållande till uppgifter i enlighet med det
riktiga polisarbetet fanns normer om att inte se till egna fördelar. 421 Vad
gäller riktigt stora brott skulle det betraktas som märkligt om någon
avstår från att delta för att man var trött, på väg att gå av sitt pass etc.
För mer rutinmässiga ingripanden var det emellertid OK att ta lättare på
uppgiften, så länge detta inte upplevdes bli ett mönster. Då skulle risken
uppstå att vederbörande uppfattades som en trött polis. Detta hindrade
emellertid inte att poliser utvecklade sätt att förhålla sig till regelverket
som underlättade det egna arbetet. En praktisk anledning till att poliser
tog sig friheter utgick från i vilken form de befann sig eller hur
arbetssituationen såg ut i övrigt. Man kunde ha större tålamod när man
var utvilad än vad man hade i slutet av ett arbetspass eller om det fanns
få arbetsuppgifter. En Stockholmspolis påstod till exempel att sedan
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man begränsat övertiden sjönk andelen ingripanden betydligt i samband
med att poliserna skulle gå av sina skift. 422
Den trötte hade i poliskollektivet med viss tvekan blivit tolererad,
samtidigt som han blev moraliskt stämplad och utsattes för kritik och
förakt. Han innebar ett merarbete för sina kollegor, men saknade
framför allt den pliktkänsla och det engagemang som uttrycks i såväl
det legalistiska som det autonoma perspektivet. Ekman beskriver hur de
som inte hjälpte till vid jobb riskerade att bli utfrysta av sina
kollegor. 423
Som jag angav i den tidigare behandlade skissen över faser i synen
på polisarbete var det de unga som förväntades vara hungriga, medan
de äldre med ålderns rätt ansågs kunna ta det lugnare. 424 De påstods
söka sig till enheter med ett makligare arbetstempo. Detta gällde bland
annat kriminalavdelningar. Framför allt hade emellertid närpolisens
föregångare kvarterspoliserna ett rykte om sig att dit sökte man sig
därför att kontrollen från arbetsledare var begränsad.

Fler trötta poliser?
Det finns olika signaler som pekar mot att bristande motivation är ett
växande fenomen i poliskollektivet. Återkommande hävdade mina
informanter att gruppen trötta poliser ökat i kåren under senare år och
att detta innebar ett hot mot den kollegiala sammanhållningen. I
enkätundersökningarna om etiska problem i polisarbete var bristande
arbetsmoral ett av de mest frekventa problemen som angavs i
enkätsvaren. Under undersökningsperioden gick polisprofessorn Leif
G. W. Persson ut i massmedia och menade att gruppen som tillhör de
arbetsovilliga var 25 procent av alla poliser. 425 Perssons uttalanden
avvisades kraftfullt av såväl Rikspolisstyrelsen som Polisförbundet. Det
fick emellertid stöd av flera av mina informanter. Med hänvisning till
intervjuer med över 1500 poliser runt om i landet konstaterade även
422
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Holgersson att motivationen hos svensk polis hade sjunkit. Medan i
stort sett all personal var motiverad när de började på Polishögskolan
hade många tappat sitt engagemang redan efter några år i
verksamheten. 426
Förutom med att bristande arbetsmotivation uppfattades som en
individuell moralisk effekt sågs den av mina informanter som uttryck
för en dåligt fungerande polisorganisation och försämrade möjligheter
att bedriva polisarbete. Enskilda poliser som av fysiska eller psykiska
skäl förlorat sin arbetsmotivation och gjort "patron ur" var inget nytt
fenomen i polisorganisationen. I tider med goda ekonomiska resurser
och utan polisbrist kunde emellertid dessa kompenseras genom att
turlag förstärktes eller att de fick olika specialuppgifter delvis utanför
den ordinarie organisationen. Exempel på sådana som nämndes var att
specialisera sig på stulna antikviteter. Alternativt fick de ansvar för
utredningar utan att man förväntade sig snabba resultat. En äldre
fackligt aktiv polis beskrev en polisstation med en hel korridor fylld av
sådana "omplaceringsfall". Med sämre resurser och polisbrist försvann
emellertid dessa möjligheter och deras existens blev tydligare. Därtill
kom att en plattare organisation och en tilltagande sned
åldersfördelning i poliskollektivet innebar att fler äldre poliser arbetade
med patrullerande polisarbete. Flera av dessa hade även tvångsförflyttats från ledande befattningar och inre tjänst.
Den ökade andelen trötta poliser tillskrevs dessutom den
förtroendekris polisorganisationen genomgick under tiden för min
studie. Denna kan ses som en följd av en serie
organisationsförändringar kombinerade med försämrade resurser som
bland annat manifesterade sig i en stark kritik mot polischefer på olika
nivåer. 427 Man upplevde vidare polisorganisationen som en trög och
ineffektiv byråkrati där det var viktigare att göra saker på rätt sätt än att
göra rätt saker. 428 En ofta förekommande uppfattning var att
organisationen, inklusive ledning och regelverk, undergrävde
426
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möjligheten att bedriva effektivt polisarbete. Bland annat pekade man
på risken för bestraffning vid eventuella felhandlingar. Det säkraste
sättet att bedriva polisarbete skulle vara att göra så lite som möjligt.
Denna uppfattning återkommer hos såväl Carlström som Holgersson. 429
Genom att inte göra ett ingripande slipper polismannen att bli
anmäld och risken för att utsättas för våld och/eller kränkningar
minskar. Avrapportering efter den normala tjänstgöringstidens slut
blir dessutom mer sällan förekommande om polismannen undviker
att göra ingripanden. Polismannen behöver heller inte infinna sig vid
eventuella rättegångar såsom målsägande eller vittne. 430

Polisarbete som mission?
I de klassiska polisforskarnas bild av poliskulturen ingick att arbetet
upplevdes som en mission, att vara polis är inte bara ett yrke utan
innebär att ha en speciell samhällsuppgift – att vara "den tunna blå
linjen" mellan ordning och anarki. 431 Att den uppfattningen skulle gälla
bland patrullerande poliser idag fick såväl stöd som avvisanden bland
mina informanter. Som stöd angavs att man ville göra en
samhällsinsats. Informanter pekade på poliser som på sin fritid ställde
upp som fosterhem, övervakare eller stödpersoner åt brottsoffer. Det
ansågs förutom detta vanligt att poliser inte släppte den polisiära
blicken på fritiden. Man ingrep eller uppmärksammade kollegor i tjänst
om något polisiärt intressant var på gång. Några pekade på att arbetet
förutsatte ett engagemang för att bli framgångsrikt. Andra angav
engagemanget som motvikt till de hot mot den egna personen liksom
det lidande och den sociala misär man mötte. Några nämnde dessutom
kravet att även på sin fritid leva upp till omvärldens krav ifråga om
klanderfritt leverne.
Andra menade med hänvisning till den bristande motivationen bland
poliser att föreställningen om polisyrket som ett kall var något som
fanns förr medan man idag var betydligt mer benägen att se det enbart
429
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som en försörjningskälla. Speciellt under fältstudierna slogs jag av den
bitterhet som åtföljde påståendena om att polisyrket skulle betraktas
som ett arbete som alla andra. Utifrån idén att polisyrket utgör en del av
självbilden och därmed som en mission skulle man kunna förstå denna
attityd som ett avståndstagande från en tidigare uppfattning. Det arbete
man lagt ner sin själ på gick inte längre att känna igen. Man såg
samhällskonsekvenserna som förödande på grund av att polisen
fråntagits sina handlingsresurser. Därmed ansågs det inte längre gå att
bedriva ett polisarbete värt namnet.

Tuffa kontra mjuka förhållningssätt
Variabeln tuffa kontra mjuka förhållningssätt inkluderar vilket intryck
man ville göra på omvärlden och hur man använder sina
maktresurser. 432 I förhållningssättet ingår även hur man hanterar yrkets
emotionella svårigheter. En sammanfattning av centrala drag i det tuffa
respektive det mjuka förhållningssättet framgår av tabell 3. 433
Det tuffa förhållningssättet präglades av idealet att lösa upp den
gordiska knuten genom att hugga av den. Det var de snabba konkreta
och kortsiktiga resultaten som räknades. I förhållande till omvärlden
betonades en symmetrisk maktrelation präglad av dominans. Via
intryck av fysisk styrka och potens eftersträvades att framkalla
underkastelse och därmed åstadkomma snabba resultat. Därmed blev
våldsanvändning central.
Som Finstad påpekar sågs relationen som en envägsprocess. 434
Speciellt centralt var det autonoma perspektivets syn att polisens
agerande betraktades som en direkt följd av hur omvärlden uppför sig.
Därmed kom skuldbördan alltid att ligga på den andre. Bakomliggande
präglades det tuffa förhållningssättet av att man utåt ville förmedla
respekt via rädsla. Speciellt betonades den tidigare behandlade
betydelsen av att till varje pris upprätthålla polisens auktoritet. 435 Den
432
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efterfrågade kompetensen handlade om muskelkraft, att kunna uppträda
med myndighet samt förmågan att använda tekniska hjälpmedel, kunna
skjuta, hantera batongen och köra fort.
I det mjuka förhållningssättet var nyckelorden istället samarbete och
övertalning. Man försökte skjuta maktutövningen i relation till dem
man ingriper mot i bakgrunden för att istället eftersträva intryck av en
komplementär maktrelation präglad av ömsesidighet. Istället för fysisk
styrka upprätthölls respekten genom att inge förtroende och ge intryck
av omtanke. Minsta möjliga maktanvändning och minsta möjliga
kränkning av motparten sågs som viktigare än snabba kortsiktiga
resultat. Istället för muskelkraft var medlet kommunikation.
Förhållandet till omvärlden sågs som en tvåvägsprocess där bägge
parters reaktioner var viktiga för att en konflikt löses, dämpas eller
förvärras. 436 Därmed kom ett större ansvar att läggas på polisens
agerande. Den kompetens som värdesattes kom mer att ligga på en
kommunikativ förmåga präglad av inlevelse, tålamod och förståelse.
Mer generellt markerades i det tuffa förhållningssättet polisarbetets
repressiva funktioner, att gripa, anmäla eller i övrigt via
tillrättavisningar och befallningar hantera omvärlden. I det mjuka
förhållningssättet betonades istället polisens servicefunktioner, att
medla och hjälpa. I förhållande till ångestväckande upplevelser i arbetet
präglades det tuffa förhållningssättet av försvarsstrategier präglade av
distansering, isolering, förnekande och reaktionsbildning. Att reagera
på svåra traumatiska händelser betraktades som ett svaghetstecken.
Tabell 3: Kännetecken hos tuffa respektive mjuka förhållningssätt
Effektivitetskriterium
Relation till
omvärlden

Efterfrågade
kompetenser
436

Tuffa förhållningssätt
Snabba resultat, ändamålen
helgar medlen
Markering av symmetrisk
maktrelation
Respekt via rädsla
Betoning av polisauktoriteten
Envägskommunikation
Fysisk styrka
Muskelkraft

Mjuka förhållningssätt
Långsiktigt hållbara resultat
Markering av komplementär
maktrelation
Respekt via förtroende
Betoning av samarbete
Tvåvägskommunikation
Kommunikativ förmåga
Inlevelse, tålamod, förståelse

Se även Finstad a.a. s. 247.

204

Intresseinriktning
Psykisk
bearbetning
av
svårigheter i
arbetet

Teknisk utrustning, vapen,
misstro mot känslosamhet
Repressiva funktioner
Ångesthantering via förnekande,
reaktionsbildning och isolering

Service och hjälpande
funktioner
Ångesthantering via
medvetandegörande och
bearbetning

Idealet i det mjuka förhållningssättet var istället en ångesthantering
präglad av att erkänna den egna känsligheten och att bearbeta händelser
som väckt starka reaktioner antingen detta sker i informella samtal eller
i organiserade avlastningssamtal, s.k. debriefing.
I anslutning till det tuffa kontra det mjuka förhållningssättet skall jag
speciellt diskutera attityder i förhållande till våldsanvändning och till att
använda ett empatiskt förhållningssätt.

Våldsanvändning
Polisen tillhör en av de yrkesgrupper som har rätt att använda våld.
Inom en rad olika yrken exponeras man i oproportionerligt stor
utsträckning för fenomen som är ovanliga för andra. Detta innebär att
man ser relativt odramatiskt på dessa till skillnad från andra som
betraktar fenomenet som allvarligt. Sålunda kan sjukvårdspersonal
vänja sig vid att utsätta andra för fysisk smärta, utövare av
psykologiska behandlingsmetoder vid att väcka ångest. På motsvarande
sätt tenderar poliser att få ett rutinmässigt förhållningssätt till att utöva
våld.
Utifrån polisaspiranters berättelser var mitt inledande intryck att det
var det hårda, tuffa och resoluta ingripandet som gav status i kollegors
ögon. Den som gick mer varsamt fram och förlitade sig på verbala
metoder blev däremot nedvärderad. En liknande bedömning gör Åberg
som menar att social kompetens i yrkesrollen inte ger samma
bekräftelse som fysisk styrka. 437 Den dominerande attityden som
beskrevs av mina informanter var emellertid att man helst undvek våld
och att förmågan att verbalt hantera en situation därför var mer
437
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uppskattad. De skäl man anförde handlade ofta om den egna
bekvämligheten. Det var besvärligt att behöva slåss.
Helst slipper jag bli svettig och ödsla en massa energi genom att
brottas och fara på och dona och ha mig och sen ligga och ha ett
motstånd i bilen på vägen in. Så kan jag prata en människa till rätta
för att undvika detta, så gör jag det. (Intervjusvar)
Våldsanvändning utgör förmodligen den mest omdiskuterade formen av
polisiär handlingsfrihet. Under ett antal år har polisen i en serie av
uppmärksammade händelser blivit kritiserade för otillbörlig
våldsanvändning. 438 En hypotes jag hade inför min studie var att bakom
dessa anmälningar dolde sig ett betydande mörkertal och att illegitim
våldsanvändning var relativt vanlig. Jag har emellertid inte fått något
stöd för dessa antaganden. Otillbörlig våldsanvändning förekommer,
men jag har inga data som pekar mot att den skulle vara en del av den
normala polisiära handlingsfriheten. Bland annat handlade det då om att
slå någon som inte gjorde motstånd, redan hade handbojor eller att ge
en gripen stryk i arresten. Ett återkommande påstående var att det skett
en stor förändring under de senaste 20 åren. Idag skulle det finnas
interna normer mot att använda sådant våld som inte rymdes inom
principen om behov och proportionalitet. 439 Generellt ansågs att det var
de utpräglat tuffa poliserna som hade rykte om sig att i allt för stor
utsträckning använda våld. 440 Liknande kommentarer återkom i
etikenkäterna, där överdriven våldsanvändning klassificerades som ett
allvarligt men inte något vanligt problem inom polisen.
Polisrollen har förändrats sen jag började, om vi pratar om
polisbrutalitet och liknande. Förr var det ju relativt vanligt. Men det
förekommer sällan nu. Det har blivit en oerhörd förändring. Det är
ju bara positivt. (Intervjusvar)

438

För en juridisk genomgång av dessa fall se Norée, Annika (2000) Laga befogenhet.
Se även Norée, Annika a.a. s. 414.
440
Se även Ekman, Gunnar (1999) Från text till batong s. 164; Finstad, Liv (2000)
Politiblikket s. 222.
439

206

Ett befäl beskrev att han aldrig varit med om otillbörlig
våldsanvändning under sin tid som befäl. Han uteslöt emellertid inte
möjligheten av ett mörkertal. Om någon fått stryk av polisen skulle det
vara alltför riskabelt att ta in vederbörande på polisstationen efteråt.
Andra beskrev liknande tänkta strategier. Det ansågs emellertid
förekomma enskilda turlag och poliser som gjort våld till ett accepterat
sätt att straffa, hämnas, uppfostra eller avreagera sig. 441 Vissa enheter i
storstäder hade rykte om sig att ha en hög grad av våldsanvändning.
Ofta ansågs det vara befälen som angav toleransnivån genom vad man
såg mellan fingrarna på, uppmuntrade eller reagerade mot.
Problemet med ett aggressivt arbetssätt i turlaget grundar sig i ett
mycket svagt vakthavande befäl som inte kan styra upp turen
eftersom han har bristfälliga kunskaper om bland annat lagstöd.
Detta faktum är känt av polisledningen som dock tycks vara ännu
svagare och inte tar itu med problemet. (Enkätsvar) 442
Däremot beskrevs ett förhållningssätt, att man i förhållande till
ordningsstörare och bus skulle visa beredskap att ta till våldsmedel.
Dessa skulle veta att om man inte frivilligt satte sig i polisbilen kom
man att placeras där med våld – och att ju större motstånd man gjorde
desto besvärligare skulle det komma att bli.
Det går emellertid utifrån min studie att identifiera gråzoner där
även icke-sanktionerat våld blir accepterat eller ursäktat.
Våldsanvändning kan diskuteras ur fyra typer av aspekter. Det första är
det icke kontroversiella instrumentella användandet av legitim
våldsanvändning. Poliser som utgick från behovs- och
proportionalitetsprincipen använder sin lagstadgade rätt och – som man
ofta påpekade – skyldighet att använda våld och tillämpa de grepp som
är tillåtna. Det bakomliggande syftet var att göra ett gripande och/eller
att avvärja en hotfull situation. Det andra innebär våld som medel i
uppfostran. Våldet kan för det tredje användas som bestraffning och för
det fjärde användas uttryck för affekt. Dessa fyra kan var och en vara
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Se även Norée a.a. s. 406ff; Knutsson, Johannes & Partanen, Pirjo (1986) Vad gör
polisen? s. 85.
442
Granér, Rolf & Knutsson, Maria (2000) Etiska problem i polisarbete s. 14.

207

Uppfostran med våld

det enda eller dominerande motivet, men de kan även kombineras. Man
kan till exempel tänka sig en situation där man kan legitimera
användandet av våld samtidigt som valet av metod styrs av såväl
önskan att bestraffa som av affekt.
Våldsanvändning i uppfostringssyfte förekom företrädesvis mot busar
och ordningsstörare. Kännetecknande för den erfarna busen var
emellertid att han och polisen delade ett gemensamt regelsystem kring
hur den inbördes kontakten skulle se ut. 443 Mina informanter refererade
till att deras återkommande klientel kunde spelet och hade lärt sig
spelreglerna. Dessa regler utgick från polisens överordnade
maktposition, men de innebar samtidigt att så länge busen följde dessa
kunde han räkna med vissa fördelar.
Huvudregeln i kontakten var att en buse inte skulle ifrågasätta polismakten. Man provocerade inte, ifrågasatte inte polismannens rättigheter
utan gjorde som man blev tillsagd. Det typiska mötet mellan polis och
erfarna busar, som jag upplevde det under fältstudierna, var att
poliserna intog en attityd inte utan en viss vänlighet men med en tydlig
dominant underton. "Busen" svarade ibland avogt och ibland artigt.
Men såväl kroppsspråk som uttalanden innehöll en motsvarande
underkastelse.
Vi känner ju till dom flesta brottslingarna och dom känner ju till oss.
Där är ju nån form av acceptans hur vi arbetar och hur dom är. Dom
vet att om vi stoppar och kontrollerar dom på natten om dom är ute
och cyklar med sitt bockstyre åt fel håll och har 10 väskor på
pakethållaren med saker dom har hittat i containrar. I 9 fall av 10 så
blir det inget mer med det, men ibland så blir dom gripna för stöld
av saker och det accepterar dom då också. (Intervjusvar)
En del av denna underkastelse var för busens del att markera att man
inte innebar ett hot mot polisen. 444 Visade busen att han inte tänkte bli
våldsam, skulle inte heller polisen använda våld. En grundkod var att
den som däremot gav sig på en polis får hela kåren emot sig. Lyckades
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han skada en polis förlorade han sin status som "good-class villains" i
Reiners terminologi och blev istället en fiende för alla poliser med
förankring i det autonoma perspektivet. Dessutom fanns en acceptans
för att den som gett sig på en polis skulle få en hårdför behandling. 445
Jag hade ett fall av en riktigt råbarkad gosse. Den gossen hade gjort
en annan polisman väldigt illa när han greps under helgen – ponera
att han hade varit fortsatt våldsam. Då hade det varit en sådan som
haft en potential för att inte bli piskad men åtminstone fortsatt
hårdhänt behandlad.
Så att skada en kollega är... ?
Absolut, det glömmer vi inte. Det är också så att vi sätter upp den
här personen som farlig i spaningsregistret. Så det är något som vi
har både i minnet och i registerföringen. Och det tar många gånger
herrans år för att ta bort den farlighetsstämplingen Det är vi minst
sagt nogsamma med att göra klart för den där individen. Men visar
han underkastelse så händer det inte mer. (Intervjusvar)
När en missbrukare visiterades frågade poliserna först regelmässigt för
att undvika att bli stuckna om han hade sprutor på sig. Den erfarna
busen erkände detta och fick ibland tillåtelse att själv plocka upp vad
han hade. Belöningen blev att han fick behålla sina instrument.
Förnekade han tog man dessa ifrån honom. Ibland kom han att riskera
en mer hårdhänt behandling. En informant berättade att man tagit en
yngre och en äldre narkoman. På frågan om de hade "några grejor" på
sig nekade båda. Det visade sig emellertid att den yngre narkomanen
hade en spruta. Då kastade sig den äldre på honom och poliserna fick
ingripa för att förhindra att den yngre blev misshandlad.
Som i exemplet ovan var det de äldre busarna som lärde de yngre
hur de skulle uppträda i relation till polisen. 446 Några av mina
informanter såg detta även som en polisiär uppgift. Oerfarna busar som
ännu inte lärt sig denna "gatans lag" kunde vara påstridiga, uppkäftiga,
hotande eller sätta sig till motvärn. Gentemot dessa hade det
traditionellt funnits en kollegial princip att de skulle uppfostras till
445
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underkastelse. Det handlade då inte bara om att ge igen för det hot man
själv hade blivit utsatt för utan mer generellt om att bidra till att
kollegor i framtiden inte blev utsatta för liknande behandling.
Våldsanvändning har varit ett medel i denna uppfostran. Några
informanter beskrev att detta fortfarande förekom. Man såg emellertid
till att det våld som användes skall kunna falla inom begreppet "laga
befogenhet" som att dra åt handfängslen "lite för hårt". Med hänvisning
till anmälningsrisken undvek man ett mer uppenbart våldsanvändande.
Det är ofta så att de som är nya kriminella de skall ofta testa
gränserna även när det gäller poliser. Kan jag dalta med poliserna?
Som i natt en missbrukare – vi frågade honom det klassiska om han
hade några grejor på sig. "Nä jag har inget sånt." Och det första min
kollega får är givetvis en kanyl i högra fickan. Nu var det så att han
var i ett så pass dåligt skick att där hände ingenting. Det hände inte
mer än att kolingen gav sig direkt han fattade vad som var å färde
och han reagerade starkt på det och sa "förlåt, förlåt". Plötsligt var
han inte så snurrig i huvudet. Ungefär som att få en spann kallt
vatten över huvudet och plötsligt vara spik nykter. Hade han inte
visat det utan sagt att "det skiter väl jag i snutjävel". Det hade direkt
varit startskottet till en betydligt mer brysk behandling. Ingen tycker
att det är ett dugg konstigt att någon ska fostras inom rimliga ramar.
Det blir oftast inte slag, för slag kan skada och det kan ge bestående
men. Skall man göra något skall man ta tag i honom och betvinga.
Det är som att betvinga en hund. Att slå det är rätt billigt. Det tycker
många andra kollegor också. Det finns förvisso många av mina
kollegor som skulle reagera med att bara ge honom en stor jävla
sugare. Men det skall vara så rimliga ramar att ingen skall komma ut
ur radiobilen i två delar. (Intervjusvar)
Andra menade att våldsanvändning i uppfostringssyfte var ovanligt.
Istället använde man sig av andra metoder. Vid ett tillfälle vände sig en
kraftigt berusad ung man om på vägen till arresten och skrek "jag vet
var du bor". En annan polis svarade i en ton som var mer vädjande än
hotfull "du, säg inte så". När jag undrade varför man var så varsam vid
en sådan provokation blev svaret att killen varit så full att det inte fanns
någon anledning att gå vidare. Hade han varit mer vid sina sinnens fulla
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bruk hade man möjligen kunnat trycka upp honom mot väggen och
skälla ut honom. Spridningen i fråga om attityder visar sig emellertid i
att när jag vid en intervju med en äldre informant tog upp händelsen
menade han att visserligen kunde man skrika och skälla men att det inte
gav någon effekt. Det var bättre att prata.
Ann Kristin Carlström anger att de som till skillnad från buset avvek
från de gemensamma samarbetsnormerna var vad som benämns som
psykfall och kraftigt sprit- och narkotikpåverkade personer. Psykfall
ansågs inte känna smärta och gav därför inte upp som andra. 447 En
annan grupp som inte ansågs följa spelreglerna var vissa
invandrargrupper, vilket jag återkommer till i nästa kapitel.
Återkommande beskrevs även ett generationsskifte där yngre busar inte
längre följde reglerna för relationen mellan polis och kriminella. Yngre
busar ansågs vara mer provocerande. De kände till begränsningarna i
polisens befogenheter och hänvisade till sina rättigheter. Därtill ansågs
de vara mer benägna att anmäla poliser. En informant menade att detta
var en konsekvens av ett mjukare förhållningssätt bland poliser och att
man förr i betydligt större utsträckning än idag ägnade sig åt ett
informellt straffande gentemot dem som bröt mot spelreglerna. Han
menade därjämte att den övriga rättsapparaten var alltför släpphänt vid
hot mot poliser, vilket på sikt skulle innebära att poliser återigen skulle
börja ägna sig åt ett informellt straffande:
Dom har blivit lärda av dom här äldre generationen att dom fick
stryk om dom betedde sig illa. Den nya generationen har ju inte dom
spärrarna, samhället har inte satt gränserna, och polisen gör sen ett
antal år tillbaka inte den här uppfostringen. Det har ju fått
konsekvenser i polisens umgänge med brottslingen. Det händer
inget större med dom. Det kan vi se som hot och våld mot
tjänsteman. Som polisman vill man ha ett skydd för man vill ju
kunna jobba utan att bli skadad. Då är det väl tänkt så att samhället
ska ha ett extra skydd för just den typen av tjänstemän men det
fungerar ju tvärtom. Som polis får man vara beredd att tåla det här.
Det finns många exempel på att när grova brottslingar blir gripna så
kan ju dom göra en dansk skalle eller slå till nån, eller spotta på nån
447
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för det inverkar ju inte nåt på straffvärdet. Så på lång sikt så finns
det en risk att den här gränssättningen från polisen kommer tillbaka
om inte samhället sätter den gränsen. Jag är övertygad om att, om
det inte händer nåt inom ett antal år så kommer det att gå tillbaka att
polisen slår folk, beroende på att samhället inte har förmågan att
sätta gränser. (Intervjusvar)
I våld som bestraffning är det bakomliggande syftet med våldsanvändningen att kränka, skrämma och/eller åsamka smärta. Gränsen mellan
uppfostran och bestraffning kan vara svår att dra, men i det senare fallet
syftar behandlingen till att vara en vedergällning och komplement eller
ersättning för det straff som den legala rättsapparaten skulle utdöma.
Flera av mina informanter hade en viss förståelse för ett sådant
arbetssätt. Att tillämpa det ansågs emellertid stå i strid med
uppfattningen om den egna professionaliteten.
Man skulle kunna tänka att det hade varit bäst att ge den här busen
bestraffningen på platsen, genom att ge honom ett par örfilar. Men
det tillåter ju inte systemet. Då är man professionell i sin roll och
följer vad som gäller. Jag tror dom flesta tänker som mig.
(Intervjusvar)
Möjligheten att bestraffa fanns även vid flyktsituationer. En hundförare
beskrev hur han kunde känna förväntningar från andra poliser att
hunden vid en uppspårning skulle bita eftersom det var "det enda straff
dom får". För egen del ansåg han sig emellertid mer angelägen att
utveckla hundens teknik, i vilken ingick att hunden inte skulle bita mer
än nödvändigt.
Det jag kommer att tänka på där har alltid något med flykt att göra
och oftast när man använder en hund. Oftast gömmer man sig i ett
buskage el. dyl. då hunden kommer. Det första du gör som människa
det är att du försöker skydda dig. Det är direkt signalen till hunden
att det är ett angrepp – då hugger hunden. Föraren kan plocka väck
hunden mer eller mindre snabbt, och där kan det komma fram
beroende av hundförare. Är det en unghund i uppbyggnadsfas som
behöver få känna på att det här var det roligaste jag varit med om i
mitt lilla hundliv så kan föraren låta den bita. Så får vi leva med det
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traumat att busen blivit biten en tre fyra sekunder mer än vad som
var nödvändigt. Men det är aldrig något vi kan gå ut i någon
offentlighet– men så kan det mycket väl fungera. Det kan även
fungera så att har kolingen begått ett avskyvärt brott, i en biljakt
försökt köra över någon av våra kollegor, eller någon annan. I den
mån förekommer det en viss mån av bestraffning. (Intervjusvar)
Fokus ligger här på det fysiska våldet. Däremot fanns som framgår av
flera av exemplen ovan en acceptans för ett psykiskt våld, d.v.s. att
utifrån sin maktposition framkalla känslor präglade av ångest, skuld
och skam eller rädsla. Detta återkommer i etikmaterialet och
bekräftades av mina informanter. 448
Det stora problemet inom polisen är inte det fysiska våldet som man
kan bli fälld för. Det är nämligen ganska ovanligt. Det är i stället det
psykiska våldet som innebär att man kränker andra. (Ur intervju i
samband med etikprojektet)
Affekt uppträder i stundens hetta. Polismannen befinner sig i ett
affekttillstånd därför att han blivit provocerad eller av andra skäl har en
så hög spänningsnivå att han har svårt att tillämpa
proportionalitetsprincipen. I det yrkesprofessionella idealet ingick att
undvika icke-kontrollerat utagerande. En vanlig uppfattning var
emellertid att de flesta poliser åtminstone någon gång "tagit i för
mycket". För sådana överilade handlingar fanns en stor förståelse.
Skulle du hålla med om påståendet att dom flesta poliser vid något
tillfälle ha varit i en situation där de ha riskerat att bli avskedade
eller få kraftiga sanktioner? Jag tänker bland annat på ett
handgemäng i stundens hetta.
Ja, i varje fall någon form av sanktioner, löneavdrag, varningar. Det
tror jag i stort sett alla har varit med om. Men, en sån här händelse
föranleds ju alltid av någonting. Många gånger är det ju människan i
polisen som inte finner sig i den här kränkningen han utsatts för.
Vad den nu består av. Om det är nån slår på honom, okvädningsord
eller man blir bespottad. Tyvärr tar professionalismen slut
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någonstans och människan tittar fram. Det är såna saker som händer,
när du styrs utav dina drifter, eller vad det är. Du kan ha hållit på att
bli påkörd eller avprejad av en bil som jag själv varit med om. En
person som gör allt för att få dig ur vägen. Du har blivit skiträdd för
att mista kontrollen över ditt fordon – upplevt riktig rädsla. Strax
efter ska du omhänderta den här mannen och han fortsätter med den
provocerande stilen. Då är det lätt att människan kommer fram. Det
är ju trots allt min kropp och själ som kunnat stryka på foten. Då tror
jag att det inte är konstigt om nån tappar konceptet. (Intervjusvar)
Biljakter beskrevs som en typ av situation där det tidigare varit en norm
att förövaren skulle misshandlas. Av de få konkreta fall av misshandel
av någon som redan var oskadliggjord, som jag hört talas om, handlar
de flesta om biljakt. Ibland motiveras våldet med bestraffning. Den som
kört bilen har hotat oskyldiga trafikanter. En annan aspekt var att det
såsom vid andra flyktsituationer var en fråga om uppfostran. Att
försöka fly från polisen uttryckte en bristande respekt för polismaktens
auktoritet. De flesta menade emellertid att det handlar om affekt. Man
beskrev en kraftig adrenalintillströmning hos de förföljande poliserna
som på något sätt måste få utlopp. En informant gjorde emellertid en
distinktion mellan att slå bilföraren och att på ett brutalt sätt, slita ut
vederbörande ur bilen.

Den problematiska empatin
En annan aspekt av det tuffa kontra mjuka förhållningssättet är hur
poliser ser på empati. Empati är ofta en förutsättning för en
kommunikativ kompetens; bland annat för att få dem som befinner sig i
svåra situationer att samarbeta, är det ofta nödvändigt att sätta sig in i
den andras situation och vägledas av denna förståelse. 449
Även om ett empatiskt förhållningssätt kunde vara ett hjälpmedel är
det också ett redskap som kan försvåra arbetet. Poliser möter som
nämnts regelmässigt människor i svåra livsomständigheter som i sin tur
provocerar den egna existentiella ångesten. Speciellt påfrestande var
situationer där man kunde identifiera sig med den drabbade. Det kunde
449

Holm, Ulla (1987) Empati s. 95.

214

för yngre poliser gälla allvarliga personskador där offret var i
polismannens egen ålder. Drabbade äldre personer kunde aktivera oron
för de egna föräldrarna. Den egna äktenskapskonflikten kunde aktiveras
i ett familjebråk. Genomgående hade man dessutom svårt för
situationer där barn kom till skada.
Till detta kommer att det egna agerandet gentemot dem man ingriper
mot kommer att innebära att man utsätter dessa för psykiskt och eventuellt även fysiskt lidande. Detta gäller för en stor del av människobehandlande yrken. För de flesta av dessa kan yrkesutövaren emellertid
ofta hänvisa till att man gör det i den drabbade individens intresse. För
polismannen är emellertid denna möjlighet till legitimering begränsad.
Att vara alltför förstående gentemot den man skall anmäla eller gripa
kunde istället göra arbetet problematiskt. Att gripa en rattfyllerist
riskerar att bli påfrestande att genomföra om poliserna ser brottet som
framkallat av en personlig kris och att det kommande straffet skulle
komma att förstärka krisen. Om man däremot nöjde sig med att se
handlingen som omoralisk, eftersom gärningsmannen riskerat oskyldiga
människors liv kunde man däremot göra sin plikt och samtidigt känna
att man gjort en god samhällsinsats.
Det är en skyddsmekanism det här att man kan lägga det till sidan
och inte fundera på det. Man kan tänka på att det finns
bakomliggande orsaker och sånt här men just när man börjar komma
in på det här att man tar för mycket med sig. Man tar vartenda
ärende till sig alldeles för mycket och tänker på vad ska nu hända
med honom i fortsättningen. Ska han gå och ta livet av sig? Sen har
man ett psykfall, vad ska nu hända med henne? Börjar man att ta åt
sig allt det här skulle man inte orka med jobbet i längden. Så man
måste ju hela tiden ha en avvägning där. (Intervjusvar)
Som utgångspunkt för en diskussion kring graden av empati i allmänhet
och krismedvetande i synnerhet återkom jag i mina intervjuer till en
hypotetisk situation. En patrull kommer till en butiksinnehavare som
upptäckt att han haft inbrott i sin affär. I det första fallet blir de
mottagna med tacksamhet, i det andra möter de en arg butiksinnehavare
som bland annat klagar på att de tagit för lång tid på sig. Frågan var hur
brottsoffret skulle bli bemött i de båda situationerna och i vilken
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utsträckning poliserna utgick från att butiksägarens agerande kunde
vara uttryck för en krisreaktion. Att man spontant reagerar på att bli
negativt bemött är förmodligen ofrånkomligt. Några beskrev i enlighet
med ett mjukt förhållningssätt en hög grad av krismedvetenhet:
Det är möjligt att det stämmer på kollektivet men min tolkning är att
han inte är arg på mig, han är egentligen arg på den som utfört det
här. Jag är ju den förste som han pratar med och då får jag köpa att
han är förbannad. Man måste låta dom få det ur systemet. Får han
skälla i fem minuter så lugnar han säkert ner sig. (Intervjusvar)
Andra beskrev att man valde att uppträda korrekt i den meningen att
man gjorde vad man skulle för att kunna upprätta en rapport, men inte
mer.
I vilken utsträckning tänker man sig att det kan vara en
krisreaktion?
Inte så ofta utan man tänker sig att det var en dum jobbig djävel.
Man kan mycket väl förstå. Men blir det fel någonstans har man
andra saker man prioriterar. Då blir det så att när du har fått den info
du behöver blir det en konstig separation parterna emellan.
(Intervjusvar)
Graden av empatiskt bemötande i svåra situationer varierade
följaktligen med personen. Mitt intryck var emellertid att det inte fanns
någon allmänt accepterad yrkeskollektiv kod för hur man skulle
förhålla sig till krisdrabbade avogt inställda personer. I andra
människobehandlande yrkens syn på professionalitet kan man finna en
uppfattning att dessa skall bemötas med förståelse, även om det i
praktiken varierar hur man agerar. Bland poliser var det emellertid ofta
som i intervjucitatet ovan accepterat att hänvisa till att det var en
"jobbig djävel" och behandla honom därefter.

Skillnad utifrån kön, ålder och erfarenhet
Det finns en rad strukturella faktorer som påverkade valet av
förhållningssätt. I kapitel 5 angav jag att manliga poliser ansågs som
mer kompetenta vad gällde fysiska maktmedel medan de kvinnliga
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hade en större kommunikativ kompetens. I denna ingick ett empatiskt
förhållningssätt:
Jag tror att man som kvinna har lättare att prata om dom här känslomässiga sakerna, att erkänna att det här tog jag hårt och att våga
sätta sig ner och gråta tillsammans med föräldrar när man lämnar ett
dödsbud utan att man tycker att det känns fel. Och ändå kunna sköta
sitt jobb. Att man tar den stunden för dom och sen skriva ner på
papper vad dom behöver tänka på, vad dom skall göra, att man
tänker steget längre. (Intervjusvar)
Kvinnliga poliser ansågs mindre provocerande än sina manliga
kollegor. En kvinnlig polis blev enligt Berit Åberg i första hand
uppmärksammad som kvinna och i andra hand som polis. 450 Medan en
manlig polis hos unga ordningsstörare tenderade att provocera fram
motstånd var det, som Liv Finstad pekar på, mindre stötande för deras
manliga självbild att underordna sig en kvinna. Att slåss mot en kvinna
gav dessutom förlorad könsstatus oavsett utgången av striden. 451
I tidigare forskning har kommunikativa förmågor bland poliser
ansetts undervärderade eftersom de associeras med feminitet. 452 Mot
dessa påståenden står emellertid mina informanters betoning av
förmågan till verbal övertalning snarare än fysiskt våld. Denna bild är
dock inte entydig. Kvinnliga polisers större kommunikativa förmåga
beskrevs – bland såväl kvinnliga som manliga informanter – som en
kompensatorisk ersättning. Eftersom kvinnliga poliser var sämre på att
fysiskt betvinga eller slåss måste de utveckla en kommunikativ
kompetens. Av detta skäl har jag genomgående stött på ett motstånd
mot att patrullerande poliser skulle ha en jämn könsfördelning. I likhet
med Finstads iakttagelser förefaller istället en fördelning på 70/30 till
männens fördel vara ett ideal. 453 Detta gällde såväl manliga som
kvinnliga informanter.
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En tendens åt ett mjukare förhållningssätt skulle även återfinnas
bland dem som arbetade i mindre distrikt och/eller de som hade
uppgifter utifrån närpolisidén. Dessa ansågs komma närmare dem de
hade att arbeta mot vare sig det handlade om offer, ordningsstörare eller
buset. Härvidlag återkommer ett kompensatoriskt resonemang. I en
storstad var det fråga om minuter efter det att man tryckt på den
speciella larmknappen på kommunikationsradion tills man hade hjälp
av andra kollegor. Motsvarande tid i ett litet distrikt kunde vara timmar.
Detta ledde till att man på ett helt annat sätt måste ta de egna resurserna
med i beräkningen vid ett eventuellt ingripande. Betoningen kom
därmed, liksom för de kvinnliga poliserna, att ligga på att hitta för båda
parter acceptabla lösningar, istället för att ge order med överlägsen
fysisk styrka som bakomliggande maktmedel.
Det är den polisuppfostran jag fick i det lilla distriktet och det är nåt
som sitter kvar. Blir det brottning med en dåre är det inte omöjligt
att det dyker upp några kamrater och då är man kanske helt plötsligt
två mot fyra. Därför tror jag att på en mindre ort, där intutas man av
äldre kollegor att samtala för att undvika dom här drabbningarna. I
en större stad, där kan du säga ifrån två gånger sen är det bra va.
Även om det skulle komma folk till den här människans hjälp så får
du ju hjälp på ingen tid alls. Men det finns ju inte på dom mindre
ställena. (Intervjusvar)
Det beskrevs vidare att man i det lilla distriktet skaffade sig en tydligare
relation till dem man kontinuerligt har tillfälle att arbeta mot. Enligt
några
informanter
innebar
denna
i
förhållande
till
utryckningsverksamheten ökad personkännedom, ökad ödmjukhet och
ett större socialt engagemang. Man såg livsödet bakom vad som för en
utryckningspolis bara var en störande fylla. Med utryckningspolisens
ambition att göra snabba resoluta insatser låg däremot det fysiskt
kraftfulla ingripandet närmare till hands.
Vad gäller ålder återkommer motstridiga uppgifter. Som tidigare
redovisats har äldre poliser en större benägenhet till ett mjukare
förhållningssätt, vilket även skulle kunna peka mot en empatisk håll-
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ning. 454 Detta förutsätter en lyhördhet och tolerans för mångfalden i
mänskliga reaktioner. Stefan Holgersson menar emellertid att det finns
en tendens att förlita sig på ett sätt att kategorisera människor ju längre
man arbetat som polis. 455 Liknande kommentarer återkommer i
etikenkäterna. Vidare ansågs äldre poliser ha blivit fostrade utifrån ett
ideal präglat av icke känslomässighet.
Ytterst få äldre poliser är beredda att tala om vad dom känner, vad
dom tycker är obehagligt. Äldre poliser vill göra sig hårdare än dom
i själva verket är, eller så har dom blivit så hårda att dom inte är
medvetna om att det inte är nyttigt för dom. En yngre kollega kan
säga att det var för jävligt det här. Kan jag undvika det flera gånger
så gör jag det. (Intervjusvar)
Utifrån mina intervjuer kan man emellertid även se en alternativ
utveckling. Med ökad säkerhet i yrkesrollen kommer också en större
frihet att distansera sig från den. Man lär sig att skilja mellan vad man
måste göra och hur man uppfattar den man reagerar mot. Det blir
därmed mindre hotande att använda ett empatiskt förhållningssätt. Flera
äldre poliser beskrev hur de kommit till insikt om hur små faktorer som
medverkade till om man blev en laglydig medborgare eller en avvikare,
buse eller missbrukare. Flera pekade på att det är samhällsfaktorer
snarare än individuella karaktärsdrag som avgör var man hamnar.
Visst krånglar det till det att vara empatisk mot en gärningsman.
Dom här småtjuvarna som inte har bostad som åker runt och snattar.
Javisst, jag tycker illa om dom men samtidigt kan jag förstå varför
dom snattar. Därför att dom är hungriga. Så enkelt är det. Och det
kan jag förstå. Men visst krånglar det till det men trots allt så det här
rätt och fel det tar ju överhanden. Dit skall man ändå va. Men
egentligen är det fel på hela samhällsbilden som gjort att den här
individen inte kan få den hjälpen han kanske skulle behöva, men
som han då kanske har tackat nej till ett antal gånger eller har
misskött, och därför står han då utan jobb. Men jag kan ju förstå
honom. (Intervjusvar)
454
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Sammanfattande kommentarer
I detta kapitel har jag behandlat två typer av förhållningssätt som
modifierar eller förstärker det legalistiska respektive det autonoma
perspektivet. Genomgående beskrivs i såväl etikenkäter som fältstudier
och intervjuer att arbetsmotivationen sjunkit bland svenska poliser.
Denna ökning av andelen "trötta" poliser anses innebära ett hot mot ett
kollektivt yrkesmedvetande vare sig det gäller det legalistiska eller det
autonoma perspektivet.
Poliser som passiviserats i sitt arbete är ingen ny företeelse. Det är
fullt möjligt att patrullerande poliser är en yrkesgrupp som är känslig
för vad som kan beskrivas som utbrändhet. Skäl som talar för detta är
bland annat ett påfrestande dygnsschema, och inte minst återkommande
konfrontationer med ångestväckande situationer i kombination med ett
klassiskt manligt ideal att göra sig mentalt avskärmad. Denna
uppfattade ökning av antalet trötta sågs emellertid av mina informanter
som reaktioner på organisationsförändringar. Dessa har ansetts skapa
grund till krisreaktioner som bristande arbetsmotivation. 456
Förändringarna har dessutom inneburit att fler äldre med – får man
förmoda – sämre fysik är patrullerande poliser.
Utgår man från övergripande policydokument representerar ett
mjukt hjälpande polisideal den bild polisorganisationen, och därmed det
legalistiska perspektivet, vill förmedla. 457 Som tidigare nämnts har
statsmakterna under en rad år valt att betona polisens
fridsupprätthållande och brottsförebyggande snarare än reaktivt
brottsbekämpande funktioner. Med sin betoning av polisauktoriteten
och tonvikt på brottsbekämpning som polisarbetets kärna kommer det
autonoma perspektivet att tendera åt ett tufft polisideal.
Genomgående beskrivs emellertid förändrade ideal mot ett mjukare
förhållningssätt i förhållande till hur man beskrev att det varit tidigare.
Våldsanvändning nedvärderades till förmån för att förlita sig på sin
kommunikativa förmåga. Detta hindrar emellertid inte att det finns ett
grundantagande att den polisiära makten i botten bygger på fysisk
styrka och möjligheten att använda våld för att betvinga motparten. Jag
456
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uppfattar att idealet är att kombinera ett mjukt och ett tufft
förhållningssätt – en vänlig tillmötesgående polis som samtidigt vid
behov, i språkbruk och kroppshållning, kan förmedla ett budskap om att
vederbörande förfogar över betydligt större fysiska resurser än
motparten kan uppbringa. 458 Det är som Reiner påpekar i kraft av att
motparten erkänner den repressiva övermakten som polisens service
blir efterfrågad. 459 Förekomsten av ett bakomliggande tufft
förhållningssätt skulle därmed vara en förutsättning för det mjuka. I
nästa kapitel behandlas den tredje typen av förhållningssätt; det
intellektuella kontra det mekaniskt- intuitiva utifrån mönster ifråga om
polisiärt tänkande.

458
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9.

Intellektuella

kontra

mekaniskt-intuitiva

förhållningssätt
Detta kapitel behandlar den tredje variabeln av de kompletterande
förhållningssätten i min taxonomi. Med det intellektuella
förhållningssättet som referens behandlas olika aspekter av mindre
reflekterande sätt att resonera.

Grundläggande
förhållningssätten

karaktäristika

hos

Bland de klassiska polissociologerna återkom en beskrivning av
polisiärt tänkande i termer av politisk konservatism, konventionalism
och fientlighet mot avvikare från traditionella medel- och
arbetarklassvärderingar. Man beskrev auktoritära drag samt rasistiska
och sexistiska attityder. Därtill kom en kroniskt misstänksam hållning
samt ett cyniskt och pessimistiskt perspektiv på omvärlden. Man
förlitade sig på polisiär erfarenhet, ett "sunt förnuft", våldsmakt och
enkla lösningar. 460
Frågan är emellertid vilken tillämpning detta har på svenska
förhållanden. Utifrån min erfarenhet gick det att hitta motsvarigheter
till de flesta av de attityder som de klassiska polissociologerna
beskrivit. Men det var lika lätt att hitta exempel på motsatsen.
Holgersson som gör en distinktion mellan reflekterande och ickereflekterande poliser, menar att de icke-reflekterande inte är
representativa för svensk polis. 461
Denna dubbla bild gör att det snarare än att hävda ett enda polisiärt
tänkande, kan detta i likhet med tidigare behandlade förhållningssätt
beskrivas utifrån ett kontinuum mellan ytterligheter. Hittills har jag
460
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kunnat hämta beteckningar på förhållningssätt ur polisjargongen. Den
närmaste motsvarigheten vad gäller polisiärt tänkande är teoretiker
kontra praktiker. Denna distinktion uttrycker emellertid en värdering
om vilket förhållningssätt som skall föredras. Man skall vara praktiker,
teoretiker saknar handlingskraft. Jag har därför istället valt att beskriva
förhållningssättet som en polaritet mellan ett intellektuellt och ett
mekaniskt-intuitivt förhållningssätt, där "mekaniskt" används för att
skilja ut begreppet från kreativa former av intuitivitet. Liksom i tidigare
perspektiv och förhållningssätt skall ytterligheterna i förhållningssätten
ses som idealtyper eller teoretiska renodlingar. I tabell 4 presenteras en
sammanfattande jämförelse mellan de olika förhållningssätten.
Tabell 4: Jämförelse mellan intellektuella och mekaniskt-intuitiva
förhållningssätt
Intellektuellt förhållningssätt
Reflekterande
Betoning av tillvarons komplexitet

Öppenhet för abstrakt tänkande och generaliserad kunskap liksom för icke-polisiär
kunskap
Logisk slutledning utifrån påvisbara fakta
Strävan efter att hålla isär känsla och
förnuft, betoning av yrkesetik
Beredskap att granska förgivettaganden
Förändringsbenägen
Strävan efter att se ett fenomen utifrån
olika perspektiv

Identifikation
med
dominerande
ideologier om bland annat mänskliga frioch rättigheter liksom alla människors
lika värde

Mekaniskt-intuitivt förhållningssätt
Handlingsinriktat
Betoning av den överblickbara delen av
tillvaron och tendens att bortse från de
delar som inte kan överblickas
Slutledning utifrån förgivettaganden

Tendens att betrakta förgivettaganden
som grundläggande sanningar
Tendens att rationalisera känslomässiga
upplevelser till att vara förnuftsbaserade
Förlitande på det etablerade
Tendens att se det egna perspektivet
som allenarådande och evigt
Betoning av ett tänkande som är
konkret, jordnära och handlingsinriktat.
Krav på att kunskap skall vara
omedelbart tillämpbar. Betoning av
polisiära erfarenheter för förståelse av
människor och samhället
Människosyn baserad på en uppfattning
om bra och dåliga karaktärer.
Identifikation
med
idén
om
människovärde som något man
kvalificerar sig till
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Intellektuellt förhållningssätt: Det intellektuella förhållningssättet
kännetecknas av ett sätt att tänka baserat på logisk slutledning utifrån
påvisbara fakta. Det finns en ambition att utvärdera och vid behov
förändra vad man gör och hur man gör det. Man hävdar professionella
ideal i termer av att arbetet skall bedrivas oberoende av personliga
preferenser, med en tydlig yrkesetik och med en öppenhet för att
granska egna förgivettaganden. Till detta kommer en grunduppfattning
om tillvarons komplexitet och en beredskap att gå utöver enkla
förklaringsmodeller. Det finns en strävan att reflektera över och
utveckla de egna arbetsmetoderna. Därmed välkomnar man influenser
från omvärlden såsom vetenskapligt grundad kunskap.
En annan aspekt av förhållningssättet är att man vill identifiera sig
med de ideologier som dominerar den offentliga diskurs som betonar
mänskliga rättigheter och jämlikhet och som bland annat uttrycks i
avståndstagande från rasism och en negativ syn på våldsanvändning.
Ett exempel på det intellektuella förhållningssättet kommer från en
utbildning om kvinnomisshandel:
Kring kvinnomisshandel har man inom polisen haft föreställningar
att det här är ett lågstatusärende. Man tycker att det är jobbiga
ärenden, man saknar kunskap, man vet inte vilka mekanismer som
ligger bakom. Länge har det varit attityden att det är trendigare eller
fräckare att köra blåljus och jaga en rånare. Men på våra
utbildningar, har det varit gamla yttre befäl som ställt sig upp efter
utbildningen och sagt, "jag fattar inte att vi kunnat jobba på det här
sättet som vi faktiskt har gjort under alla år". (Intervjusvar)
Mekaniskt-intuitivt förhållningssätt: Att snabbt kunna fatta beslut och
handla utifrån dessa är centralt i det mekaniskt-intuitiva
förhållningssättet. Handlingsinriktningen avspeglar sig även i vilken
kunskap som efterfrågas. Den skall vara konkret, lättillgänglig och utan
tveksamheter ge direkt vägledning för handling. Handlingsinriktningen
och risken för att uppleva ambivalens inbjuder dessutom till en tendens
att se det egna perspektivet som allenarådande.
Det finns en förkärlek för att se såväl sig själv som omvärlden
utifrån förgivettaganden i termer av enkla kategorier. Arbetet utgår från
traditionellt förankrade förhållningssätt baserade på makt och
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auktoritet. Man undviker att problematisera relationen mellan känsla
och förnuft och rationaliserar istället känslomässiga upplevelser till att
bli förnuftsbaserade. Ofta hänvisas till ett sunt förnuft. Detta kan
beskrivas som en kombination av vardagspsykologiska antaganden om
människans natur, koder för umgänge och för rätt och fel. Inte sällan
avspeglar detta sunda förnuft de värderingar och umgängesmönster som
gäller i den egna sociala miljön och som tenderar att upphöjas till
universella sanningar. 462 Denna etnocentrism återkommer i en tendens
att placera sig själva som samhällets centrum. Vidare utgör praktisk
erfarenhet den huvudsakliga källan till kunskap om människornas och
samhällets "sanna" natur. Andra kunskapskällor värderas utifrån hur de
stämmer med egna förgivettaganden.

Relationen mellan intellektuellt och mekanisktintuitivt förhållningssätt
Bland yrkesverksamma torde det vara omöjligt att inta ett renodlat
intellektuellt eller mekaniskt-intuitivt förhållningssätt. Däremot finns
det enskilda poliser som tenderar åt någondera förhållningssätten.
Därtill är det möjligt att identifiera miljöer som i varierande
utsträckning uppmuntrar reflekterande respektive mekaniskt-intuitiva
sätt. Sätten att tänka kan dessutom ses såväl som situationsberoende
som en process.
Intellektuella förhållningssätt kräver tid för eftertanke i en något
sånär icke-stressfylld miljö. Denna tid finns inte i den akuta situationen.
Då får individen istället förlita sig på omedelbara impulser och bekanta
beteendemönster. Om inte uppstår en risk för handlingsförlamning. Det
intellektuella förhållningssättet blir då något man kan använda sig av
vid förberedelser och efterbearbetning för att på så sätt få en beredskap
i situationer när det krävs handling utan möjlighet till eftertanke.
Intellektuella och mekaniskt-intuitiva förhållningssätt befinner sig i
en ständig interaktion med varandra. Man kan lösa ett problem på ett så
tillfredsställande sätt att det blir en social konstruktion eller ett förgivettagande. Så småningom kommer förändrade villkor och nya kunskaper
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att leda till ifrågasättande av gamla konstruktioner. Detta sker bland
annat av nya generationer. Successivt kommer de gamla
konstruktionerna att ersättas av nya som i sin tur blir förgivettaganden.
Man kan vidare anta att båda förhållningssätten kan finnas samtidigt på
olika medvetandenivåer. Utifrån ett psykodynamiskt synsätt kommer
barnet tidigt att skaffa sig en grundläggande uppfattning om sig själv
och omvärlden, som sedan fortsätter att vara en motiverande kraft på ett
omedvetet plan även om vederbörande medvetet kan inta en motsatt
ståndpunkt. Inom transaktionsanalys kallas dessa tidigare
grundantaganden skript eller livsmanus. Man talar om att individer är
mer eller mindre skriptberoende. 463 Båda förhållningssätten kan vidare
fungera som försvarsstrategier. När det intellektuella förhållningssättet
inte utmynnar i ett ställningstagande som kan omsättas till handling blir
det ett försvar för att slippa ta ansvar. Ett mekaniskt-intuitivt
förhållningssätt kan däremot innebära att man undviker kunskap som
riskerar att försvåra en handlingsinriktning.

Förhållningssätt i relation till perspektiv
Vare sig det intellektuella eller det mekaniskt-intuitiva
förhållningssättet går entydigt att koppla till det legalistiska eller det
autonoma perspektivet. I båda fallen kommer det mekaniskt-intuitiva
förhållningssättet att förstärka respektive perspektiv. Det intellektuella
förhållningssättet innebär däremot en kritisk distans till båda
perspektivens grundantaganden så att dess uttryck modifieras och
realitetsanpassas.
Kombinationen mellan ett legalistiskt perspektiv och ett mekanisktintuitivt förhållningssätt går att koppla till vad som utifrån Robert
Merton brukar kallas en byråkratisk personlighet präglad av försiktighet
och inriktning på formella regler snarare än övergripande syften. 464
Exempel på grundantaganden utifrån det legalistiska perspektivet är att
"regler är till för att följas".
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Kopplingen mellan det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet och det
autonoma perspektivet återfinns bland annat i det senares syn på det
riktiga polisarbetet. Detta skall företrädesvis ske i akuta situationer där
man snabbt behöver kunna agera utan att ha möjlighet att reflektera
över olika handlingsalternativ. Detta hindrar emellertid inte att även
autonoma poliser ägnar sig åt en intellektuellt präglad bearbetning.
Däremot blir förhållningssättet utpräglat mekaniskt-intuitivt när dessa
situationer mer generellt får bli utgångspunkten för tänkandet. Det är
mekaniskt-intuitivt i den meningen att det som känns rätt är rätt även
om det kan behöva rationaliseras eller omtolkas till förnuftspräglade
argument.

Faktorer som påverkar det professionella tänkandet
Skolnick urskiljer som nämnts tre faktorer som kännetecknar
polisarbetet. Dessa är att konfronteras med fara, att uppträda som och
bli uppfattad som en auktoritet, samt att vara kompetent och effektiv.
Även andra yrken kan ha dessa drag, men Skolnick menar att
kombinationen är unik för polisarbetet. Dessa gemensamma
bakgrundsfaktorer gör att poliser tenderar att utveckla gemensamma
sätt – kognitiva linser – att uppfatta och agera gentemot omvärlden.
Häri ingår misstänksamhet som en konsekvens av fara och kravet på
effektivitet. Fokuseringen på det onormala som potentiellt farligt leder i
sin tur till konservatism och förkärlek för det konventionella. 465
Skolnicks tre kärnelement, fara, auktoritet och effektivitet, utgör
viktiga faktorer för att förstå polisiärt tänkande. Frågan är emellertid
om de räcker för att identifiera de nödvändiga bakgrundsfaktorerna.
Bland annat kan man fråga sig hur generellt faromomentet är i
polisarbetets vardag. I en jämförelse mellan amerikansk och brittisk
polis menar Skolnick att den brittiska tonat ner våldsaspekten för att i
större utsträckning basera sitt arbete på auktoritet. Bland mina
informanter tonade man, som redovisades i föregående kapitel, ner
våldets betydelse för arbetet. Speciellt de som arbetade i mindre
tätbefolkade distrikt menade att våldsutövning var sällsynt. Men även i
större städer går det att urskilja mer och mindre våldsutsatta
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områden. 466 Även effektivitetskriteriet som karaktäristik av polisarbetets villkor går att ifrågasätta. Reiner menar att Skolnick
överbetonar det externa kravet på effektivitet. Han hävdar att polisen
härvidlag är offer för sin egen propaganda om att vara professionella
brottsbekämpare. 467
Ett annat sätt att identifiera grundläggande bakgrundsfaktorer för polisiärt tänkande är att utgå från kompetensaspekten av effektivitet i Skolnicks faktorer. I kapitel 7 diskuterades hur polisarbete skall bedrivas.
Utifrån vad som ingår i begreppen "praktiskt polisarbete" och "polisblicken" går det att härleda en serie efterfrågade kompetenser i
termer av hur tillvaron uppfattas och organiseras liksom för vilken
kunskap som eftersträvas. Utifrån ett sådant synsätt vill jag föreslå
följande:
Kortsiktighet och handlingsinriktning. Ett kortsiktigt och handlingsinriktat sätt att tänka premieras i patrullerande polisarbete.
Tillgänglighet utgör en förutsättning för utryckningsverksamhet. Detta
kräver i sin tur att de insatser man gör skall vara korta och väl
avgränsade. Däremot ligger de långsiktiga följderna utanför det egna
omedelbara ansvarsområdet. Elizabeth Mc Nulty beskriver att man
måste göra något även om det är fel. 468 Kravet på snabbhet och
handlingsinriktning är även nödvändigt för att effektivt kunna hantera
akuta ärenden. I sådana situationer är förutsättningarna för reflektion
begränsade. Holmberg beskriver vad han kallar en grundläggande
paradox i förhållande till social information. Får man för lite är det
omöjligt att finna misstänkta eller att få något konkret uträttat. Får man
däremot för mycket – "kan sagerne ikke afsluttes i en fart". 469
Fokusering på det avvikande. I polisblicken ingår att utifrån
förgivettaganden skilja ut det normala från det onormala och att i det
onormala urskilja vad som kan vara farligt eller förbjudet. I den
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yrkesmässiga perceptionen uppmuntras därmed uppmärksamhet för det
avvikande medan det normala blir ointressant.
Snabb människobedömning. På motsvarande sätt ingår i det patrullerande polisarbetet att snabbt och med ett ofta ofullständigt underlag
bedöma de människor man möter. Åtminstone för en första urskiljning
kommer detta att kräva en kategorisering som tenderar att få moraliska
valörer.
Behov av distansering. I förhållande till många andra yrken kommer
poliser i oproportionerligt stor utsträckning att möta människor i
speciella situationer. Det gäller dem som befinner sig i konflikt med det
organiserade samhället, till exempel inbrottstjuvar. Därtill kommer de
som befinner sig i psykisk obalans, såsom krisdrabbade, berusade eller
förvirrade och som därför är svåra att nå på ett vuxet plan. Den starka
symbolladdning som polisen har inbjuder vidare till att polismannen
blir en projektionsskärm för olika typer av regressiva fantasier, vilket
gör att även annars normalt fungerande personer agerar irrationellt. Det
ingår dessutom i arbetets villkor att de man ingriper mot inte efterfrågar
polisens "tjänster" utan snarare betraktar polisen som ett hot. De ljuger
och riskerar att bli våldsamma, vilket förstärker behovet av en
distanserad och misstänksam attityd från polisens sida. 470 Behovet av
distansering återkommer som en följd av att konfrontationen med
mänskligt lidande riskerar att aktivera polismannens egen existentiella
ångest, och av att man ofta inte kan hävda att man ingriper i klientens
eget intresse. 471
Om man utgår från såväl Skolnicks som min mer konkreta
identifikation av faktorer, går det att förstå rationaliteten i det operativa
polisiära tänkandet. Denna rationalitet går emellertid förlorad om dessa
faktorer generaliseras till att bli generella kognitiva linser genom vilka
man betraktar omvärlden. En sådan risk kan man urskilja i det
mekaniskt-intuitiva förhållningssättets kunskaps- och människosyn, och
i dess själv- och omvärldsuppfattning.
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Kunskapssyn
Som tidigare behandlats kan man identifiera skillnader mellan
överordnades och patrullerande polisers kunskapssyn. 472 Medan
överordnades kunskapssyn är principiell och övergripande så kommer
patrullerande polisers kunskapssyn att vara utpräglat handlingsinriktad
och utgå från konkreta och självupplevda situationer. Vidare anses
överordnades kunskapssyn utgå från att all kunskap kan formuleras i
ord. 473 Ett grundantagande i den patrullerande polisens perspektiv är
emellertid att den praktiska yrkeserfarenheten består av tyst kunskap
som bara delvis kan formuleras. Carlström jämför i sin studie poliser
med fabriksarbetare och menar att båda hade en pragmatisk, konkret
och vardagsnära inställning till arbetet. 474

Antiintellektualism
Den information som efterfrågades vid ett ingripande skulle som
nämnts vara konkret, lättillgänglig och ge direkt vägledning för
handling. I relationen mellan en karta och en vägbeskrivning föredrar
man vägbeskrivningen men värjer sig för kartan, som i det korta
perspektivet ger för mycket information. I det mekaniskt-intuitiva
förhållningssättet generaliseras denna modellsituation till en allmän
kunskapssyn där bakgrundskunskap, abstrakta resonemang och
mångfaktoriella modeller blir något man ogärna tar till sig.
Förhållningssättet blir antiteoretiskt och präglat av en nedvärdering av
behovet att använda intellektuella förhållningssätt. 475 Denna
antiintellektualism kom att uttryckas på olika sätt: I den yrkeskulturella
jargongen tenderade akademisk kunskap att bli liktydig med onödig
eller icke användbar kunskap som när man talar om att något är av
akademiskt intresse. Akademiker uppfattades som blåögda idealister
som byggde luftslott utan kontakt med den konkreta verkligheten. När
det föreslogs krav på föregående akademiska studier som villkor för
472
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antagning till Polishögskolan uttrycktes i Polistidningen oro för att man
skulle få alltför teoretiska poliser. 476
Philip Bonifacio menar att det finns en grundläggande misstro mot
poliser som "tänker", d.v.s. reflekterar. En reflekterande polis misstänks
för att inte vara tillräckligt handlingskraftig. 477 Maurice Punch hävdar
att poliser är yrkesmässigt oförmögna att hantera ambivalens. Han
noterar att i diskussioner med poliser är det påfallande hur de intar en
ståndpunkt i termer av antingen – eller även i komplicerade frågor där
det inte finns något givet svar. 478 Jag har på motsvarande sätt stött på en
misstro mot de poliser som beskrivits som alltför teoretiska eftersom de
ansetts vara långsamma i den akuta situationen.
Det finns teoretiker och så finns det praktiker. Teoretikerna gör sig
nog inte något större besvär på ÖVS. 479 Jag hade en klasskamrat
som hade läst proppen innan han kom in på skolan och redan då så
talade han ju om detta att han kunde allt det här. Men han kunde
aldrig fungera när vi hade praktiska övningar. Vad jag hörde så blev
han inte långlivad i uniformstjänst. Jag tror han blev
handlingsförlamad. Kan jag göra så här? Har jag stöd för detta? En
sån polis som har det tänkandet, att han måste ha det exakta
lagrummet klart för sig blir handlingsförlamad. Den här rätt eller
felkänslan skall sitta i ryggraden. Och sen gäller det att hitta
paragrafen. (Intervjusvar)
Ett professionellt ideal skulle kunna beskrivas som att ett arbete
ständigt sker i en växelverkan mellan förberedelse, genomförande och
utvärdering. Inte minst i analysen av resultatet går man i vetenskaplig
anda igenom och försöker isolera faktorer som bidragit till respektive
försvårat att det önskade resultatet uppnåtts. Men detta arbetssätt har
begränsad förankring i det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet. Man
följde sällan upp de ärenden man var inblandad i. Trots detta ansåg
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poliser ofta att de kunde förutse hur åklagaren skulle hantera ett ärende,
liksom hur de inblandade skulle agera. 480
Antiintellektualismen återkom i synen på utbildning, men man
skulle aldrig acceptera en polis utan genomgången polishögskola.
Polisutbildningen framstår emellertid i det mekaniskt-intuitiva
förhållningssättet främst som en ritual för att kunna kalla sig polis. Den
riktiga kunskapen om yrket fick man "inte genom att läsa böcker på
Polishögskolan" utan genom det praktiska arbetet och av äldre kollegor
som delade med sig av sin erfarenhet. 481
Min erfarenhet från Polishögskolan var att polisaspiranterna återvände
till Polishögskolan med en utpräglat distanserad attityd till teoretisk
kunskap. Särskilt fanns en tendens att nedvärdera kunskap om
psykologiska och samhälleliga processer. Min erfarenhet från en rad
olika yrkesinriktade utbildningar har varit att psykologiämnet varit
populärt bland annat för att det inbjuder till självspegling. Så var också
fallet under det första utbildningsåret. För "sista-terminarna" var
psykologi däremot ett ämne som blev hårt kritiserat. 482 För svårt, för
djupt och för flummigt var återkommande reaktioner. Uppenbarligen
hade något hänt under praktikerfarenheterna. Det ligger nära till hands
att anta att psykologiska resonemang inte uppfattats som gångbara
bland de äldre kollegor man arbetat med och/eller att psykologisk teori
inte ansågs gå att omsätta till den praktiska yrkeskunskap man
efterfrågade. När jag diskuterade dessa erfarenheter med en informant
gav han följande kommentar:
Du skulle kunna säga att hej jag heter Rolf Granér och är gammal
yttre befäl från Sundsvall. Jag ska ha er två gånger i veckan i
polistaktik, runt händelser och rent allmänt hur folk reagerar. De
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hade stramat på sig allihopa. Och du hade kunnat diskutera i princip
i samma termer som i psykologi. Jävlar vad det hade glött i pennan.
(Intervjusvar)
Kommentaren ovan pekar på ytterligare en aspekt av det mekanisktintuitiva förhållningssättets attityder till kunskap. Det var företrädesvis
från poliser man kunde få någon meningsfull kunskap. Inte sällan var
det i undervisningen nödvändigt att få stöd av en polislärare för att
användbarheten av ett resonemang skulle accepteras. 483
Man kan tänka sig ett ytterligare perspektiv. Det intellektuella
språket såväl som teoretiserande och boklig bildning har historiskt varit
förbehållet samhällsgrupper med makt och status. Det har även använts
för att markera skillnaden till lägre och påstått "dummare"
samhällsskikt. Dessa grupper har å sin sida svarat med att nedvärdera
teoretisk kunskap. Bland arbetare har en ingenjör varit någon som
"inget-gör".
Ordningspoliser
utgjorde
såväl
vad
gäller
arbetsförhållanden som status polisorganisationens arbetare. De har
traditionellt rekryterats bland arbetare, bönder och lägre tjänstemän.
Den antiintellektualism jag kunnat notera har de möjligen gemensamt
med dessa grupper.

Organisatoriska faktorer
Bristen på betoning av ett intellektuellt förhållningssätt var inte något
som var förbehållet patrullerande poliser utan återkom i
polisorganisationen som helhet. 484 Det fanns en rad strukturella faktorer
som gjorde det svårt att reflektera över arbetet. Det var svårt för en
polisman att få information så att han kunde följa upp ärenden han varit
inblandad i. Poliser hade även svårt att i efterhand diskutera händelser
där något av någon anledning gått fel. Ett problem härvidlag var att
felaktiga polisiära åtgärder tenderade att bli lagbrott. Ett självkritiskt
uttalande kunde därmed föranleda en internutredning och rättsliga
efterspel. I många fall visste man inte om ett förfarande varit olagligt
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förrän det blivit prövat i rättegång. Detta torde snarare uppmuntra till
försvar än till kritisk reflektion.
Även om antiintellektualism är ett väl starkt begrepp så återkom
åtminstone en bristande fokusering på ett intellektuellt förhållningssätt i
sättet att hantera grund- och fortbildning. Som arbete i den offentliga
sektorn kan polisyrket jämföras med arbeten som socionom, lärare,
personaladministratör eller sjuksköterska. Medan dessa yrken under de
senaste tio åren förlängt sina utbildningar har polisutbildningen
däremot förkortats. Som symbol för ökad kvalitet har man i de övriga
utbildningarna betonat vetenskaplig forskning. Polishögskolan gick
emellertid motsatt väg och lade 1996/97 ner sin forskningsavdelning.
Överhuvudtaget kan polisforskning ses som ett eftersatt område i
jämförelse med ämnen som socialt arbete och omvårdnadsforskning
vilka runt om i landet har forskningsenheter.
Andra uttryck för att teori hade begränsad prioritering i
polisorganisationen var motviljan mot poliser med olika
utbildningsbakgrund. Inom polisen utövar man en kontrollfunktion över
alla samhällssektorer inklusive komplicerade specialområden som
ekonomisk brottslighet, data- och miljöbrott, med en mycket kunnig
motpart. Trots detta har man hittills hållit fast vid att alla poliser skall
utgå från samma grundutbildning. En vanlig uppfattning var att man
som regel skulle ha minst fem år i yttre tjänst innan man kunde påräkna
specialtjänster. Den utbildning som sker inom dessa områden omfattar
veckor eller i de mest avancerade fallen motsvarande en termin.
Utredare av sexuella övergrepp mot barn hade som regel en kurs på två
veckor. Fortbildning för patrullerande poliser begränsas till enstaka
dagar eller utspridda utbildningspass.
Utöver memoarer begränsades den polisiära facklitteratur som getts
ut på allmänt förlag på svenska från början av 70-talet och fram till
decennieskiftet till två böcker. 485 En återkommande föreställning jag
stött på var att poliser inte läser fackböcker. Det är möjligen i denna
485
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tradition som de flesta av de skrifter, som ges ut av Rikspolisstyrelsen
och riktar sig till poliser, karaktäriseras av att de är tunna, med stor text
och många illustrationer samt att de strävar efter att förmedla ett
entydigt budskap utan nyanseringar. 486
Det kanske tydligaste exemplet på en bristande prioritering av ett
intellektuellt reflekterande förhållningssätt var emellertid det
dygnsschema man använde under tiden för min studie. Man arbetade
första dagen kl. 1500–2200. Nästa dag arbetade man kl. 0700–1600, för
att sedan samma dag åter gå i tjänst kl. 2200 och arbeta till 0700
påföljande morgon. Detta torde för många innebära ett ackumulerat
sömnunderskott. Åtminstone en helgkväll var den största
arbetsbelastningen efter midnatt och fram till 3–4-tiden på morgonen,
d.v.s. i slutet på en "snurra". Även om det fanns de som till fullo kunde
använda sin mentala kapacitet under sådana omständigheter borde det
inte vara något man kunde räkna med. Istället kan man anta att arbetet
förutsattes kunna ske utifrån invanda rutiner. Exemplet med
dygnsschema kan även ses som ett bristande intresse för att skapa förutsättningar för reflektion. Däremot hade schemat den fördelen att det
ger långa ledigheter mellan arbetspassen.

Själv- och omvärldsuppfattning
Bland poliser fanns en tendens att beskriva sig själva som enkla och lite
dumma. 487 Återkommande har jag blivit ombedd att förklara saker "så
att en vanlig enkel polis förstår det". Mot denna ofta skämtsamma
nedvärdering stod emellertid en idealisering av den egna kompetensen i
enlighet med vi/dom- tänkandets principer. Med det akuta ingripandets
begränsade utrymme för ambivalens torde en grundattityd av att ha rätt
och veta bäst vara ett viktigt stöd. I enlighet med det mekanisktintuitiva förhållningssättet kunde emellertid detta generaliseras till att
bli en allmän uppfattning.
I det konkreta ingripandet uppfattades den polisiära makten som
odiskutabel. Bland annat Arhur Niederhoffer menar att makten att
reglera andra människors liv gav polismannen en känsla av moralisk
486
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överhöghet. 488 I en studie som baseras på begreppen omnipotent
respektive depressiv groupthink fann man att studerade polisgrupper
hade en tendens till det senare. Till skillnad från depressiv groupthink
som kännetecknas av en underskattning av den egna gruppen innebär
omnipotent groupthink en motsvarande övertro. Centrala kännetecken
är bland annat att gruppkänslan är stark. Medlemmarna tillskriver
varandra mod och makt, medan andra grupper eller gruppers
medlemmar anses ha dåliga kvaliteter. Sätt att hantera negativ
information om gruppen är präglat av förakt och ringaktning medan
positiv information övervärderas. Medlemmarna uttrycker en illusion
om osårbarhet och optimism. De delar en gemensam föreställning om
grandiositet och kompetens. 489

Verkligheten styr
Mot det intellektuella förhållningssättets relativism tenderar det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet med sin tilltro till förgivettaganden att
hävda att det finns en "rätt väg" att se på och förhålla sig till omvärlden.
Återkommande framfördes i olika varianter föreställningen att det var
verkligheten och inte polischefers prioriteringar eller regelverket, som
styrde polisarbetet. 490 Polisarbete handlade då om att vidta de givna
mått och steg som krävdes för att hantera denna verklighet.
Verkligheten blev i detta perspektiv en objektiv naturkraft på
motsvarande sätt som det var vindarna som styrde seglarens handlande.
Kännetecknande för "verkligheten" var att den utgick från polisers
yrkeserfarenheter. Dessa tolkades utifrån handlingsregler och moraliska
rättesnören som brukade beskrivas i termer av ett sunt förnuft som
tenderade att upphöjas till universella sanningar. Det uttryckte därmed
en etnocentrism som återkom i en tendens att placera polisarbetet som
samhällets centrum.
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Praktiskt polisarbete från gatan kunde betraktas som "kungsvägen"
att förstå samhällets och människornas verkliga sidor. Häri fanns ett
monopolistiskt anspråk. Det var bara poliser och då företrädesvis
poliser i yttre tjänst som hade förmåga att förstå "verkligheten". 491 Ju
större erfarenhet desto mer insikt, bland annat legitimerades
senioritetsprincipen med äldre polisers större kunskap om
verkligheten. 492 I kritiken från civilanställda inom polisen, mot sina
polisutbildade kollegor, ingick att de tenderade att alltid veta bäst. En
informant hänvisade till en sekreterare som ironiskt beskrivit att hon
gärna skulle vilja komma till den polishögskola som på kort tid
lyckades förmedla kunskaper om allting inklusive hur hon skulle skriva
maskin.
Att inte förstå "verkligheten" blev ett moraliskt handikapp
jämförbart med dumhet. Framför allt innebar det att man förlorade
rätten att ha synpunkter på hur polisarbete skulle bedrivas. En
återkommande kritik mot juristutbildade chefer var att de saknade
verklighetsförankring. 493 Samma sak gällde äldre polislärare och chefer
inom polisskiktet som alltför länge varit borta från verkligheten. 494
Även politiker ansågs sakna kontakt med verkligheten, vilket visade sig
i de lagar som inte hade stöd i polisiära uppfattningar.

I relation till klienter
I det intellektuella förhållningssättet har man en ambition att i sina
bedömningar inkludera flera perspektiv. Utöver polismannens eget
inkluderar detta den andres synvinkel samt en helhetsbild av
situationen. I linje med det mekaniskt-intuitiva förhållningssättets
etnocentrism begränsas emellertid perspektivet till polisens eget. Om
poliser ansåg sig ha anledning att vidta en åtgärd fanns ingen anledning
för andra att bli missnöjda.
Bakgrunden till hur människor bemötte polisen blev däremot inte
beaktade. En ofta framförd föreställning var att det var motparten som
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"lägger ribban" för hur polisen skulle agera. Härvidlag tenderade man
att klippa i ett händelseförlopp så att det skulle passa de egna
grundantagandena. De som klädde sig, betedde sig som eller befann sig
på en plats där de uppfattades som polisklientel ansågs få finna sig i att
bli utsatta för polisens kontroll. 495 I en radiointervju i samband med
EU-toppmötet i Göteborg beskrev en ung kvinna hur hon blev utsatt för
en hårdhänt kontroll. När hon beklagade sig fick hon svaret att detta var
en konsekvens av var hon valt att bo, vilket var i en av kommunen
anvisad förläggning. Holmberg beskriver en situation där en ung man
oskyldigt blev misstänkt för en butiksstöld. Förhöret på platsen ledde
emellertid till att mannen missat sitt sista tåg hem och krävde att
polisen skulle lösa den situation de försatt honom i. Ur polisernas
perspektiv blev han emellertid omdefinierad från misstänkt till en
agiterande ordningsstörare. 496

En medborgare höjd över alla misstankar?
I det intellektuella förhållningssättet finns en nyanserad bild av polisen.
I samband med etikprojektet diskuterade jag Möjafallet med några
Stockholmspoliser som var insatta i ärendet. I nämnda fall kallade en
mamma på polis sedan hennes son, som var psykotiskt paranoid
förskansat sig i ett hus med ett gevär. Polisen kallade in en piketgrupp,
som efter ett minimum av undersökning av omständigheterna, bröt sig
in i huset och sköt mannen till döds. 497 På min fråga om de skulle kalla
på polis ifall de som anhörig hamnade i motsvarande situation var det
samfällda svaret att man först skulle undersöka vilka som var i tjänst. I
det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet ingick däremot en idealisering
av det egna kollektivet. Poliser upplevdes ha en högre moral än den
man konfronteras med i det övriga samhället. Tills motsatsen var
bevisad ansågs de vara medborgare höjda över alla misstankar. Bland
annat ansågs intagningskraven till Polishögskolan plus erfarenheter från
den praktiska verksamheten borga för detta.
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Denna idealisering av kollektivet kan enligt Festingers teori om
kognitiv dissonans ses som en kompensation som bidrar till att
upprätthålla föreställningen om förekomsten av en god värld. Polisers
arbetssituation kännetecknades bland annat av att man rutinmässigt
konfronterades med samhällets mer negativa sidor, medan yrket ger
färre möjligheter att se dess positiva. Detta innebar en risk för brist på
tillit till den egna omvärlden. Därmed förstärktes behovet av att få
tillhöra en grupp man kunde känna förtroende för och som ett
idealiserat poliskollektiv kunde tillgodose. 498

Andra myndigheter
I mina studier återkom en negativism riktad mot andra myndigheter.
Det fanns en respekt för militären. Även akutsjukvårdens
yrkeskunnande uppskattades. Däremot fanns en negativ attityd till
skolan och framför allt socialtjänstens verksamheter. 499 Kritiken mot
socialtjänsten ansågs bland informanter ha varit mycket stark i ett
historiskt perspektiv. 500
Däremot påstods antagonismen idag inte längre vara lika tydlig.
Grunduppfattningen var emellertid att socialtjänsten var en koloss på
lerfötter med mycket små möjligheter att nå något resultat. Framför allt
ansågs socialtjänsten alltför obenägen att tillämpa repressiva åtgärder
och för att använda tystnadsplikten som ett maktinstrument i
förhållande till polisen.
Man retar sig på dom där jävla sociala. Man tycker att det är för
djävligt att dom inte omhändertar dom. Men som närpolis så har
man numera ett oftast gott samarbete, där man i vissa fall går hand i
hand i vissa ärenden och där man får en förståelse.
Är det sociala eller polisen som har ändrat sig?
Det är ju polisen som har ändrat sig. Det sociala är en koloss med
hoper.
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Är det värre än vad polisen är tror du?
Ja det är det, och det är skrämmande när man kommer i kontakt med
det sociala hur stelbenta de är. De hade det mera som ett kall att
dom skulle lösa sin klient med alla dess medel, men dom kunde
aldrig säga att nej jag orkar inte detta själv och jag klarar inte av det,
jag måste ha hjälp från andra. Det finns många som fortfarande
aldrig säger det. Jag såg en organisation, en familjesektion, en
ungdomssektion, och det innebär att familjesektionen inte pratar
med ungdomssektionen. Ungdomar går under ungdomssektionen
och familjer under familjesektionen. Men de olika sektionerna har
ingen kontakt med varandra. (Intervjusvar)

Sätt att hantera kritik
En grundläggande slutsats i Ekmans polisstudie är hur poliser via
småprat utvecklade gemensamma referensramar och förstärkte varandra
i dessa. 501 I sin spanarstudie beskriver Carlström hur
gruppmedlemmarna förstärkte och bekräftade varandras världsbild och
gav varandra skydd mot andra världsbilder och förhållningssätt. 502
Detta skydd kan ses i ett mönster att hantera kritik som kan tillskrivas
det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet.
Återkommande uppfattade jag att poliser var känsliga för och
försvarsinriktade mot utifrån kommande kritik. 503 Det fanns två
förutsättningar för att kritiska synpunkter skulle tas på allvar. Den ena
var att de skulle uppfattas inom ramen för en polispositiv attityd. Sågs
man däremot som en generell poliskritiker var man inte värd att lyssna
på. Även Finstad anger att poliser inte är blinda för kritik utan efterlyser
konstruktiv sådan. Däremot har man svårt att ta emot kritik från
grupper som uppfattas som verklighetsfrånvända, som "akademiker"
eller sensationshungriga journalister. Det gäller därutöver de
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representanter från allmänheten som blandar sig i polisers arbete och
protesterar å egna eller andras vägnar. 504
Etikdiskussionerna har ju bara berört anställda inom polisen. På
något vis har man förståelse för varandras situation. Som man
kanske inte haft om man plockat fram en gymnasist, en VPK: are
och en anarkist som inte hade förståelse för polisen och för din
situation som polis. De som sitter i etikdiskussionerna har lättare att
svälja den kritik som kommer inom leden än den som kommer
utifrån. Poliser har lättare att öppna sig i en diskussion med poliser
än att öppna sig utåt, det tror jag. (Intervjusvar)
Den andra förutsättningen var som citatet ovan anger att man skulle
vara initierad – "veta vad man pratade om". Att även icke-initierad
kritik kunde tas på allvar var en ståndpunkt som åtminstone initialt
mötte motstånd på polisutbildningen och etikhandledarutbildningarna.
När invandrar- och vänsterungdomar beskyllde polisen för att vara
nazister uppfattades detta som en förolämpning med fientliga avsikter.
Att det förutom detta kunde förstås som en reaktion på erfarenheter av
poliser som man på olika sätt kunde ta i beaktande, var en uppfattning
som av flera uppfattades som främmande. Om än tillspetsat var
tendensen istället den att det bästa sättet att få en polis att uppträda som
en fascist var att kalla honom det. 505 På motsvarande sätt citerar
Lundberg en polis som menar att "den som uppför sig som ett svin
bemöts som ett svin". 506
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Misstänksamhet och cynism
I det patrullerande polisarbetets polisblick ingår misstänksamhet. Likt
en domare i lagsport behöver polismannen utgå från att människor
kommer att försöka överskrida spelets regler. Misstänksamhet kan även
ses som ett resultat av att vara uppmärksam på fara. 507 Men denna
misstänksamhet är inte något som utan vidare kan sättas på eller stängas
av. Istället riskerar den att även avspegla sig i det allmänna
förhållningssättet till omvärlden. Flera poliser beskrev faran med att
misstänksamheten generaliseras till områden där den borde kunna
läggas åt sidan. Det gällde även i umgänget med vänner, hustru och de
egna barnen.
Niederhoffer menar att om misstänksamheten inte kombineras med
någon form av distansering, som medkänsla och humor, riskerar den att
övergå i cynism, d.v.s. en misstro mot den mänskliga naturen och
okänslighet för människors lidanden. 508 Detta gäller bland annat när
den professionella vaksamheten övergår i en generell fokusering på
samhällets onda sidor. Till cynism bidrar även att poliser i stor
utsträckning kommer att konfronteras med människor som visar sina
sämsta sidor. Mer eller mindre medvetet riskerar man att uppfatta hela
världen med misstänksamhet.
I den interna jargongen var cynism ett återkommande inslag. Den
uttrycktes i kommentarer om det man såg från polisbilen liksom i
inställningen till buset. Speciellt är cynism en del av polishumor som
ofta innehåller s.k. sjuk humor. Frågan är emellertid hur denna uppsjö
av cyniska kommentarer skall tolkas. En tolkning skulle kunna vara att
cynismen är en dominerande attityd. Jag vill emellertid hävda att den
cyniska jargongen även fungerar som en avlastning, ett sätt att
distansera sig från verksamhetens erfarenheter. Genom att via den
relativa ansvarsbefrielse som skämtet erbjuder uttrycka ett förakt för
omvärldens bristande moral förmår man distansera sig till denna
upplevelse.
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På en etikhandledarutbildning hade deltagarna som uppgift att intervjua en person som utgjorde polisens motpart. En deltagare
redovisade en intervju med en narkoman på sin hemort. Under
intervjun framkom att mannen haft en traumatisk barndom och blivit
misshandlad av sin styvfar. Mannen avbröt intervjun med att säga
att han inte orkade längre. Han hade berättat om saker han inte tänkt
på under flera år, och detta var för plågsamt för honom. Han bad att
få återkomma vid ett senare tillfälle. En ny tid bestämdes men
mannen dök inte upp. Polismannen sökte efter honom utan
framgång. En förtätad stämning uppstod i gruppen och mitt intryck
var att deltagarna delade min fantasi om att mannen tagit livet av sig
som en följd av intervjun. Efter en kort tystnad sa en annan
deltagare: Du verkar ha kommit på en ny polisstrategi där. Vi tar in
buset och intervjuar dem om deras barndom, så blir vi av med dem.
Kommentaren uppskattades av de övriga kursdeltagarna som
skrattade gott. Min spontana reaktion var emellertid att den var
opassande och plump. När jag i efterhand diskuterade situationen
med den andre kursledaren som var polis, menade han att den
uttryckte en polisiär avledningsstrategi. Deltagarna hade reagerat på
berättelsen, men arbetet anses normalt inte tillåta att man alltför ofta
fördjupar sin reaktion. Konfrontation med mänsklig tragik var alltför
vanlig för detta.
Ett skydd mot cynismen utgör de ideologier som präglar polisarbetet.
Speciellt det autonoma perspektivet erbjuder bilden av en idealiserad
allmänhet att försvara, såväl som en identifierad fiende att bekämpa,
d.v.s. buset. Därtill ger idén om det riktiga polisarbetet ett fokus som är
tillräckligt avgränsat för att begränsa upplevelsen av misslyckande.

Konservatism
Bland de klassiska polissociologerna återkommer uppfattningen att
poliser är konservativa såväl politiskt som ifråga om värderingar. 509
Carl Klockars gör en distinktion mellan tre typer av konservatism:
traditionalism med utgångspunkt i historiskt förankrade värden,
509
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libertarianism med dess motstånd mot statliga regleringar samt
populism. 510 Den senare ser Klockars som en avart av konservatism
karaktäriserad av en rå anti-intellektualism som utnyttjar folklig
okunnighet och fördomsfullhet.
Poliser anses traditionalistiskt konservativa som en funktion av att
mycket av arbetet syftar till att upprätthålla en lagstiftning som slår vakt
om det etablerade och status quo. Skolnick refererar till Festingers teori
om kognitiv dissonans och menar att om polismannen inte trodde på de
lagar han skulle upprätthålla skulle han hamna i ett tillstånd av frustration. 511
Klockars kopplar populism främst till fördomsfullhet. Man kan
emellertid vidga populismbegreppet. Jag har tidigare behandlat att
medan det legalistiska perspektivet motiveras utifrån ett erkännande av
lagstiftarens och rättsapparatens legitimitet utgår det autonoma
perspektivet från en föreställning om att man tillgodoser folkets behov.
Denna föreställning hade tydliga likheter med vad man brukar tillskriva
populistiska politiska ideologier. Den innehöll en uppfattning om
makthavare som distanserat sig från verkligheten och behoven hos dem
de skall representera. "Vanligt folk" ansågs dessutom ha gemensamma
intressen och värderingar som överensstämde med polisernas egna.
Enligt mina informanter diskuterades sällan partipolitiska frågor
poliser emellan. De flesta poliser ansågs emellertid vara moderater eller
socialdemokrater i nämnd ordning. I en studie av polisaspiranter fick
moderaterna över 40 procent, socialdemokraterna knappt 20 procent
medan övriga partier låg under 5 procent. Bortfallet var emellertid stort
(28 procent). 512 Skolnick anger att poliser tenderar att vara mörkblå. 513
Några sådana uppgifter har inte jag. Däremot menade informanter att
acceptansen för den med mörkblå sympatier var större än för den som
skulle vara längre ut på vänsterkanten. Sympatiserade man med
vänsterpartiet eller någon annan vänsterrörelse höll man tyst om det.
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Den traditionalism de klassiska polissociologerna anger återkom
även bland svenska poliser. I det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet
avspeglade sig detta i ett respektfullt förhållande till auktoriteter.
Vidare återkom värderingar som hyllar traditionella mans- och
kvinnoideal. Kvinnliga poliser skulle visserligen kunna ta i som en
man, men hon borde inte ge avkall på sin kvinnlighet. 514 Traditionella
värderingar avspeglade sig därjämte i synen på barnuppfostran, där man
betonade föräldrars individuella ansvar att övervaka sina barn och att
lära dem gränserna mellan rätt och fel. Dessa bilder var emellertid inte
entydiga. Jag uppfattade dock att traditionella värden är utgångspunkten
medan de som hade en annan uppfattning fick argumentera för sin sak.
Flera informanter beskrev även en yttre press att privat upprätthålla en
traditionell och konventionell fasad. Man upplevde sig som påpassad av
sin omgivning. Den egna bilen skulle vara i oklanderligt skick,
gräsmattan klippt och barnen skötsamma. Systembolagsinköp gjorde
man helst på orter där man var mindre känd.

Människosyn
Utifrån det intellektuella förhållningssättet betonas att det är en rad
olika faktorer som samverkar när man skall förklara hur människor
fungerar. I det mekaniskt-intuitiva förhållningssättets människosyn
ingår däremot ett tänkande i enkla kategorier med skarpa gränser
mellan dessa.

Vi-grupp och dom-grupp
Ett centralt tema i det mekaniskt-intuitiva förhållningssättets
människosyn
är
att
i
enlighet
med
dikotomiseringen
innegrupp/utegrupp framhäva den egna gruppen och kollektivet genom
att nedvärdera andra. Detta återkommer även i de interna relationerna
liksom i det autonoma perspektivets distinktion mellan
allmänhet/svensson å ena sidan och ordningsstörare/busar å den andra. I
etikenkäterna beskrivs sådana uppdelningar som ett problem i
polisorganisationen:
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… Att man inom kåren delar in allmänheten i olika grupper, där
ingen grupp är lika bra som oss inom polisen. "Ingen skall sticka
upp." Man skapar en stark gräns mellan oss och allmänheten, genom
att kalla dem "Svenne päron", "ytis", "buse", "strålis". Att man lätt
dömer folk vid första anblicken och därefter behandlar dem efter
vissa mallar. (Enkätsvar) 515
Detta behov att nedvärdera andra kan förstås utifrån flera faktorer. Jag
har tidigare nämnt den betydelse tänkande i innegrupp/utegrupp har för
den interna sammanhållningen och därmed för den sociala
identiteten. 516 Den motsvarar dessutom lagstiftningens grundläggande
uppdelning i goda och onda, d.v.s. i oskyldiga och skyldiga. Man kan
förutom detta förstå behovet att nedvärdera av att polisen i sitt krig mot
brottsligheten är eviga förlorare. Det är helt andra samhällsfaktorer än
polisorganisationens agerande som generellt avgör graden av
brottslighet. "Förloraridentiteten" blir emellertid relativ i den
utsträckning som andra aktörer kan nedvärderas.
I förhållande till dem man har anledning att ingripa mot kan
tänkande i innegrupp/utegrupp ses som en försvarsstrategi. Polisers
beredskap att tvinga, hota och skada människor innebär en moralisk
konflikt. I linje med Festingers teori om kognitiv dissonans blir det ett
försvar att dehumanisera dem man skall ingripa mot. Därmed blir det
lättare att använda psykiskt och fysiskt kännbara metoder gentemot en
som tillhör domgruppen. Däremot blir det svårare att agera gentemot
vi-gruppen. Vi återfinner det i det autonoma perspektivets motvilja mot
att ingripa mot vanliga svensson. Därjämte kom en benägenhet att
använda andra bedömningskriterier för medlemmar av det egna
kollektivet än för omvärlden. En kategorisering i vi och dom
möjliggjorde vidare en distansering till de människor man mötte och
skulle därmed fungera som försvar mot existentiell ångest.
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Karaktärens betydelse
Benägenheten att tänka i termer av innegrupp/utegrupp återkommer i
det mekaniskt-intuitiva förhållningssättets betoning av karaktärens
betydelse. En grundläggande kategorisering utgick från bra och dåliga
karaktärer, vars karaktäristika följde uppdelningen i respektabel
allmänhet/svensson å ena sidan och ordningsstörare/busar å den andra.
Till skillnad från dåliga karaktärer kännetecknades den goda karaktären
av gott omdöme, en förmåga att skilja mellan rätt och fel och en vilja
att göra rätt för sig. Även goda karaktärer kunde emellertid begå fel. I
linje med tänkande i termer av vi och dom kunde dock dessa
felhandlingar tillskrivas olyckliga omständigheter. Detta gällde däremot
inte för den dåliga karaktären. Dennes handlingar kunde istället ses som
uttryck för en dålig personlighet.
Goda karaktärer ansåg man danas genom att man tidigt i sin
uppfostran lärt sig att skilja mellan rätt och fel. Det fanns en mekanisktintuitiv smittspridningsteori som gick ut på att goda karaktärer kunde
bli dåliga genom att de som barn och ungdomar hamnade i dåligt
sällskap, d.v.s. hade börjat umgås med dåliga karaktärer. Droger
tillskrevs vidare makten att få en god karaktär att bli dålig. Generellt
fanns emellertid i det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet ett
avståndstagande gentemot förklaringsmodeller som betonade en social
determinism bakom avvikarkarriärer. Det fanns en motvilja mot att
sätta sig in en lagbrytares perspektiv. Att förstå bakgrunden till
avvikande beteende uppfattades som liktydigt med att förlåta eller
urskulda detta. Beteendevetenskapliga förklaringsmodeller kom därmed
att ställas mot moraliska bedömningar.
Den determinism som föreställningen om karaktärens betydelse
innebar, implicerar en pessimistisk syn på dåliga karaktärers förmåga
att ändra sig. Antagandet om "en gång buse – alltid buse" är uttryck för
detta. Paradoxalt nog innehåller emellertid det mekaniskt-intuitiva
förhållningssättet samtidigt starka inslag av voluntarism. Ett
grundantagande som tidigare beskrivits var att vuxna människor kunde
kontrollera sina handlingar och överblicka dess konsekvenser. 517
Därmed måste de ta konsekvenserna av sina val.
517

Se s. 158.
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Kategorisering
Stereotypier utgjorde en central del av praktiskt polisarbete. Man
eftersträvade enhetliga bilder av komplexa och tvetydiga situationer.
Därmed utvecklade poliser rutiner för att kategorisera omgivning och
människor. Det är svårt att föreställa sig hur det allmänna
övervakningsarbetet utan omfattande resursökning skulle kunna ske på
annat sätt. Man kan inte kontrollera alla. Att rutinmässigt kontrollera ett
slumpmässigt urval av bilar skulle vara att bortse från den
erfarenhetsbaserade kunskap poliser har. Som Holmberg påpekar skulle
polisen, om man övergav kategorisering som arbetsinstrument, bara
kunna ingripa när man direkt kunde se en lagöverträdelse. 518
Oberoende av om man utgår från ett intellektuellt eller ett intuitivt
förhållningssätt kommer därmed övervakningsverksamhet att innebära
en kategorisering.
Ett problem är emellertid att denna kategorisering riskerar att
komma i konflikt med institutionella föreställningar om allas lika värde
och likhet inför lagen. Ofta utgick kontrollen av personer från att de var
igenkända efter att tidigare ha varit i klammeri med rättsapparaten. I
andra fall utgick man från karaktäristika som ålder, klädsel eller
hudfärg. Ungdomar, "invandrare", och de med ett slitet eller ovårdat
yttre riskerade att i oproportionerligt stor utsträckning bli föremål för
polisens uppmärksamhet. Här kan man peka på att dessa ofta socialt
belastade människor riskerar att få sin identitet som avvikare ytterligare
bekräftad av att återkommande bli granskade av poliser. Deras
eventuella brottslighet blir dessutom mer exponerad än andra
gruppers. 519 Kategoriseringarna tenderar därmed att riktas mot grupper
som stötts ut ur samhällsgemenskapen och därmed omfattas av ett
kollektivt dåligt samvete. De utmanar idén om alla människors lika
värde.
Här brukar det ligga en del fyllon och skräpa, se där’ säger Eriksson,
när poliserna passerat kyrkan, ’där sitter ju ett helt gäng att skrämma
bort …
518
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När poliserna var färdiga var det tio till femton personer kvar på
kyrkans område. Alla bedömdes som "städade svennar" och
lämnades ifred. Ett par hade picknick på en grav, något som
poliserna kommenterade utom hörhåll för paret. "Egentligen är det
lite märkligt att turister kan komma hit och ha picknick på en
gravplats och vi inte bryr oss om dem, men fyllskallar på en bänk
ska bort", kommenterade Abrahamsson.(Citerat i Ekman 1999) 520
Även om ovan nämnda kännetecken överensstämmer med de hos
grupper som är överrepresenterade ifråga om brottslighet är det även
inom dem ett mindertal som gör skäl för polisiär uppmärksamhet. Detta
kan få de utsatta att uppleva att de blir utsatta för en fördomsfull
kränkning. 521 Detta gäller inte minst olika invandrargrupper. Av poliser
motiverades det emellertid i termer av effektivitet. Man sökte där man
av erfarenhet visste att man kunde få napp.
Frågan är emellertid hur denna kategorisering påverkar polisers omvärldsuppfattning. Om man huvudsakligen konfronteras med kriminella
invandrare krävs det reflektion för att bli medveten om att det är ickerepresentativa minoriteter i dessa grupper man har att göra med.
Samtidigt vet vi bland annat från den experimentella socialpsykologin
att enskilda exempel har en större betydelse för attitydbildningen än
vad generella data såsom statistik har. 522
Ja, det är ju klart, man stoppar ju inte alla bilar utan det är ju någonting som gör att man reagerar. Folk som klär sig på ett visst sätt, om
det kommer nån med vissa typer av märken på sina kläder. Det jag
tänker på är det man brukar kalla för motdemonstranter. Ibland
räcker det med att man ser nån som kommer med gröna militärbyxor
och palestinaschal, så har man sagt, ja där har vi en sån och ibland
så är det en sån, men i väldigt många fall så är det inte det. Man
dömer folk efter hur dom klär sig och efter vad dom har för frisyr.
(Intervjusvar)
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Fördomsfullhet
Kategorisering i vi och dom utgör en viktig grund för fördomsfullhet
och rasism. Det finns ett omfattande internationellt stöd för att en
fördomsfull retorik är vanligt förekommande poliser emellan. 523 Mina
data bekräftar detta. I etikenkäterna liksom i intervjuerna med
informanter fanns flera exempel på hur poliser på ett nedvärderande sätt
kategoriserade olika grupper som man har att göra med. Av de interna
samtalen kan man konstatera att det inom polisen förekom en
fördomsfullhet mot alla utom de egna primärgrupperna. Man var
fördomsfull mot invandrare, kvinnor, "allmänheten", utslagna,
missbrukare, psykiskt sjuka, överklassen, homosexuella, skolan,
socialtjänsten, kriminal- och sjukvården, andra enheter inom
organisationen, sina chefer etc.
Internt fanns en fördomsfullhet mellan enheter, även om det ibland
var svårt att skilja mellan vad som är djupare liggande antipatier och
vad som var en skämtsam jargong. Klassiskt har relationen mellan
kriminal- och ordningsavdelningarna präglats av motsättningar. Ur
ordningspolisers perspektiv har kriminalpoliser ansett sig som lite
finare och varit nedlåtande mot patrullerande poliser. Samtidigt har de
av dessa ansetts som dumma och inkompetenta. 524 I den inventering av
poliskultur som deltagarna genomförde under etikhandledarutbildningar
beskrevs å ena sidan att krim kännetecknas av experter med en hög
kunskapsnivå. Å andra sidan blev man kriminalpolis antingen för att
man var engagerad eller för att man på grund av sjukdom eller
handikapp var oförmögen att fungera bland poliser i yttre tjänst. Därtill
ansågs kriminalpoliser vara alltför inrutade och oflexibla. Speciellt
tydlig var emellertid antipatin i förhållande till chefer. 525 Även
förhållandet till trafikpoliser beskrevs ofta i negativa termer. I ovan
nämnda utbildningsinventering uppfattades trafikpoliser som specialistfixerade, de ansågs bara ta trafikärenden, men vara okunniga om
523

Reiner, redovisar flera källor till sexism och rasism, Reiner, Robert (1992) Police
research in the United Kingdom s. 477f.
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Se t.ex. Holmberg a.a. kap. 4; Smith & Gray a.a. Police and people in London s.
553f.
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Se även s.62.
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annat polisarbete. Vidare beskrevs de som egensinniga, oflexibla,
petiga, envisa. De påstods vidare vara trångsynta, snorkiga och
mästrande.
Det finns däremot skäl att skilja mellan fördomsfullhet som attityd
och huruvida detta avspeglar sig i ett diskriminerande beteende.
Härvidlag går meningarna isär såväl i tidigare forskningsrön som i mina
data. Den dominerande uppfattningen var – vilket jag återkommer till –
att den polisiära praktiken är betydligt mindre fördomsfull än vad
retoriken skulle ange.
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Fördomsfullhet och förhållningssätt
Utifrån ett intellektuellt förhållningssätt går det att identifiera två typer
av attityder till fördomsfullhet. I det första anses varje form av fördom
vara av ondo. Den attityden riskerar emellertid att komma i konflikt
även med den ovan diskuterade yrkesmässigt motiverade
diskrimineringen. I den andra betraktas fördomsfullhet som en
ofrånkomlig del av mänskligt liv. Snarare än att förneka sina fördomar
bör dessa göras medvetna och kontrolleras så att de inte inverkar på det
praktiska handlandet.
I det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet är man däremot
obenägen att identifiera egna fördomar. Istället ser man dem som
allmängiltiga generella slutsatser, där avvikelser får bli "undantagen
som bekräftar regeln". En mellanvariant är att man erkänner
fördomsfullheten men enbart ser den som en jargong eller som
oskyldiga
interna
skämt.
Utifrån
det
mekaniskt-intuitiva
förhållningssättet kommer jag här speciellt att uppmärksamma den
fördomsfullhet som går att beskriva i termer av sexistiska och rasistiska
attityder.

Sexistiska attityder
Som en klassisk mansdominerad kultur har poliskulturen tillskrivits
manschauvinistiska drag. Niederhoffer hävdar att polisyrket var
omgivet av en aura av överdriven manlighet och att varje polisman var
angelägen om att försvara sin ära mot anklagelser för brist på eller
förlust av virilitet. 526 Reiner anger att polisens attityd till kvinnor följde
ett madonna/hora- mönster. Kvinnor som förknippas med den första
kategorin behandlades med ridderlighet. Däremot hade man en
föraktfull inställning till den andra kategorin. Dessa hade dessutom
mindre möjlighet att få sina klagomål mot polisen att bli tagna på
allvar. 527 Utifrån min studie stämmer bilden av en manschauvinistisk
jargong poliser emellan. I personalrum och i polisbilen kommenterades
och skämtades om kvinnors erotiska företräden på ett sätt som man kan
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Niederhoffer, Arthur (1967) Behind the shield s. 120f.
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finna i manskapsbodar och logement. 528
Om man sitter i en buss ett helt pass och inte en enda kvinna kan
passera utan att någon kommenterar hur och från vilket håll man
borde tränga in i henne så blir det ju tröttsamt. (Intervjusvar i
Polistidningen) 529
Jag har uppfattat tendenser att nedvärdera våldtäktsanmälningar på
samma sätt som kvinnomisshandel. Därutöver har jag inga data som
skulle peka på en negativ särbehandling av de kvinnor poliser mötte i
sin yrkesutövning. Möjligen skulle detta vara vad man samtidigt kan
beskriva som en positiv särbehandling. Att vara kvinna innebar att man
hade ett högre offervärde. 530 Det fanns en högre grad av tolerans för
provokationer som kom från kvinnor. Vidare var gränsen högre för när
man använder våld mot kvinnor.
Däremot finns en rad data som pekar på sexuella trakasserier poliser
emellan. Claesson Norell hävdar generellt att s.k. kvinnliga brytare,
d.v.s. kvinnor som arbetar på tidigare mansdominerade arbetsplatser, i
olika undersökningar visats vara särskilt utsatta. 531 Polistidningen har
rapporterat fall av grova sexuella trakasserier. 532 I en av Polisförbundet
initierad undersökning framkom, att nästan 15 procent av de kvinnliga
poliserna åtminstone någon gång mellan 1995 och 1998 varit utsatta för
sexuella trakasserier i termer av "ovälkomna närmanden eller
kränkande anspelningar på sådant som man allmänt förknippar med
sex". Denna siffra har av flera av mina informanter uppfattats som väl
hög i förhållande till deras erfarenheter. Samtliga av mina kvinnliga
informanter ansåg att sådana trakasserier var mycket ovanliga. När
528
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Homofobi

definitionen av sexuell trakasseri i enlighet med Jämställdhetslagen
gavs en vidare innebörd till att innefatta även "annat ovälkommet
uppträdande som är grundat på kön och som kränker den personliga
integriteten" rapporterade 41 procent av de patrullerande kvinnliga
poliserna att de blivit utsatta under den senaste treårsperioden. 533 Den
siffran uppfattar jag däremot som låg. Utifrån mina erfarenheter av en
sexistisk jargong, liksom allmänna nedvärderingar såsom polisslangens
epitet "uniformerat vittne", skulle det istället ha varit 100 procent som
någon gång blivit utsatta. 534
En förklaring är att man mer eller mindre frivilligt kommer att
acceptera en annan nivå vad gäller sexuella anspelningar om man skall
fungera i kollektivet poliser i yttre tjänst. Flera kvinnliga informanter
beskrev även att de uppskattade en sexualiserad uppmärksamhet eller
munhuggning. Andra betonade betydelsen av att säga ifrån och menade
att detta kom att respekteras. 535
Generellt har det i samhället skett en förändring av attityderna i förhållande till homosexualitet från en allmänt spridd homofobi till en mer
accepterande inställning. Motsvarande tendenser återkommer i mitt
material. Niederhoffer karaktäriserar 1967 polisen som det yrke som är
mest fri från misstanken om homosexualitet. I en pilotstudie av attityder
hos polisen i New York rankades homosexuella som den näst mest
ogillade klientgruppen (de som slogs med polisen var mest illa
sedda). 536 Bland mina informanter varierade uppfattningen om
förekomsten av homofoba attityder bland svensk polis. Uppenbart var
emellertid att det skett stora förändringar från en stark homofobisk till
en mer tillåtande inställning. 537
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Ett antal poliser har valt att öppet visa sin homosexuella läggning.
Det finns en förening för homosexuella poliser. Under gay-paraden i
Stockholm 2002 deltog homosexuella poliser i uniform. Några
informanter beskrev att de hade kollegor som identifierats som
homosexuella. Visserligen hade det skämtats om dem, däremot påstods
de inte ha utsatts för någon typ av negativ särbehandling. Tvärtom
uppfattades de som uppskattade kollegor och duktiga poliser. 538
Idag skiter folk i det homosexuella. Man kan skoja lite om det, men
det är inget som skulle ha nån betydelse. Ja det finns ju naturligtvis
tal om bögjävlar men om man verkligen skulle tvingas svara och
tänka till så är det ingen som skulle bry sig. (Intervjusvar)

Rasism?
I internationell forskningen har man uppmärksammat förekomsten av
en rasistisk retorik poliser emellan. 539 Jag har gjort motsvarande iakttagelser. Det förekom en nedvärderande jargong gentemot alla som inte
var nordvästeuropéer. Företrädesvis mörkhyade av olika nyanser
kallades regelmässigt för blattar. Därutöver innehåller polisslangen en
rikhaltig flora av rasistiska epitet med varierande spridning från enstaka
uttryck i polishumorn till mer etablerade. Beteckningar på invandrare i
allmänhet var "ytis", "yxa" eller "högpigmenterade kulturberikare".
Svarta fick etiketter som "hubba", "hiv-apa" eller "trumskinn", som
man kan använda "taktpinnen", d.v.s. batongen, på. Asiater fick heta
"citronhuvud", araber "kamelryttare" eller "åsnehuvud". I etikenkäterna
återkom den rasistiska retoriken som ett etiskt problem bland poliser.
Att man inom vissa grupper har en negativ syn på invandrare. Ofta
"glömmer" man bort att de flesta är skötsamma. Det är väldigt
olyckligt när äldre poliser uttrycker generella negativa åsikter om
invandrare. Detta påverkar yngre poliser som hör på. (Enkätsvar) 540

538

Se även Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 235, 258f.
Skolnick, Jerome H. (1994) Justice without trial s. 77ff. För en översikt se även
Holmberg, Lars (1999a) Politiets skøn i retssociologisk belysning kap. 7.
540
Granér, Rolf & Knutsson, Maria (2000) Etiska problem i polisarbete s. 56.
539

255

De som uppfattades som brottsbenägna kom i större utsträckning att
omfattas av nedvärderande stereotypier. I förhållande till dessa grupper
var man emellertid beredd att reflektera över att detta inte gällde hela
gruppen. Gentemot zigenare var det emellertid annorlunda. Alla
zigenare uppfattades som tjuvaktiga. 541 En polis med speciell uppgift
att arbeta med kriminella zigenare inkluderade kriminalitet i sin
definition av gruppen. Zigenare som valt bort kriminaliteten som
livsform kom enligt honom samtidigt att distansera sig från den
zigenska kulturen och upphöra att vara zigenare. Zigenare ansågs ägna
sig åt en typ av kriminalitet som uppfattades som speciellt moraliskt
förkastlig, såsom rån av åldringar. Denna uppfattning återkom även
bland annars mer intellektuellt inriktade poliser. I ett fall har jag dock
stött på en mer nyanserad attityd i förhållande till gruppen:
Vi har en familj som ofta är inne, som är zigenare. Sen har vi
ytterligare en familj som också är zigenare. Dom tillhör olika
nationer i ursprunget, men dom är ändå zigenare så det räknas som
en grupp i sig. Dom här två familjerna, det är väl kanske 40 personer
totalt, dom här namnen förekommer i princip var och varannan dag i
dagrapporter. Dom gör ju att det är väldigt lätt att tycka, att
zigenarna är kriminella. Men sen finns det ytterligare tre familjer till
som är hur skötsamma som helst. Dom har aldrig varit här inne.
Det är intressant, du är den första polis som jag träffar på som
refererar till skötsamma zigenarfamiljer.
Ja, dom finns ju dom också. (Intervjusvar)
Å andra sidan fanns en positiv stereotypisering som utgick från
frånvaro av brottslighet. Speciellt vietnameser uppfattades generellt
som ett "skötsamt släkte", 542 även om man i några distrikt uppfattat en
kriminalitet även bland andragenerationsinvandrare från den gruppen.
Asiater är ett folkslag som kommit att få alltmer dåligt rykte. Dom
hade ett väldigt bra rykte när dom kom hit, men tyvärr så finns det
541
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Hur polisen blir bemött

kriminella element i andrahandsgenerationen vilket gör att alla dras
över en kant. Kinesjävel, många gånger. Fast på mindre orter vet
man ju nog, vilka dom goda och vilka dom onda är. Dom goda har
oftast etablerat sig med arbete och driver näringsrörelser själv, pratar
bra svenska. Men sen har det börjat bli en större grupp som sysslar
framförallt med narkotika. De är ju inga våldsverkare utan det är
framförallt narkotika. Det är väl den gamla opiumkulturen som
hänger i kan jag tänka mig. (Intervjusvar)
Utifrån det tidigare behandlade behovet att få polisauktoriteten
bekräftad går det att identifiera en annan grund för attityder mot vissa
grupper. 543 Återigen inverkade denna till vietnamesernas fördel. De
ansågs vänliga och respektfulla.
Vi har inga problem alls med dom. Ja vi har busar bland dom också.
Men dom har ju verkligen en underdånig inställning om man träffar
dom. Alltid ett leende på läpparna oavsett hur tokigt det är. Där är
ingen som på något vis har uppträtt otrevligt. (Intervjusvar)
Däremot uppfattades att polisens auktoritet blev provocerad av unga
män med ett arabiskt eller latinamerikanskt ursprung. Bland annat
beskrev informanter hur man blev provocerade av beskyllningar om att
man ingrep av rasistiska skäl. Grupper av invandrare ansågs vidare inte
respektera polisens behov av att upprätthålla ett säkerhetsavstånd till
dem man pratar med utan gick för nära poliser vid ett samtal.
Intensiteten i deras sätt att argumentera gjorde vidare att de kunde
uppfattas som potentiellt farliga. Man hävdade vidare att araber
regelmässigt ljög och vägrade erkänna även när skulden var
uppenbar. 544
Jag vill se det så att man erkänner att man har gjort fel. Det är ju där
vi har problemet med muslimerna. För dom erkänner ju inte att dom
har gjort fel utan dom säger "jag kan betala böter, men jag har inte
gjort det". Vi hade några ungar här. Vi visste att dom hade gjort det
men nej dom hade inte gjort det. Och dom var muslimer. Helt
543
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Invandrarursprung
Rasism
i ord eller i handling
eller underklass?

otroligt. Man var ju så frustrerad så man gick upp i varv. Man kunde
ju inte fatta det. Hade det varit en svensk unge så hade den sagt
"javisst det är klart jag har gjort det". Men nej, dom tappar ansiktet
om dom erkänner. (Intervjusvar)
Samtliga de etniska grupper som ansågs brottsbelastade utgör
lågstatusinvandrare. 545 De befinner sig längst ner på den sociala stegen.
De har svårt att få arbete även när de har en kvalificerad utbildning och
är därmed ofta arbetslösa och socialbidragsberoende. De har kommit att
bli del av en fattig underklass som traditionellt har ansetts
överrepresenterad ifråga om den egendoms- och våldsbrottslighet som
utgör patrullerande polisers huvudområde. Holmberg påpekar att
invandrararbetslösheten medförde att unga män från de utpekade
grupperna kom att röra sig i det offentliga rummet på tider och platser
som väckte polisens misstänksamhet. 546
Traditionellt har det sedan den moderna polisens tillkomst i mitten
av 1800-talet varit polisens uppgift att bevaka underklassen. 547
Invandrargrupper tycks ha ersatt arbetslösa eller outbildade diverseoch tillfällighetsarbetare som den primära hotgruppen mot ordning och
säkerhet. Ifråga om invandrare var det tidigare åtminstone i norra och
mellersta Sverige invandrade finska unga män som omgavs med
fördomar om att supa, slåss och dra kniv.
Även om förekomsten av en rasistisk jargong återkommande
rapporteras i internationell forskning, går meningarna isär huruvida
detta avspeglar sig i praktiskt polisarbete. Inom socialpsykologin är det
välbelagt att det inte finns något klart samband mellan attityder och
beteende. 548 På motsvarande sätt anger rön från internationell
polisforskning att det utifrån en polismans generella attityder inte direkt
går att förutsäga hans specifika beteende. I översikter över engelsk
polisforskning konstateras att det inte går att få empiriska belägg för att
det förekommer ren diskriminering. Flera observationsstudier visar
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istället att trots uttryckt fördomsfullhet, hanteras liknande fall likartat,
oberoende av etnisk tillhörighet. 549 Trots en vanligt förekommande
rasistisk retorik poliser emellan hörde jag aldrig att poliserna använde
detta språk gentemot invandrare. 550 Motsvarande uppfattning
förekommer i enkätsvaren:
Invandrarproblematiken, det finns väldigt få rasistiska poliser, men
det frodas en fientlig jargong som i förlängningen kan utvecklas till
ett allvarligt problem. Än så länge sköts jobbet felfritt och utåt är
man neutral, men jargongen i bussen kommer så småningom att
avspegla sig även utåt. Överhuvudtaget hårdheten mot och
fördömandet av svagare grupper. (Enkätsvar) 551
I Sverige är förekomsten av polisiär diskriminering sparsamt utredd. I
en studie av polisens agerande i samband med att en invandrarfamilj
trakasserats av ett nazistinfluerat ungdomsgäng påvisar man emellertid
hur polisen ensidigt lade skulden på offren. 552 Efter att massmedia
uppmärksammat flera fall av krogdiskriminering gjorde Riksåklagaren
1994 en undersökning som bekräftade dessa uppgifter. 553 Resultatet av
dessa studier kan ses som uttryck för en fördomsfull
kategoridiskriminering.
Generellt i min studie var poliser känsliga för att tillskrivas
rasistiska motiv. 554 Återkommande påstods att det fanns enstaka
rasistiska poliser som använde sin maktposition för att ge utlopp för en
fördomsfullhet på samma sätt som det fanns poliser som gav utlopp för
sadistiska behov i en oproportionerlig våldsanvändning. I såväl det
autonoma som det legalistiska perspektivet fanns dock ett professionellt
549
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Bemötande och etnicitet

rättvise- och objektivitetsideal som stod i konflikt med rasistiska motiv.
När man i oproportionerligt stor utsträckning misstänkte, kontrollerade
och grep människor från invandrargrupper motiverades detta istället
med att dessa ansågs överrepresenterade ifråga om begångna brott.
Oberoende av hur frekvent rasism inom polisen är står det sammanfattningsvis klart att den interna rasistiskt influerade retoriken inte har
samma motsvarighet i den polisiära praktiken. Däremot fanns i mitt
material uttalanden som pekar på att etnicitet utgör en av flera faktorer i
polisers bedömning. I figur 1 föreslår jag ett kontinuum ifråga om
positiv och negativ särbehandling i ett ärende.
Figur 1: Olika typer av bemötande
+2
Engagemang utöver
vad som ingår i
yrkesuppgifterna

+1
Service

0
Korrekt
bemötande

-1
Högre
grad av
kontroll

-2
Negativ
behandling som
går utöver
polismannens
befogenheter

Nollpunkten "korrekt bemötande" innebär att man agerar i enlighet med
de lagar, regler och rutiner som gäller men inte gör något utöver detta.
Häri ingår även att uppträda med den hövlighet, hänsynsfullhet, fasthet
och självbehärskning som polislagen anger. 555 I den positiva
ytterligheten kommer man att lägga ner ett engagemang utöver vad som
formellt krävs. Det kan vara att man trots dåliga spaningsuppslag
försöker få fram stulet gods, infånga en gärningsman eller engagera sig
socialt. I kategorin ingår även att man i klientens förväntade intresse
överskrider regler, lagar och rutiner. Man kan avstå från att upprätta en
anmälan, använda sin auktoritet som polisman för att lösa en situation
som egentligen är civilrättsligt reglerad eller bryta mot tystnadsplikten
för att ge anhöriga informationer. Detta positiva engagemang i
klientens intresse kan emellertid innebära en motsvarande negativ
särbehandling av någon annan. Kategorin "service" står för polisens
icke repressiva uppgifter, men där det som regel är upp till patrullens
bedömning om man skall ge den eller ej.
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Framför allt extra engagemang men även benägenheten att ge service
utgick som tidigare nämnts ofta från hur man bedömde klientens offervärde. 556 Att tillhöra det polisiära klientelet eller dess nätverk, innebar
generellt sett att offervärdet minskade. Detta riskerade även att gälla de
invandrargrupper som associerades med brottslighet. Denna värdering
måste emellertid ställas mot de andra kriterierna på offervärde. Att vara
barn, utvecklingsstörd eller åldring gav ett offervärde som slog ut annan
tillskriven belastning.
Tydligast var den etniska "belastningen" vad gällde unga män.
Svaren utifrån intervjublanketten "misshandel" har tidigare behandlats i
samband med en diskussion om offervärde. 557 Där fanns två män med
samma förutsättningar med undantag för namnet, d.v.s. Mustafa
Huseini respektive Dennis Pettersson. 558 Såsom beskrivits menade
några av mina informanter att etnicitet inte spelade någon roll. Andra
ansåg att det förekom en negativ särbehandling utifrån ursprung men att
brottets allvarlighetsgrad skulle komma att överbrygga detta. Några
menade emellertid att man skulle prioritera ett offer med svenskt namn.
Som den extrema negativa motpolen till korrekt bemötande har jag i
figuren angivit "negativ behandling som går utöver polismannens befogenheter", såsom olaga husrannsakan. En mellanvariant mellan denna
kategori och korrekt bemötande utgörs av att man i oproportionerligt
stor utsträckning blir utsatt för polisens uppmärksamhet och misstanke.
Det kan handla om att bli stoppad och kontrollerad eller utsatt för
informella förhör. Härvidlag talar flera faktorer till de aktuella
invandrargruppernas nackdel. De kan antas ha sämre kunskap om vilka
befogenheter polisen har samt mindre trovärdighet om de klagar och
ord kommer att stå mot ord. Invandrare påstods dessutom i större
utsträckning provocera poliser. Tydligast och mest välbelagt är
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emellertid att man på etniska grunder i oproportionerligt stor
utsträckning blev utsatt för polisens misstänksamhet och kontroll. 559
Är det framförallt män med utländsk härkomst som befinner sig vid
fel plats vid fel tillfällen så kan det nog vara så att han misstänks på
ett tidigare stadie än vad en vanlig nordeuropé skulle göra, Men det
är skillnad vilken slags invandrare det är. (Intervjusvar)
Poliser ansåg sig som nämnts ha goda förutsättningar att särskilja
"svenska" busar och ordningsstörare från den ordentliga
svensson/allmänheten. Förmågan att skilja busar från vanligt folk
ansågs emellertid begränsad när det gällde invandrare eller
andragenerationsinvandrare. För dessa påstod poliser att man hade svårt
att känna igen enskilda individer eftersom de liknade varandra. Till
skillnad från svenska busar kunde man inte läsa av några yttre
karaktäristika som gjorde det möjligt att skilja ut dem från den
"skötsamma invandraren". Istället blev identifikationsgrunden
hudfärg. 560 Därmed riskerade hela invandrargruppen att bli
kontrollerad. Poliser hade emellertid en kontinuerlig kontakt med dessa
grupper. De flesta gripanden påstods vara riktade mot invandrare. När
man inte skaffade sig kunskapen om individuella särdrag utan nöjde sig
med de grova invandrarkategorierna, kan detta i sig ses som en rasistisk
kategoridiskriminering. 561
Invandrargrupper associerades i större utsträckning med brott i allmänhet, vilket framkom i intervjuer kring misshandelsenkäten. I
misshandeln av Mustafa Huseini i intervjuenkäten ovan kunde man
misstänka en intern uppgörelse mellan gäng, medan motsvarande
koppling inte gjordes för Dennis. I exemplen på misshandel ingick även
en restaurangägare Bogdan Milesovic. Namnet plus hans näring gjorde
att flera informanter kopplade händelsen till en brottslighet man ansåg
föreligga på restauranger som drivs av invandrare.
559
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Vad står den rasistiska retoriken för?

Holmberg noterar vad som skulle kunna beskrivas som en
uppfostrarambition i förhållande till invandrare. Dessa ansågs inte
förstå hur man skall uppföra sig i det danska samhället såsom att hålla
sina bilar i lagstadgat skick och betala de avgifter som krävdes. Därför
blev de kontrollerade och bötfällda för småsaker som man regelmässigt
bortsåg från vad gällde vanliga danskar. 562 Några informanter pekade
emellertid på en faktor som skulle ge gruppen brottsidentifierade
invandrare en positivare behandling. De ansåg att invandrargrupper blir
korrektare behandlade än motsvarande svenskar. Anledningen skulle
vara risken för att poliserna skulle bli beskyllda för att vara rasister.
Detta korrekta bemötande skulle även kunna ses som ett skydd mot att
uttrycka den egna fördomsfullheten.
Om inte den rasistiska interna retoriken uttrycker rasism, vad står den
då för? För den utpräglat mekaniskt-intuitive ansågs den bara vara en
jargong utan bakomliggande betydelse. Med ett mer intellektuellt
förhållningssätt följde emellertid en vilja att förklara fenomenet. Flera
typer av förklaringar beskrevs av mina informanter:
Ensidig exponering. Det fanns en bred enighet kring att retoriken
var en följd av polisers ensidigt negativa exponering av "dåliga"
invandrare,
d.v.s.
sådana
som
begick
brott,
orsakade
ordningsstörningar, utmanade polisens auktoritet eller på annat sätt låg
samhället till last.
Om man nu ska prata om folkslag eller etniska grupper. Man kan
kalla dem utlänningar. Det kan vara att man jobbar ett helt
arbetspass från kl. 21 på kvällen till 6 morgonen och att man inte
pratar med någon som inte bryter på svenska. Även om jag vet att
det är långtifrån alla som håller på med brott, så blir det ändå en viss
färgning. Man har väldigt lätt för att döma människor innan man ens
har pratat med dom. Man kan titta på någons utseende och direkt
säga att det är en sån. I många fall har man ju rätt. Men i många fall
har man fel. (Intervjusvar)

562

Holmberg a.a. kap. 7.

263

De mer intellektuella menade att denna överexponering gjorde att man
riskerade att få rasistiska attityder och att det därför krävdes ett aktivt
mentalt arbete att motverka detta.
Jag intalar mig själv och jag vet ju det också, det är ju den klicken
jag ser som är den jobbiga biten. Det finns ju trevliga, både svenskar
och invandrare, den stora massan är ju väldigt trevlig.
Men du får inte det självklart, utan du får jobba för att kunna hålla
den motbilden?
Ja, jag måste tänka efter. (Intervjusvar)
Avlastning. Den inte sällan råa interna polishumorn uppfattades ofta
som en form av mental avlastning. Internt kunde man använda den
relativa ansvarsbefrielsen som skämtandet möjliggör till att uttrycka
reaktioner på frustrationer som man intellektuellt inte ville stå för. På så
sätt fick man distans till det upplevda. 563 Återkommande beskrevs att
den rasistiska jargongen fyllde motsvarande funktion. Denna
förmedlades dessutom ofta som skämt.
Det som skulle kunna uppfattas som rasistiska diskussioner inom
polisen förekommer definitivt. Skulle någon annan människa sitta
och lyssna på ett sådant samtal så skulle det säkert kunna uppfattas
som rasistiskt. Men innerst inne så tror jag definitivt inte att det är
rasistiskt. I varje fall inte i de grupperna jag har rört mig. Men det är
ett sätt, en jargong, och ett sätt att skämta. Inom gruppen är det ett
sätt att avdramatisera detta. (Intervjusvar)
Bristande kunskap. Återkommande efterlystes mer kunskaper om
invandrargrupper. Några menade att detta skulle skapa en motvikt till
erfarenheterna från fältet. Andra tog stereotypier som givna och såg
bristande kunskap främst som ett sätt att förstå de attityder man
uppfattade som provocerande.
Där kommer okunskapen om hur man lever och lär i andra länder in.
Man kan ta det här exemplet: ungdomarna från nån viss religion
som har begått nått brott. Dom erkänner inte brottet men dom är
villiga att ersätta det dom har förstört. Så jag tror mycket av
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problemen som kan uppstå ute, det handlar om okunskap om andra
kulturer.
Du tror med kunskaper om andra kulturer så skulle attityder som
kan beskrivas som rasistiska försvinna?
Ja det tror jag. Inte att dom kanske skulle försvinna helt, men jag
tror att det skulle vara till en god hjälp. Det är jag helt övertygad om.
(Intervjusvar)
Moralisk legitimering. En annan infallsvinkel är att se
stereotypiseringen som ett sätt att moraliskt legitimera en
diskriminerande praktik. 564 Poliser visste, som framgår av citaten ovan,
att alla dessa personer inte var kriminella. Samtidigt ansåg man sig
sakna kompetensen att göra motsvarande urskiljning som av skumma
och laglydiga svenskar. Via jargongen kunde man upprätthålla myten
och därmed bibehålla en praxis som man uppfattade sig tvingad att
använda. Myten om den brottslige invandraren bidrog därjämte till att
man inte behövde skaffa sig den kunskap och färdighet som krävs för
att kunna göra motsvarande åtskillnad inom dessa utpekade grupper.

Sammanfattande kommentar
I detta kapitel har jag behandlat polisiärt tänkande utifrån en distinktion
mellan ett intellektuellt kontra ett mekaniskt-intuitivt förhållningssätt.
Det intellektuella förhållningssättet hyllar i vetenskaplig anda ideal om
en öppen reflekterande attityd baserad på logisk faktabaserad
slutledning. Det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet kännetecknas av
ett tänkande som skall vara direkt överförbart i handling. Därmed
undviks det tvetydiga och komplexa. Istället förlitar man sig på
erfarenheter, tydliga kategoriseringar och förgivettaganden.
Ett grundläggande antagande i kapitlet är att yrkesbaserat tänkande
kan förstås av de villkor som präglar arbetet. I det patrullerande
polisarbetet krävs att snabbt göra bedömningar av människor och
situationer och handla efter dessa. I dessa situationer premieras ett
mekaniskt-intuitivt förhållningssätt. Om detta förhållningssätt mer
generellt inte kombineras med ett intellektuellt förhållningssätt finns
emellertid risker för en förvrängd omvärldsuppfattning. I kapitlet
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beskriver jag – utan att påstå att det kännetecknar hela yrkeskollektivet
– sådana tendenser bland patrullerande poliser, i termer av en antiintellektualism och nedvärdering av systematiserad kunskap. Vidare
beskrivs förekomsten av en etnocentrisk själv- och omvärldsuppfattning
i vilken ingår monopolistiska anspråk på ett polisiärt perspektiv liksom
en tendens till att idealisera det egna kollektivet. Dessutom ger min
studie visst stöd för de klassiska polisforskarnas påståenden om
misstänksamhet och cynism inom yrkeskollektivet.
I det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet finns en människosyn
präglad av vi-grupp/dom-grupp-tänkande. På motsvarande sätt förklaras
beteenden som uttryck för bra respektive dåliga karaktärer snarare än
ett resultat av omständigheter. Därtill kommer en kategorisering av
människor som lämnar utrymme för fördomsfullhet. Jag konstaterar att
det bland patrullerande poliser finns en omfattande fördomsfull retorik.
Däremot problematiserar jag huruvida detta uttrycks i det konkreta
polisarbetet.
Med detta kapitel avslutas genomgången av de perspektiv och
förhållningssätt som ingår i min taxonomi. Jag har beskrivit de olika
polerna som idealtyper men samtidigt gett ett empiriskt underlag för
rimligheten i deras olika karaktäristika. I nästa kapitel diskuterar jag hur
perspektiv och förhållningssätt kommer att kombineras i det vardagliga
polisarbetet. Det sker dels genom att maktkällor till de båda
perspektiven identifieras och dels genom att jag ställer föreställningen
om den goda kollegan mot några polisstilar som uppfattas som
avvikande.
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10. Perspektiv och förhållningssätt i praktiken
Hittills har jag behandlat perspektiv och förhållningssätt som idealtyper
även om jag motiverat förekomsten av de karaktäristika som ingår i
dem med empiriskt material. En fråga är emellertid i vilken
utsträckning svenska poliser är legalister eller autonoma, tuffa eller
mjuka, intellektuella eller mekaniskt-intuitiva? Med den kvalitativa
metod jag använder är det inte möjligt att annat än hypotetiskt besvara
den frågan. Jag försöker likväl i detta kapitel att närma mig svaret via
två infallsvinklar. Först identifieras ett antal maktkällor som stödjer
ettdera perspektivet. Därefter använder jag föreställningen om vad som
i poliskollektivet kännetecknar den goda kollegan ställd mot ett antal
polistyper som uppfattas som avvikande.

De båda perspektivens maktkällor
Grundläggande aspekter av respektive perspektivs maktmedel
sammanfattas i tabell 5 och kommer att utvecklas i den fortsatta
framställningen.
Tabell 5: De båda perspektivens maktkällor
Det legalistiska perspektivet
Hotet om bestraffning
Lydnad som grundantagande
Erkännande av statsapparatens
legitimitet
Plikt

Det autonoma perspektivet
Intern solidaritet och grupptryck
Ett självständigt polisideal
Föreställningar om folkets behov
Mission

Det legalistiska perspektivets maktkällor
Amitai Etzioni beskriver en organisations makt över sina medlemmar i
termer av belönings-, bestraffnings- och normativ makt. 565
Organisationssociologen Roine Johansson föreslår därutöver ett
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ytterligare maktmedel i termer av procedurmakt, som innebär att
organisationen förmår medarbetarna att begränsa uppmärksamheten till
vad som är relevant för organisationen. Härigenom "tillhandahåller
organisationen en ’definition av situationen’ som styr medlemmarnas
tanke- och handlingsmönster i vissa banor". 566
I polisorganisationen har belöningsmakt traditionellt haft begränsad
betydelse utöver den som följer med lön och en något så när tryggad
anställning. Lön betalades efter tjänstegrad och tjänsteår. Även
befordran följde en åldersprincip och avvikelser från denna sågs som
bestraffning. Idag har organisationen skaffat sig presumtiva styrmedel
genom individuell lönesättning och befordringsregler utifrån en
lämplighetsbedömning. Jag har inga uppgifter om i vilken utsträckning
det finns någon strategi att använda dessa som styrmedel till förmån för
det legalistiska perspektivet. I polisers chefskritik ingick emellertid att
de anpassliga ansågs bli premierade medan de kritiska blev hindrade i
karriären, vilket med ett mindre partiskt språkbruk skulle kunna vara
uttryck för att man sökte chefer med en legalistisk grundsyn.567
Procedurmakten begränsade däremot handlingsutrymmet. Så länge
som poliser som gräsrotsbyråkrater befann sig ute på fältet kunde de
åtnjuta en handlingsfrihet. 568 Hade de däremot ambitionen att föra ett
ärende vidare, gripa en misstänkt eller göra en anmälan med ambitionen
att den skulle gå vidare till åtal krävdes att de underordnade sig det
legalistiska perspektivets regler. Härvidlag tenderade man att tänka i
enlighet med de kategorier som fanns i olika blanketter. 569 Vidare fick
distinktioner som var viktiga i den fortsatta bevisföringen stort
utrymme. I en studie om practical jokes jag genomfört, ansågs
distinktionen mellan om den utsatte "tog illa upp" eller ”blev kränkt"
vara central. 570
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Framförallt var det emellertid bestraffnings- och normativ makt som
framstod som de dominerande maktresurserna när mina informanter
beskrev motiverande faktorer för att tillämpa det legalistiska
perspektivet.

Risken för straff
Som tidigare nämnts finns i polisorganisationen ett utvecklat system för
bestraffning för brott mot polisarbetets regelverk. 571 Överhuvudtaget
handlar felhandlingar begångna av en polis ofta om att det samtidigt
skulle kunna innebära en lagöverträdelse. Om en chef i en annan
organisation får klagomål på att en anställd uppträder sexuellt
provocerande kan han kalla in vederbörande till samtal för att lösa
situationen. För polischefen blir det emellertid ett misstänkt brott som
faller inom allmänt åtal och därmed internutredning. På utbildningarna
för etikhandledare framkom att de som var föremål för utredning bland
annat inte kunde få nya tjänster. Samtidigt meddelades det inte att man
hade blivit utredd förrän utredningen var klar. Detta kunde under
undersökningsperioden ske flera år efter händelsen. Man fick besked
om (vilket var det vanligaste) att förundersökning var nedlagd,
alternativt kallades man till förhör för att senare delges misstanke.
I praktiken skall emellertid inte denna kontroll övervärderas. Poliser
blev visserligen ofta anmälda, men mer sällan fällda. Ekman anger att
anmälningar mot poliser nästan undantagslöst skedde via anmälningar
från personer i omvärlden och ledde sällan till några sanktioner. 572 I en
undersökning av anmälningar riktade mot poliser mellan 1982 och 1992
konstaterar Norée, att av över 14 000 anmälningar ledde endast 1,4
procent till fällande dom. 573 Bakom antalet anmälningar verkar det
emellertid finnas ett betydande mörkertal. En allmän uppfattning bland
de poliser jag intervjuat var att de flesta erfarna poliser åtminstone
någon gång under sin yrkeskarriär gjort sig skyldiga till beteenden som
om de blivit dokumenterade skulle innebära risk för allvarliga
sanktioner.
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Trots detta återkom hotet att drabbas av sanktioner som en realitet i
flera informanters beskrivningar. Man följde regelverket eftersom man
annars riskerade att bli bestraffad. 574 Risken för straff fanns även med i
den cyniska inställningen att det bästa sättet att skydda sig är att göra så
lite som möjligt i arbetet.

Normativ makt
Bestraffningsmakt förutsätter en kontinuerlig mobilisering av
kontrollresurser och tenderar att leda till motstånd i form av mer eller
mindre aktiva motmaktsstrategier. Därför har normativ makt i
organisationsteori beskrivits som den mest effektiva maktresursen. 575
Det handlar då om att förmå den anställde att identifiera sig med
organisationen samt göra dess övergripande syfte och dess
bakomliggande värderingar till sina egna. När normerna inkorporerats
är de relativt självgående. Yttre kontroll kommer att ersättas av en inre
antingen genom grupptryck eller via det egna samvetet. När förmågan
att kontrollera arbetet via övervakning är begränsad återstår dessutom
bara den normativa kontrollen.
På ett plan är förutsättningar för polisorganisationens ledning att
använda normativ makt begränsad på grund av det dåliga förtroende
man har bland patrullerande poliser. 576 Istället måste man i den
normativa makten inkludera dess mikroresurser. I Foucaults
beskrivning av disciplinering som teknik ingår att den skall vara
ekonomisk, diskret, osynlig och samtidigt kunna uppträda på olika
sociala fält. 577 Benägenheten att följa identifierade auktoriteter kan ses
som exempel på sådana osynliga disciplineringstekniker. 578 I en
återkommande syn på polisrollen ingår ett antal grundantaganden som
kan ses som diskreta disciplineringstekniker:
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Lydnad som ett grundantagande. Att följa direktiv och regelverk
beskrevs av flera poliser som ett grundantagande som inte gick att
ifrågasätta. På etikhandledarutbildningarna var det en återkommande
diskussion om poliser överhuvudtaget hade möjlighet att välja. Att lyda
givna order ansågs som en förutsättning för att kunna fungera som
polis.
Erkännande av lagstiftningens legitimitet. Poliser beskrev ofta sitt
uppdrag som en funktion av en demokratiskt styrd organisation.
Svenska folket hade via sina valda representanter i riksdag och
regering, beslutat om lagar liksom inriktning på polisverksamheten. I
slutändan var det polismannen som skulle se till att lagarna efterlevdes
och att man fick den polismakt som begärts.
Polisarbete som plikt. Nära förknippat med lydnad som
grundantagande och lagstiftningens legitimitet låg den betydelse man
lade vid plikten. Ofta hänvisades till att den makt som samhället gett
polismannen var åtföljt av förpliktelser att i lagstiftarens anda sköta det
uppdrag man fått. En informant menade att valet av polisyrket
implicerar att "man lägger ribban högt" i frågan om vad man inte skulle
ställa upp på.
Professionella ideal. Legaliteten är starkt förknippad med
polisrollen. Går man utöver den förloras polisarbetets legitimitet. Man
kunde tänja på gränserna och vara frustrerad över att polismannens
befogenheter var för begränsade. Man kunde framställa ett ärende till
den egna sakens fördel. Man kunde i stundens hetta ge en "tjuvsmäll".
Om tillfälle gavs kunde man genomföra en kontroll som egentligen var
en olaga husrannsakan. När jag frågade om plantering av bevis,
okonventionella metoder för att få fram ett erkännande (inklusive
våldsanvändning) eller en informell bestraffning genom "ett kok stryk"
vände sig emellertid mina informanter genomgående mot detta. En
invändning var att polisen därmed skulle ta sig alltför stora friheter och
att det skulle stå i strid med den professionalitet man ville upprätthålla.
Metoderna låg alltför långt från vad i normbildningen ansågs som
accepterad självständighet.
För mig är det inte viktigt att till varje pris få Kalle fälld fast jag vet
att han är skyldig. Är det nu Kalle som ofta är här så kommer han ju
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snart igen. Jag personligen skulle aldrig skitta ner mig för något
sånt. Det är det inte värt. (Intervjusvar)
Detta gällde även när någon gjorde sig skyldig till vad jag uppfattar
som ett av de värsta brotten ur det autonoma perspektivet, d.v.s. dödar
eller tillfogar en polis allvarliga skador. Vid ett våldsdåd blev två
poliser invalidiserade. Några blev åtalade men frikända. Jag har
emellertid förstått att i poliskretsar betraktades de som skyldiga även
om bevisningen inte räckte till i domstol. Jag frågade under fältstudier
hur det kunde komma sig – om man var övertygade om deras skuld, att
inga poliser klätt sig civilt, sökt upp och skadat dem. De svar jag fick
var att detta visserligen skulle vara lockande för många, man menade
dock att poliser ansåg sig alltför professionella för att använda sådana
metoder. Det var visserligen ett svar man kan vänta sig till en
utanförstående. Enligt mina informationer har emellertid inget hänt
dessa f.d. misstänkta.
Liknande resonemang har jag mött i förhållandet till att ljuga.
Enskilda poliser kunde, utan att bryta mot yrkeskollektivets normer,
ljuga i förhör och även i rättegång om syftet var tillräckligt gott. Via
lögnen kunde man beskydda en kollega som förivrat sig. Mitt intryck
var emellertid att detta inte var en lätt sak. Om risken att behöva ljuga
sig ur en situation var stor så avstod man från att agera eller använde
strategier som att se till att man inget såg.

Grundantaganden plikt och straff som legitimering
Såväl erkännandet av lagstiftarens, och därmed det demokratiska
systemets legitimitet, som pliktens värde lyftes ibland fram som
positiva faktorer för att upprätthålla det legalistiska perspektivet.
Påfallande ofta beskrevs det emellertid ur ett måste-perspektiv – något
man var tvungen att underkasta sig. 579 Detta underströks av att
ovanstående faktorer användes för att legitimera uppgifter där
motivationen brast. Man kan tänka sig följande typer av situationer där
det legalistiska perspektivet fungerar motivationshöjande:
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Uppdraget upplevs som meningslöst. Poliser upplevde ofta att de
ställdes inför uppgifter av rituell karaktär i den meningen att
arbetsinsatsen bara hade en symbolisk funktion. Detta upplevs som
demotiverande. Men genom att hänvisa till att man gör sin plikt som
polis åkallade man en högre motiverande kraft. Magnus Lundberg
beskriver i sin forskning hur kvinnomisshandelsärenden upplevdes som
meningslösa, i de fall kvinnan inte ville göra en anmälan.
… men som en del av en helhet som karaktäriseras att man skall
göra sin plikt som polisman, blir de meningsfulla. På så sätt kan man
göra det meningslösa meningsfullt igen. 580
Man är eller gör sig indifferent till uppdraget. Poliser ställdes
regelmässigt inför uppgifter man inte hade någon anledning att
reflektera över. Det blev jobb som måste fullföljas och någon skulle
göra det. Men det legalistiska perspektivet blev dessutom en grund för
att slippa ta ställning. Eftersom den egna uppfattningen saknade
betydelse var det enklast att inte reflektera alls. Ett personligt
engagemang ökade visserligen motivationen men motsatsen innebar att
man riskerade konflikter med egna värderingar.
Uppdraget strider mot personliga referensramar. Ibland var det inte
möjligt att undvika personliga ställningstaganden. Då kunde det legalistiska perspektivet användas när uppdrag stred mot den egna
uppfattningen om vad som var rätt och fel. Att bistå vid
tvångsomhändertagande av barn, ingripa mot demonstrationer man
sympatiserar med eller effektuera avvisningar av flyktingar har nämnts
som exempel på detta. 581 Denna pliktkänsla kan illustreras av att
Polisförbundet avvisat förslaget om en samvetsklausul som skulle
innebära att polismän skulle kunna vägra att utföra uppgifter som
orsakade dem samvetsnöd. Detta med hänvisning till rättstryggheten
och att polisen måste underkasta sig en demokratisk beslutsprocess. 582
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Problem att tillämpa det legalistiska perspektivet.
Den polisman som strävade efter att konsekvent tillämpa ett legalistiskt
perspektiv kom att ställas inför en rad problem. En fråga är om det
överhuvudtaget var möjligt. I kapitel 3 behandlades de omfattande
officiella förväntningar som ställs på polisrollen. Hit hör att man
pålagts fler uppgifter än man har resurser att utföra. Den enskilde
polisen förväntas snabbt kunna växla mellan psykologiskt oförenliga
förhållningssätt. Ett annat problem handlar om den motsättning som
uppstår mellan att upprätthålla lag och ordning och samtidigt garantera
allas personliga integritet och rättstrygghet. Oavsett var man drar
gränserna kommer detta att utgöra ett dilemma som är inbyggt i en
rättsstat.
Även det regelverk som skall reglera polisers befogenheter i
förhållande till de grundlagsskyddade medborgerliga rättigheterna
innehåller otydligheter. Intrycket av en hårt reglerad polismakt visar sig
vid närmare betraktande även innehålla allmänt hållna direktiv som är
svåra att tolka. Polisverksamhetsutredningen redovisar lagstiftning som
både stödde och motsade uppfattningen att polisen har skyldighet att
reagera på felparkeringar. 583 Annika Norée noterar en brist på
vägledning om hur lagstiftningen om polisiär våldsanvändning skall
tolkas. Ofta visste man inte om en tillämpning var lagenlig eller ej
förrän förfarandet utsatts av en juridisk prövning av JO eller i
domstol. 584 På motsvarande sätt menar Sophie Hydén och Anna
Lundberg att lagstiftningen inte ger tillräcklig grund för att vägleda
polisen ifråga om inre utlänningskontroll. 585
Till frågan om det är möjligt att följa det legalistiska perspektivet
hör vilka förutsättningar poliser har att kunna den lagstiftning de skall
utgå från. Jag har tidigare angett att såväl Ekman som Holgersson
beskriver att den information som förmedlades hade karaktär av ritualer
där det tycktes viktigare att information gavs än att den skall tillämpas i
den konkreta verkligheten. Poliser skaffade sig sin kunskap om
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Regelverk kontra officiellt sanktionerade förhållningssätt

lagstiftningen företrädesvis på Polishögskolan. Därefter var det en
återkommande kritik bland mina informanter att den juridiska
fortbildningen var begränsad. 586 Istället kom fortbildningen att ske via
diskussioner poliser emellan eller den information man fick från
massmedia. Därtill kom att de texter som reglerade polisarbetet var
alltför omfattande för att en enskild polisman skall känna till dem.
Holgersson pekar på att man för att undersöka eventuellt lagstöd för en
åtgärd måste söka i en rad källor av olika karaktär som databaser,
lagböcker, förarbeten och papper i olika pärmar eller på anslagstavlor. 587
Utöver kunskap om tillämplig lagstiftning förutsätter det legalistiska
perspektivet att polismannen även i akuta situationer skall kunna
tillämpa denna. En informant beskrev det som att en polis skall fatta
sekundsnabba beslut som jurister sedan kan ägna månader till att
undersöka lagstödet för. 588 Poliser beskrev hur de i början av sin karriär
upplevde att de blev handlingsförlamade när de försökte gå igenom
lagstöd för ett ingripande, för att detta sedan utvecklades till en
ryggmärgskunskap. Som sådan blev den emellertid svår att revidera
med förändrad lagstiftning.
Den som konsekvent försöker tillämpa regelverkets bestämmelser om
polismans rätt att agera riskerade att komma i konflikt med även
officiellt sanktionerade förhållningssätt. Flera informanter menade att
lagstiftaren och dess sanktionerade uttolkare (såsom Rikspolisstyrelsen,
domstolar, JO) inte intresserade sig för vilka konsekvenser regelverket
fick för den praktiska verksamheten eller var alltför långsamma att
anpassa reglerna till praktiken. Stränga krav på dokumentation av
vidtagna åtgärder kunde dessutom inkräkta på det patrullerande
polisarbetet. Det kunde till exempel gälla avvisningar och beslag.
När du avvisar någon enligt polislagens paragraf 13 så ska du
rapportera det på ett omhändertagandeblad. Om du inte vet vad
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personen heter så ska du skriva ner hur dom var klädda. När du
jobbar i centrum så vill du vara där på den här bråkiga tiden. För det
är störigt då. Då säger du till en 20–30 personer att gå därifrån som
det kan vara fråga om, under den halvtimmen du står där. Då ska du
till stationen och fylla i ett omhändertagandeblad på dessa. Det tar
5–10 minuter gånger 20–30 omhändertagandeblad på den här
halvtimmen. Då är du uppe i 300 minuter, d.v.s. 5 timmar som är
rapporteringen på den här halvtimmen. Det går ju inte!
(Intervjusvar)

Det autonoma perspektivets maktkällor
Mot de maktresurser jag identifierat för att följa det legalistiska
perspektivet, går det att identifiera motsvarande faktorer för det
autonoma perspektivet.
Hot om bestraffning kontra grupptryck. En motsvarighet till det
legalistiska perspektivets bestraffningsmakt utgörs av poliskollektivets
tidigare beskrivna krav på likhet ifråga om uppträdande och värderingar
och ett informellt sanktionssystem vid brott mot dessa likhetsnormer.
Det var viktigt för en polis att bli accepterad av andra poliser. Lyckades
man inte med detta riskerade man att utsättas för ryktesspridning och en
negativ särbehandling.
Lydnad kontra autonomi. Ett problem med lydnad som grundantagande var att det kom i konflikt med den självständighet som jag
uppfattar som en viktig del av patrullerande polisers yrkesstolthet. Det
fanns ett ideal om polismannen som gör sina självständiga
bedömningar. Ett gammalt talesätt var att "när lagens vett går ut går
länsmans in". 589 I enlighet med det praktiska polisarbetets principer
gjorde man en värdering av rimligheten i att ingripa eller göra en
anmälan beroende på om polismannen ansåg att det begångna var ett
brott, påföljden rimlig eller om uppdraget i övrigt var moraliskt
försvarbart utifrån polismannens rättsuppfattning. Den som strävade
efter att inte göra någon sådan bedömning riskerade att i kollektivet bli
illa sedd som paragrafryttare eller bokstavspolis. 590
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Statsapparatens legitimitet kontra folkets behov. En utgångspunkt
för det autonoma perspektivet är att man betraktar sig som folkets polis.
Det är den lilla människan, allmänheten och "svensson" som polisen
skall beskydda. Detta uttrycktes bland annat i att man var angelägen om
att göra ett gott intryck på och ha allmänhetens förtroende och att inte i
onödan störa vanliga medborgare eller utsätta dessa för repressiva
åtgärder. I genomgången av det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet
beskrevs dessutom en populistisk ideologi som kännetecknas av en
misstro mot makthavares intentioner och föreställning om enhetliga
folkliga behov.
Plikt kontra mission. En motsvarighet till plikten i det legalistiska
perspektivet är synen på polisarbetet som en mission i meningen att det
implicerade ett extra engagemang. Däri ingick att man var någon
speciell. Att vara polis innebar en speciell redbarhet och pålitlighet. Ett
sätt att legitimera denna sociala särart var att man hade en speciell
samhällelig mission att fylla. Man var den samhällskraft som skyddade
det organiserade samhället och speciellt dess försvarslösa medborgare
mot laglöshet och anarki.

Relationen mellan perspektiv och förhållningssätt i
kollektivet patrullerande poliser
Om man utgår från det konkreta tillvägagångssättet i hur en polispatrull
hanterar ett ärende är helhetsintrycket av mina fältstudier att när poliser
gjorde ett ingripande så följde de oftast det legalistiska perspektivet
med dess begränsningar för hur en polisman får och bör agera. Mest
frekvent var det autonoma perspektivet i valet om man överhuvudtaget
skulle agera eller om man vid mindre förseelser skulle låta nåd gå före
rätt. Att det legalistiska perspektivet dominerade i det konkreta arbetet
var också mina informanters bedömning. Den handlingsfrihet poliser
tog sig utgjorde undantag även om dessa kunde vara rutinmässiga,
såsom när man hade att göra med en brottsmisstänkt och resurssvag
motpart. Man kan jämföra med spelaren i en lagsport som i stort sett
följer spelreglerna, men vid vissa tillfällen medvetet eller omedvetet
bryter mot dessa.
Intar man ett mer övergripande perspektiv är frågan om relationen
mellan det legalistiska och det autonoma perspektivet mer komplicerad.
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Utvärderingar har pekat ut att den poliskultur som jag beskrivit som det
autonoma perspektivet försvårat närpolisreformen och den därtill
hörande inriktningen på problemorienterat polisarbete. 591
Sammantaget framstår det som att det finns en dominans för det
legalistiska perspektivet när det finns en hög grad av kontroll såsom när
ett ärende kräver inblandning av den övriga polisorganisationen för att
fullföljas.

Polisstilar
Ett sätt att närma sig hur de olika perspektiven och förhållningssätten
kombineras är att relatera dessa till olika polisstilar. I den interna jargongen återkom olika typer som beskrevs i termer av bland annat
samhällsbäraren, bokstavspolisen, socialpolisen liksom den tidigare behandlade trötte polisen. Utifrån dessa beskrevs beteendemönster och
bakomliggande antaganden om personligheter som avvek från vad som
uppfattades som en bra polis och uppskattad kollega. De fick därmed
karaktären av normativa idealtyper. En funktion hos dessa kan ses som
att tydliggöra normer av vad som förväntades av en kollega för att han
skulle platsa i yrkeskollektivet.
Ibland beskrevs enskilda poliser i termer av dessa typer. Däremot
var det oklart om och i så fall i vilken utsträckning de var så frekventa
att de kunde beskrivas som subgrupperingar i kollektivet. Det är
emellertid intressant att polisjargongens polistyper i stor utsträckning
överensstämmer med dem som återfinns i olika polisstudier. Reiner
noterar en uppenbar kongruens i fem sådana studier trots att de utförts
oberoende av varandra och parallellt i USA, Kanada och England. Det
gäller vad Reiner kallar "the uniform-carrier" som överensstämmer med
den arbetsundvikande trötte: "The bobby" representerar den klassiska
konstapeln med en bred och pragmatisk syn på sitt arbete, vilken jag
valt att kalla "den uppskattade kollegan", "the new centurion", som
bland svenska poliser har en motsvarighet i den action-lystne
"samhällsbäraren". Utöver dessa fanns bland svenska poliser typer som
den utpräglat legalistiska "bokstavspolisen", samt den hjälpande och
förebyggande "socialpolisen". 592
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Ett gott omdöme

I beskrivningen av dessa polisstilar återkommer tidigare behandlade
teman i föreställningen om det riktiga kontra det praktiska polisarbetet
liksom en balans mellan trötta–hungriga, tuffa–mjuka och
intellektuella–mekaniskt-intuitiva förhållningssätt. Framställningen får
därmed samtidigt karaktär av sammanfattning av dessa resonemang.

Den uppskattade kollegan
Bland de egenskaper som återkom när mina informanter skulle beskriva
vad som kännetecknar en bra polis återkom att ha ett gott omdöme, vara
kollegial, arbetsvillig, ha en god professionell kompetens samt ett
balanserat förhållningssätt.
Kollegor förväntades ha en högre moral än den man mötte i det övriga
samhället. De skulle ha en klar uppfattning om rätt och fel, vara ärliga,
skötsamma och rakryggade, d.v.s. stå vid sitt ord, och kunna stå på sig
även om andra hade avvikande uppfattning. 593 Att ha ett gott omdöme
innebar dessutom att kunna göra en praktisk bedömning av en situation
och agera därefter. Det legalistiska perspektivets behovs- och
proportionalitetsprincip hade brett stöd i poliskollektivet. Det fanns
därjämte en motsvarighet som utgjorde grundregel för all polisaktivitet
enligt det autonoma perspektivet. Det handlade om att lägga ner tid och
resurser i proportion till ett ärendes vikt och förutsättningarna för att nå
framgång. Det ansågs inte meningsfullt att bötfälla någon för ett
uppenbart misstag eller att ha en hastighetskontroll på en plats där
måttliga hastighetsöverträdelser inte innebar någon fara.
Omdöme och kompetens kombinerades med att ha en hög
stresstolerans. Den som var hetsig eller stressade upp stämningen ute
var inte populär. Samma sak gällde den som inte uppträdde
tillmötesgående gentemot allmänheten. Att i onödan uppträda
provocerande innebar en risk att försätta sin kollega i svårigheter. 594
Kravet på ett gott omdöme och en god moral inkluderade även
privatlivet. Den uppskattade kollegan hade en oklanderlig fasad,
involverade sig inte i skumma affärer eller hade ett tveksamt
593

Se även Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm s. 14, 165; Brenner,
Sten-Olof (1993) Den ideala polisen s. 44.
594
Se även Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 222; Ekman, Gunnar (1999) Från text
till batong s. 97f., 164f.
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Kollegial

umgänge. 595 Hade han kärleksaffärer som var kontroversiella i
omvärldens ögon så skötte han dessa diskret.
Även kravet på kollegialitet innefattar flera olika aspekter. Den
uppskattade kollegan var gruppinriktad med en god social
kompetens. 596 Han var uppmärksam på sin partners reaktioner. Via
subtila kommunikationsformer kunde man styra varandras
handlingar. 597 Mina informanter beskrev att detta var en förmåga som
var viktig för att komma överens i situationer där det inte gick att
diskutera hur man skulle agera. Den uppskattade kollegan uppträdde
inte som en besserwisser eller framhöll sig själv på gruppens bekostnad.
Han var inte lättretad eller provocerande i förhållande till kollegor. 598
Den uppskattade kollegan var lyhörd för de prioriteringar och tolkningar av uppdraget som utvecklades i den egna arbetsgruppen och
stack inte ut genom att tillämpa en avvikande arbetsstil. Han var
dessutom solidarisk och gjorde sin del av förekommande
arbetsuppgifter. Den som smet undan och därigenom ökade kollegornas
arbetsbelastning var illa sedd. Att vara rädd eller på annat sätt känna
obehag inför en uppgift var inget skäl att låta bli. Kännedom om en
kollegas svårigheter att hantera en viss typ av ärende kunde däremot
vara ett skäl för kollegor att ta över. Man beskrev flera informella regler
för att arbetet skulle fördelas rättvist. Sålunda turades man om att vara
den som körde och att vara bisittare. Det var första patrull på plats och
bisittaren i denna som hade huvudansvaret för den efterföljande
rapporteringen. Vidare turades man om att vara den som gick först in
och därmed var den mest utsatta i potentiellt farliga situationer. Att
genomgående se till att man var "andre man" sågs inte med blida
ögon. 599
Om man pratar i radiobilshänseende så är det ju den som är nummer
två i alla dom här lite halvspända lägena, bråk i en lägenhet till
exempel när man vet att det är nån form av våld med i ärendet. Det
595

Se även Finstad a.a. s. 222; Carlström a.a. s. 118.
Se även Åberg, Berit (2001) Samarbete på könsblandade arbetsplatser s. 116.
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Se även Finstad a.a. s. 301.
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Se även Finstad a.a. s. 222, 287.
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Se även Ekman a.a. s. 102.
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Arbetsvillighet och kompetens

märker folk snabbt. Det är en typ som man helst inte vill åka med.
Utan det är en tyst hederskod att är det jag som bankar på denna
gång och stiger in i det okända så förväntas den ta det nästa gång.
(Intervjusvar)
I akuta situationer var det inbördes kravet på solidaritet speciellt starkt.
Om en kollega befann sig i en hotfull situation var det en absolut
skyldighet att komma till undsättning. Beskyddet av kollegor visade sig
även i den interna tystnadskoden. 600 Man var försiktig med information
utåt som kunde göra att en kollega fick dåligt rykte eller hamnade i
svårigheter. Samtidigt fanns normen att man inte självständigt skulle
agera så att en kollega skulle behöva utsättas för dilemmat att beskydda
en kollega.
Den goda kollegan skulle vara arbetsvillig och beredd att rycka in i alla
förekommande uppgifter oavsett om man tyckte att de hörde till det
riktiga polisarbetet eller inte. Att vara alltför exklusiv i sina arbetsval
innebar bara att andra fick göra jobbet. Man skulle vidare vara beredd
att ge sitt yttersta när det verkligen gällde, som att hinna upp en flyende
inbrottstjuv. Annars var mitt intryck att man hushållade med sina
resurser. Det gällde att ha perspektiv på vilka uppgifter som var värda
att ödsla energi på. Det fanns en skepsis mot de alltför hungriga yngre
kollegorna som riskerade att bränna sitt krut på uppgifter med dålig
prognos om framgång. Normen föreföll vara att man använde minsta
möjliga tid på rutinuppdrag för att vara tillgänglig om något
högprioriterat hände. 601
I kompetens ingick erfarenhet av ordningstjänst, det ansågs ta flera
år att lära sig den polisiära kompetensen. Vidare ingick att ha en god
kunskap om det samhälle man arbetar i, och att vara väl bevandrad i
lagstiftningen. Dessutom betonades fysisk styrka. Speciellt poliser i utryckningsverksamhet satte en ära i att hålla sig i fysisk trim. 602 Till
detta hörde även en kommunikativ kompetens, d.v.s. en förmåga att "ta
folk".
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Se s. 172ff.
Se även Finstad a.a. s. 222f.
602
Se även Åberg a.a. s. 116f.
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Ett balanserat förhållningssätt

I Finstads beskrivning av den goda kollegan ingår ett tydligt
legalistiskt perspektiv i termer av att vederbörande skulle vara lojal mot
lagstiftningen även om han var av en annan uppfattning. 603 Min bild var
emellertid att det snarare handlade om att behärska det som i
polisjargongen beskrivs som "praktiskt polisarbete", d.v.s. utföra
uppgifter utan att komma i tydlig konflikt med regelverket men
samtidigt kunna agera effektivt. 604 Kreativitet vad gällde sättet att
hantera regelverket var uppskattat.
Ett nyckelord för den uppskattade kollegan, som även återkommer i
polistyper från tidigare forskning, var balans. Den uppskattade kollegan
vägde tvetydigheter och svårigheter i yrkesrollen genom att
eftertänksamt fullfölja uppgifter. Med hänvisning till Webers
diskussion kring politikerrollen diskuterar Muir polisens dilemma att
tjäna en god sak, såsom människors frihet, med repressiva medel. Den
uppskattade kollegan, eller det Muir beskriver som den professionella,
äger både engagemang och perspektiv. Han försonar sig med
nödvändigheten av att använda makt för att uppnå resultat. Använder
han inte sin makt sviker han dem som behöver hans maktutövning. Han
finner emellertid en arbetsnivå präglad av minsta möjliga maktutövning
och förlitar sig istället på kommunikation och har nära till att se den
andres perspektiv. 605
Motsvarande medelväg går att använda för att illustrera den uppskattade kollegans tillämpning av de perspektiv och förhållningssätt
som identifierats. Autonomi utan det legalistiska perspektivet riskerar
att bli självsvåldighet. Legalism utan en självständig bedömning
innebär däremot en risk för utveckling av ett byråkratiskt
förhållningssätt, där medlen blir ett mål i sig, medan de övergripande
målen förlorar betydelse. Man kan jämföra polismannens attityd till sitt
regelverk med lagidrottarens. I princip accepteras "regelboken" som
begränsning för hur spelet får bedrivas. Men därjämte finns även en
annan moralkod som anger vilken typ av regelbrott man får göra
förutsatt att det gynnar det egna lagets framgång.
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Finstad a.a. s. 222.
Se även Ekman a.a. s. 21.
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Muir, William K. (1977) Police, streetcorner politicians 49ff.
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Attityder till samhällsbäraren

Samhällsbäraren
Samhällsbäraren tillskrevs ett utpräglat autonomt perspektiv och stod
samtidigt för en ytterlighet i det tuffa förhållningssättet. Han värjde inte
för otillåtna metoder. Våld och hot om våld var en viktig del av
arsenalen för att sätta sig i respekt och för att utdela straff. Han
betraktade den reaktiva utryckningsverksamheten som det enda riktiga
sättet att bedriva polisarbete. Han sökte spänning och dramatik och såg
därmed ned på polisens mer serviceinriktade uppgifter, liksom på
metoder som byggde på kommunikation och samförstånd. Han hade ett
mekaniskt-intuitivt förhållningssätt såtillvida att han utgick från ett
antal färdiga lösningar, hade en självsäker syn på sin uppgift och
attraherades av arbetsområden där moralen var enkel och
gränsdragningen mellan ont och gott tydlig. Han satte sig över lagar
och plikter, ansåg sig ha moralisk rätt att göra detta såväl för egna
behov som för den goda sakens skull. Förhållningssättet motiverades
med att man i en idealiserad allmänhets namn befann sig i ett ständigt
krig mot buset och därmed måste låta ändamålen helga medlen. Han
såg polisen som den "tunna blå linje" som skyddar samhällsordningen
från anarki och kaos. Samtidigt misstrodde han den övriga rättsapparaten och politiska organs förmåga att göra sin del i detta arbete.
En informant beskriver det som att han har sin egen tingsrätt. Utöver att
vara polis var han samtidigt åklagare, domare och verkställare av
bestraffning.
Samhällsbäraren som typ är ett återkommande inslag i polisfilmer
och polisromaner. En samfälld bedömning bland mina informanter var
emellertid att det var en liten grupp poliser som gjort självsvåldighet
och våldsanvändning till en viktig del av sin yrkesutövning. Liknande
kommentarer återkom i enkätundersökningarna, där överdriven
våldsanvändning klassificeras som ett allvarligt men inte ett vanligt
problem inom polisen. Samhällsbäraren ansågs företrädesvis återfinnas
bland yngre män i större städer med ett hårdare klimat och möjlighet till
anonymitet bakom polisrollen.
Samhällsbärarens autonoma perspektiv överensstämde emellertid delvis
med delar av yrkeskollektivet. Problemet var dock att han inte erkände
det legalistiska perspektivets spelregler. Om man utgår från Muirs
dygdemönster hade han engagemang men saknade perspektiv, vilket
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innebar en risk för självsvåldighet och maktmissbruk. Samhällsbärarens
svart-vita samhällssyn och ofta nedlåtande behandling av allmänheten
gjorde att hans omdöme ifrågasattes. Det fanns en tendens att moraliskt
och/eller psykiatriskt exkludera gruppen bland annat via en
psykopatstämpel. Samhällsbäraren bröt därjämte mot kollegialiteten i
och med att han riskerade att försätta sina kollegor i situationer där de
riskerade rättsliga efterspel. Han hotade vidare polisens anseende. Detta
gällde bland annat de uppmärksammade polisskandaler ifråga om
övervåld som utgjorde plågsamma attacker mot grunden för många
polisers yrkesstolthet. 606
Inom yrkeskollektivet uppfattade jag emellertid att inställningen till
samhällsbäraren var ambivalent i och med att samhällsbäraren i
praktiken omfattades av samma interna tystnadskod som andra poliser.
En stor del av mina informanter angav såväl för egen del som bland
kollegor i allmänhet att man skulle rapportera våldsbenägna kollegor.
Dessa hade emellertid inte i modern tid varit med om någon situation
där detta hade varit aktuellt. De som varit i kontakt med kollegor med
alltför hög våldsbenägenhet uttryckte sig däremot mer försiktigt. Det
var kontroversiellt att anmäla en kollega.
De som uppmärksammats för polisbrutalitet har tidigare i
poliskollektivet varit kända för att med polismått mätt ta sig alltför stora
friheter. 607 Detta gällde för samtliga av de fall av polisbrutalitet som jag
stött på via intern information. Samma sak gällde för de fall som
observerats i pressen och där jag haft tillgång till informanter som haft
kännedom om inblandade poliser. Detta kan naturligtvis vara en
efterhandskonstruktion. Poliskollektivet kännetecknas emellertid av att
man har god kunskap om varandras arbetsstil. Man observerade, men
man agerade åtminstone inte genom att göra en anmälan. Även om man
avvisade samhällsbärarens metoder så var det bra att ha dem som
gillade att slåss när man verkligen behövde göra det.
606

Se t.ex. Osmo Vallo-fallet och Hissfallet som diskuterades på
etikhandledarutbildningarna. Noree tar i sin avhandling upp hissfallet. Norée, Annika
(2000) Laga befogenhet s. 209, 287. Osmo Vallo-fallet behandlas bl.a. i SOU 2002:37
Osmo Vallo s. 11ff.
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För motsvarande bedömning se Norée, Annika a.a. s. 409.
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Jag har hört flera gånger att anledningen är att de är bra att ha om
det hettar till. Det är kärnan i att man godtar den tjuvsmällen den
gången. Han brukar bråka men när det verkligen gäller då är det
jävligt skönt att ha den kollegan med sig. (Intervjusvar)

Socialpolisen
En motpol till samhällsbäraren beskrevs som "social- eller
velourpolisen". Kategorin återfinns även i norsk polis där de även
kallas "vaffelpoliser". En engelsk motsvarighet är "lollipop-cops". 608
Socialpolisen strävade efter att betona polisens roll som en hjälpare i
det sociala trygghetssystemet. Idealet var här motsatt samhällsbäraren,
den trygge och omvårdande snarare än den bestraffande fadern.
Socialpolisen tillskrevs två typer av karaktäristika: Det ena handlade
om att vederbörande inte agerar tillräckligt kraftfullt för att upprätthålla
polisauktoriteten. Vid ett ingripande kunde de tillåta sig att förhandla
betydligt längre än vad som ansågs lämpligt innan de använde
tvångsmedel. 609
Varför kallas dom velourpoliser?
Andra tyckte väl att dom pratar för mycket med folk och tog alltså
inte i med hårdhandskarna i första taget. Lite för mesiga kanske.
Vad innebär att vara mesig?
Ja att dom kanske pratar extra länge, att man uppfattar dom som
veliga i ett ingripande. Man kan prata till en viss gräns sen inser man
att det är slut, nu måste vi göra någonting det går inte att fortsätta
prata. Men de fortsätter ytterligare fastän dom inser att det inte var
lönt att prata vidare. Så det har jag själv upplevt som frustrerande
om man har jobbat i just den turen att dom sätter ingen gräns för att
nu är det färdigpratat. (Intervjusvar)
Det andra handlade om att socialpolisen betonade det
brottsförebyggande arbetet och ansågs alltför otydlig i gränsdragningen
i förhållande till socialtjänsten. Socialpolisens arbetssätt var snarare
608

Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 87. Se även Nilsson Motevasel, Ingrid (2000)
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hjälpande, vägledande och motiverande än kontrollerande. I sin
renodlade form hade socialpolisen ett arbetssätt som påminde om
fältsekreterarens eller socialtjänstens jourverksamhet.
Socialpolisen kunde legitimera sin arbetsstil utifrån det legalistiska
perspektivets betoning av brottsförebyggande arbete. 610 Han var dock
inte utpräglat legalistisk, men hade en mer klientcentrerad form av
självständighet. Istället för effektivitet ifråga om brottsbekämpning
betonades brottsförebyggande verksamhet och rehabilitering. I detta
syfte kunde socialpolisen låta nåd gå före rätt. De som hade en tendens
mot att bli socialpoliser ägde ett mjukt förhållningssätt. De återfanns i
såväl det reflekterande som det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet.
Det kunde vara ett uttryck för att i linje med det legalistiska
perspektivet stävja en brottskarriär. Men det kunde även utgå från ett
behov av att hjälpa. Åtminstone i det senare fallet kunde de i linje med
Muirs kategorisering uttrycka engagemang utan perspektiv och därmed
riskera att bli utbrända eller desillusionerade cyniker. Oavsett vilket
ansågs socialpoliserna ha svårt att finna sig tillrätta i patrullerande
polisarbete. Istället sökte de sig till en mer utpräglad
närpolisverksamhet eller kom att syssla med uppgifter såsom arbete
med barn och ungdomar. Alternativt lämnade de polisorganisationen. I
kapitel 5 beskrevs en karriär där man i början intog ett utpräglat
legalistiskt perspektiv och var angelägen att bedriva polisarbetet utifrån
regelverket, för att sedan bli mer av samhällsbärare. När yrkesidentiteten blivit mer etablerad gick emellertid flera åt socialpolishållet. De
representanter för en tendens åt socialpoliser som jag stött på var främst
kvinnor, män i övre medelåldern eller män som avvek från ett tuffare
manlighetsideal. I ett genusperspektiv får den utpräglade samhällsbäraren representera den extrema manligheten, medan socialpolisen
motsvarar en utpräglad kvinnlig polisstil. 611
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Se även Åberg, Berit a.a. s. 118f.
Se även Finstad a.a. s. 102.
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Bokstavspolisen
Det är dom som kallas för bokstavspoliser?
Ja dom som inte kan se nåt annat än regelverket framför sig, som
inte har ett omdöme. Dom tittar bara vad tillhör den här paragrafen
och så går man efter det. Strikt. Om man tar upp en diskussion så
kan dom slänga ur sig ett paragrafnummer – det står ju där och där,
läs där. Men de har inte något sunt förnuft – hur kan vi effektivt lösa
det här. (Intervjusvar)
En avvikande och ofta illa sedd grupp utgjordes av "bokstavspoliser"
eller "paragrafryttare" med en formell framtoning och ett som man
uppfattade det, alltför stort beroende av regelverket. För
bokstavspolisen var syftet med arbetet att bevaka att lagstiftningen
efterlevdes. Därför beivrades varje lagöverträdelse oberoende av
omständigheterna. Internt var det grundläggande att reglementet följdes
till punkt och pricka.
I mina intervjuer refererades till enstaka poliser som ansågs överensstämma med bokstavspolisen. De föreföll däremot bland
utryckningspoliser vara en mycket begränsad grupp som snarare gick
att analysera i termer av en rigid tvångsneurotisk problematik.
Bokstavspolisen som fenomen hade därmed sin primära betydelse som
negativ idealtyp. I den interna kategoriseringen var det trafikpoliser
som uppfattades som bokstavspoliser. De ansågs ha som huvudsakliga
funktion att sätta dit "vanliga svensson" och ansågs arroganta mot
allmänheten. 612 Regelberoende ansågs vidare vara ett sätt för den trötte
polisen att slippa vara ute i yttre verksamhet. Genom att följa alla
formella krav på dokumentation kunde man tillbringa timmar på
stationen för att fylla i blanketter.

Sammanfattande kommentarer
I detta kapitel har jag närmat mig frågan hur de perspektiv och förhållningssätt som jag tidigare beskrivit som idealtyper kommer att
kombineras i praktiken. Detta sker genom två infallsvinklar. För det
första gör jag en inventering av de maktresurser som kan kopplas till
612
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respektive perspektiv. Av mina informanters beskrivningar framstår
risken för straff liksom motviljan mot att förlora sin legitimitet som
viktiga skäl för att upprätthålla ett legalistiskt perspektiv. Påfallande
ofta beskriver mina informanter emellertid underordnandet till det
legalistiska perspektivet som ett tvång. Därtill kommer svårigheter att
hantera det legalistiska perspektivet såsom bristande kunskap om
lagstiftningen. Mot detta står det autonoma perspektivets maktmedel i
termer av grupptryck för att uppfylla yrkeskollektivets ideal. Bland
dessa ingår drivkrafter som föreställningen om polismannen som en
självständig samhällskraft och föreställningen om att uppfylla folkets
behov.
Utifrån mina observationer har det autonoma perspektivet en stark
ställning när poliser pratade om sitt arbete. I de konkreta ingripandena
dominerar ett legalistiskt perspektiv om ingripandet skulle leda till
någon form av repressiv åtgärd. Som tidigare nämnts resulterar
emellertid de flesta ingripanden bara i någon form av förmaning. Mest
framträdande är emellertid det autonoma perspektivet i vilka
arbetsuppgifter man väljer att fokusera på.
Vidare har jag i kapitlet ställt en återkommande föreställning om hur
en god kollega är mot ett antal negativa polistyper. Mot den goda
kollegan har jag ställt i huvudsak negativa föreställningar om den
extremt autonoma och tuffa samhällsbäraren, dess motpol den mjuke
socialpolisen som tillämpar en alternativ självständighet i förhållande
till min beskrivning av det autonoma perspektivet. Därjämte kommer
den utpräglat legalistiska bokstavspolisen som uppfattas som alltför
regelberoende.
Sammantaget framstår ur mina data ett ideal präglat av balans
mellan perspektiv och förhållningssätt. Normen tycks vara att utgå från
ett legalistiskt perspektiv, men att kunna handla i enlighet med det
autonoma när omständigheterna kräver detta. Vidare skall man vara
engagerad i sitt arbete utan att överdriva detta engagemang. Man skall
ha en beredskap för en tuff framtoning och att kunna använda våld men
vara sparsam med att tillämpa detta om inte omständigheterna kräver
det. Betoningen skall emellertid ligga på en repressiv polisroll.
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11. Sammanfattande slutsatser och diskussion
I detta kapitel sammanfattar jag avhandlingen utifrån det syfte och de
frågeställningar som presenterades i det första kapitlet.
Utifrån min studie framstår det som om idealet bland patrullerande
poliser är att kunna kombinera de perspektiv och förhållningssätt som
beskrivits. Det är i denna kombination yrkeskulturen bidrar till en
yrkesidentitet där man både kan se sig som statens legitime
maktutövare och som den självständige brottsbekämparen i den lilla
människans intresse. Jag föreslår att användningen av de olika
perspektiven, i en samhällelig synvinkel, kan ses som en lösning på
dilemmat att kombinera rättstrygghet och effektivitet i
brottsbekämpning. Då skulle, om än outtalat, det legalistiska
perspektivet bara vara till för den skötsamme samhällsmedborgaren,
medan det autonoma perspektivet med fördel kan tillämpas på
resurssvaga grupper som anses vara potentiella kriminella och
ordningsstörare.

Förutsättningar för en yrkeskultur
Det går att identifiera tre typer av förutsättningar för att en yrkeskultur
kan utvecklas bland patrullerande poliser. Trots att polisarbetet kringgärdas av omfattande regelverk och dokumentationsplikt begränsas
denna kontroll av att patrullerande polisarbete är alltför komplicerat och
oförutsägbart för att kunna kontrolleras fullt ut. Istället har
patrullerande poliser en hög grad av handlingsfrihet såväl ifråga om
som hur man skall reagera på en händelse eller ett uppdrag.
En annan förutsättning utgår från interna förhållanden i polisorganisationen. Inom poliskollektivet som helhet men kanske speciellt bland
patrullerande poliser finns en stark intern sammanhållning med tydliga
gränser i förhållande till omvärlden och ett välutvecklat internt normsystem. Därmed finns en informell organisering som kan hävda
kollektivt förankrade referensramar, attityder och förhållningssätt.
En tredje förutsättning är att det finns en omfattande misstro
gentemot polisorganisationens ledning på olika nivåer. Därmed
begränsas förutsättningarna att utöva en normativ kontroll, d.v.s. för
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ledningen att genomdriva sina intentioner om polisarbetets inriktning
och utformning.

Karaktären
yrkeskultur

hos

patrullerande

polisers

Det finns bland mina informanter en bred enighet om förekomsten av
en gemensam yrkeskultur. Däremot varierar uppfattningarna om vari
denna består. Några anger en yrkeskultur präglad av självständighet i
förhållande till det officiella samhällsmandatet. I denna uttrycks ett
yrkesideal med en betoning av reaktiv brottsbekämpning och kontroll
av ordningen utifrån moraliska kriterier. Andra understryker mer hur
poliser underordnar sig officiella riktlinjer och regelverk. En
föreställning som är så återkommande att den kan antas vara normativ
är att man i olika åldrar i poliskarriären utvecklade olika yrkesideal.
Vidare skiljer sig enskilda turlag och enheter åt ifråga om hur man
arbetar. Dessutom har jag beskrivit skillnader som utgår från kön,
geografisk placering och karaktären på arbetsuppgifterna. Härvidlag
anses kvinnliga poliser, äldre manliga i likhet med landsortspoliser och
renodlade närpoliser ha en mindre repressiv och mer brottsförebyggande framtoning än yngre storstadspoliser. Utöver individuella
variationer går det att se skillnader i perspektiv och förhållningssätt
som utgår från den situation i vilken ingripandet sker. Häri inkluderas
karaktären på arbetsuppgiften samt med vem man har att göra.
Denna spridning i referensramar, attityder och förhållningssätt gör
att istället för att hävda förekomsten av en homogen yrkeskultur så
föreslår jag en taxonomi i vilken patrullerande polisers yrkeskultur kan
beskrivas som ett kontinuum mellan två perspektiv och mellan tre typer
av kompletterande förhållningssätt. Huvudtemat i taxonomin utgår från
skillnaden mellan ett legalistiskt och ett autonomt perspektiv. Det
legalistiska perspektivets ledstjärna är det regelverk och de
policydokument som beskriver polisens officiellt sanktionerade
samhällsmandat. Man ser som polisens uppgift att vara till för
allmänheten, i termer av alla människor.
I det autonoma perspektivet ses däremot polisen som en självständig
samhällskraft med ett tydligt partsintresse. Polisens uppgift anses vara
att hävda livsföring och trygghet hos en inte sällan idealiserad grupp
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skötsamma medborgare i termer av "allmänheten" eller "svensson",
genom att jaga och oskadliggöra dem som hotade denna. Hotet kan
komma från en heterogen grupp ordningsstörare som utmanar
allmänhetens normer om normal anständighet. Primärt handlar det
emellertid om "buset", en kategori kriminella och deras nätverk som i
det autonoma perspektivet närmast framstår som en befolkningsgrupp.
Detta partsintresse fungerar som legitimering för vad som i det
autonoma perspektivet uppfattas som "riktigt polisarbete". Med detta
menas i första hand reaktiv brottsbekämpning gärna under dramatiska
former. Det gäller att spåra upp och infånga brottslingar så att dessa kan
få sitt straff. Straff i form av vedergällning uppfattas som
grundläggande för att brottsoffer från allmänheten skulle få upprättelse.
Vidare handlar det riktiga polisarbetet om att det skall inkludera brott
med tydliga gränser mellan rätt och fel och där det finns förutsättningar
för att få en gärningsman infångad. Brottet skall därutöver inkluderas i
patrullerande polisers kompetensområde, såsom vålds- och stöldbrott.
Begreppet "skitjobb" uttrycker en motpol till det riktiga polisarbetet. I
detta inkluderas bland annat moraliskt tvetydiga uppgifter, sådant som
anses ha mer rituell karaktär utan tydliga omedelbara framgångskriterier,
samt
kontaktskapande
service
och
handräckningsuppgifter.
Det "riktiga polisarbetet" kan kopplas till det autonoma
perspektivets begrepp "praktiskt polisarbete". Detta inkluderar en serie
tillvägagångssätt där omedelbara resultat betonas på bekostnad av
institutionellt påbjudna arbetssätt. Flera uttryck för vad som ingår i
praktiskt polisarbete kan identifieras. Häri ingår en speciell "polisblick"
för vad som kan uppfattas som avvikande och därmed hotfullt. I det
praktiska polisarbetet ingår att ha beredskap för uppdrag som ingår i det
"riktiga polisarbetet" och därmed snabbt kunna göra sig av med ärenden
av karaktären "skitjobb". Vidare ingår en relativ självständighet i
förhållande till lagstiftningen.
Praktiskt polisarbete innebär dessutom att hävda respekten för
poliser liksom att bevaka den egna handlingsfriheten. Bland annat
använder man sin repressiva makt för att reagera mot dem som
ifrågasätter polisens auktoritet. Därtill beskyddar man via en
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tystnadskod varandra vid brott mot det regelverk som kringgärdar
polisarbetet.
I mitt material går det att finna kollektiva drag som inte utan vidare
går att inrymma i något av dessa perspektiv. Därför vill jag ytterligare
nyansera bilden av patrullerande polisers yrkeskultur genom att
identifiera tre typer av förhållningssätt. Det första är mellan ett alienerat
"trött" och ett engagerat "hungrigt" förhållningssätt. Därjämte kommer
ett mer repressivt tufft förhållningssätt som betonar polisen som en
våldsmakt, kontra ett hjälpande mjukt förhållningssätt i vilket
kommunikativ förmåga och samarbetsstrategier framhävs. Slutligen gör
jag en gränsdragning mellan ett reflekterande och förändringsbenäget
intellektuellt och ett konservativt mekaniskt-intuitivt förhållningssätt. I
det senare förhållningssättet tenderar man att generalisera de kognitiva
mönster som användes i det akuta ingripandet till dominerande former
för omvärldsuppfattning. Häri ingår en misstänksamhet gentemot
omvärlden, och en människosyn som utgår från enkla kategoriseringar,
vilket leder till fördomsfullhet.
Såväl inom det legalistiska som det autonoma perspektivet finns
"trötta" och "hungriga" poliser. Även om det tuffa förhållningssättet
överensstämmer med centrala drag i det autonoma perspektivet gäller
detta bara i jakten på "allmänhetens fiender". Det "mjuka
förhållningssättet" betonas i officiella policydokument, men inte när det
är det legalistiska perspektivets repressiva funktioner som efterfrågas.
Det mekaniskt-intuitiva förhållningssättet har tydliga likheter med det
autonoma, men återfinns även i den byråkratiska typ som i
polisjargongen beskrivs som bokstavspoliser. Det finns en rationalitet i
det autonoma perspektivet som inte går att reducera till det mekanisktintuitiva förhållningssättets kognitiva strategier, utan snarare utgår från
en värdegrund som står i konflikt med dominerande institutionella
föreställningar.

En eller flera kulturer?
De poliser som i hög grad överensstämmer med ett legalistiskt
respektive ett autonomt perspektiv skulle teoretiskt sett kunna beskrivas
som parallella kulturer. De vars arbetsstil präglas av något av
förhållningssätten under respektive perspektiv skulle på motsvarande
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sätt kunna beskrivas som subkulturer. I mitt material går det att
identifiera de som tenderar mot ett legalistiskt perspektiv, även om
dessa företrädesvis fanns utanför kollektivet patrullerande poliser. Mina
informanter beskriver vidare turlag och individuella polisstilar som
tenderar åt den tuffa våldsinriktade "samhällsbäraren" eller den mjuka
serviceinriktade "socialpolisen". Dessutom beskrivs typer som den
alltför reflekterande teoretikern liksom den konsekvent regelberoende
bokstavspolisen. Jag har emellertid inte sådana data att dessa skulle
vara så frekventa att de kan kategoriseras som subkulturer.
Istället torde idealet utifrån min studie vara att omfattas av såväl ett
legalistiskt som ett autonomt perspektiv, betona betydelsen av att utgå
från polisens samhällsmandat och samtidigt hävda rätten till autonomi,
se sig som lagstiftarens förlängda arm och anse sig ha friheten att
självständigt upprätthålla lag och ordning. På motsvarande sätt tycks
det kollektiva idealet vara att kombinera de olika förhållningssätten.
Ytterligheter i förhållningssätten beskrivs som illa sedda
minoritetsgrupper. Idealet tycks snarare vara att kunna ta i när så krävs
men inte slita ut sig, att inta ett mjukt förhållningssätt gentemot en
vänligt sinnad allmänhet, men vara tuff i jakten såväl som mot dem som
på olika sätt bjuder motstånd, inte vara för enkelspårig i sitt tänkande,
men betona handlingsinriktning framför reflektion.

Ord och/eller handling?
När, var och hur någotdera av perspektiven får dominera är i hög grad
situationsberoende. När poliser talar om polisarbete med en ickeinitierad utomstående är man noga med att upprätthålla ett legalistiskt
perspektiv. När man i intervjuer och under fältstudier talar om
polisarbetet mer generellt har däremot det autonoma perspektivet ofta
ett dominerande utrymme. Då återkommer uppfattningar om den
direkta kopplingen polis och allmänhet, att buset skulle störas så
mycket som möjligt i sin hantering liksom att det inte är möjligt att
bedriva effektivt polisarbete enligt regelverket. När samtalet övergår till
hur konkreta situationer skall hanteras blir emellertid det legalistiska
perspektivet återigen mer framträdande bland annat genom att man
lägger stor vikt vid vilka lagparagrafer som kan användas vid olika
tillfällen. Samma dubbla bild återkommer i de konkreta ingripanden jag
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observerade. Mitt huvudintryck är att poliser i huvudsak följer ett
legalistiskt perspektiv i termer av att följa polisens regelverk.
Avvikelser från detta är emellertid återkommande.
Två typer av faktorer är väsentliga för när ett autonomt perspektiv
tillåts dominera även i praktiken. Det första utgår från graden av engagemang i ett ärende, det andra från om inblandade poliser kan riskera
efterräkningar för sitt agerande.
Graden av engagemang kan beskrivas utifrån uppdelningen i riktigt
polisarbete och "skitjobb". Brott av tillräcklig dignitet, där det finns en
chans att få fast en gärningsman, innebär ett ökat engagemang. Detta
gäller speciellt om det finns förutsättningar för spänning och dramatik,
som vid biljakter, Då kan regler om husrannsakan och att en lag inte får
användas i annat syfte än den är avsedd för väga lätt.
Trafiklagstiftningen kan till exempel användas i brottsbekämpande
syfte.
Det autonoma perspektivet uttrycks emellertid främst när frånvaron
av engagemang dominerar. "Skitjobb" såsom förseelser och
vardagsbrott med liten chans att bli uppklarade tenderar man att
undvika eller lägga ned minsta möjliga tid på. Härvidlag kan man
bortse från sin skyldighet att upprätta en anmälan.
I engagemanget ingår med vem man har att göra. De som betraktas
som representanter för en eljest skötsam allmänhet får ofta en
generösare behandling än vad poliser har rätt och i vissa fall skyldighet
till. De som kategoriseras som "bus", men även ordningsstörare, utsätts
däremot för en hårdare maktutövning även vid lindriga brott. Man har
dessutom större benägenhet att engagera sig i de offer för brott eller
olyckor som anses moraliskt oklanderliga, försvarslösa och är utan
skuld.
Därtill kommer i vilken utsträckning polisen upplever sig ha blivit
provocerad. Ifrågasättande av polisens auktoritet kan leda till att även
förseelser och bagatellbrott blir anmälda. Denna faktor framstår även
som viktig när poliser använder sig av otillbörlig våldsanvändning,
vilket bland annat kan ske när någon försöker fly eller göra fysiskt
motstånd.
Den andra faktorn för att det autonoma perspektivet skall få
utrymme är att "hålla ryggen fri". Härvidlag gäller principen att om
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man i efterhand kan motivera sitt agerande så finns stora frihetsgrader
oberoende av motiv. En annan aspekt är med vem poliser har att göra.
Man avstår från att agera icke-legitimt om man kan räkna med att den
man ingriper mot eller eventuella vittnen har resurser att göra en
trovärdig anmälan. Om vederbörande däremot anses sakna sådana
förutsättningar begränsas de egna frihetsgraderna bara av de interna
normerna.

Vilken funktion fyller yrkeskulturen
I förhållande till den enskilde medlemmen har jag betonat en
yrkeskulturs bidrag till en yrkesbaserad social identitet. Via tydliga
avgränsningar till omvärlden, liksom ett system av interna normer,
bidrar patrullerande polisers yrkeskultur till en intern sammanhållning.
Till denna identitet bidrar framför allt det autonoma perspektivets syn
på poliser som självständiga samhällsbeskyddare, förstärkt av det
mekaniskt-intuitiva förhållningssättets idealisering av den egna
yrkesgruppen. Även den betydelse man lägger vid upprätthållande av
polisauktoriteten kan ses som identitetsförstärkande.
Till upprätthållande av en social identitet kan räknas yrkeskulturens
bidrag till hur arbetets villkor kan hanteras. Ett grundantagande i denna
avhandling har varit att en yrkeskultur kan ses som uttryck för de
villkor som präglar arbetet. Men detta skall inte förstås som en enkel
linjär relation utan som en växelverkan mellan olika faktorer. Några
villkor kan ses som givna ur de uppgifter man fått, likasom de
instrumentella förutsättningarna att utföra dem. I andra fall har
yrkeskollektivet möjlighet att skapa sina villkor och sedan agera i
enlighet med dessa, vilket i sin tur återigen kommer att påverka
arbetsvillkoren. Uppgiften att omhänderta människor så att dessa skall
kunna bestraffas kommer att innebära en risk för poliser att utsättas för
våld. Denna risk kan emellertid förstärkas av det tuffa
förhållningssättets betoning av makt och styrka, medan bland annat
kvinnliga och äldre polisers betoning av kommunikativa strategier
motverkar den.
I avhandlingen har jag speciellt lyft fram några villkor i arbetet. Häri
ingår en otydlig yrkesroll med en bred uppsättning disparata uppgifter.
Därtill omges poliser av en stark symbolisk laddning med motstridiga
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förväntningar på polisrollen. Inte sällan tillskrivs poliser en ömsom bestraffande och ömsom beskyddande omnipotent föräldraroll. Vidare
kompliceras polisarbetet av en serie begränsningar kring hur detta får
utföras. Det legalistiska perspektivet har att motsvara inte sällan
motstridiga förväntningar från olika samhälleliga maktcentra. Detta
riskerar att göra patrullerande polisers yrkesroll motsägelsefylld och
otydlig. Mot denna kan man ställa det autonoma perspektivets
identitetsförstärkande avgränsning av vad som tillhör "det riktiga
polisarbetet", förstärkt av det "praktiska polisarbetets" anvisningar om
hur detta skall ske.
I arbetets villkor ingår även olika hotsituationer. Utöver direkt
fysiska situationer av fara kommer poliser att möta livsöden som
provocerar en existentiell ångest. Därtill kommer hoten från den egna
organisationen, eftersom felhandlingar riskerar att få rättsliga efterspel.
Det autonoma perspektivets bidrag till att hantera fysiska hotsituationer
kan exemplifieras med den interna solidariteten med dess betoning att
ge absolut prioritet till anropet "kollega i underläge". Utöver att fungera
som allmänt identitetsförstärkande kan betoningen av att polisens
auktoritet skall upprätthållas ses som ett kollektivt sätt att förebygga
hotsituationer. För beskydd mot interna hot om bestraffning bidrar den
tydliga avgränsningen mellan chefsskikt och manskap och mer specifikt
en intern tystnadskod att inte anmäla eller vittna mot en kollega.
Återkommande har jag pekat på hur yrkeskulturens uttryck kan
förstås som strategier att hantera ångest och ambivalens. Detta har
bland annat skett med stöd i Festingers teori om kognitiv dissonans och
den teori om tänkande i innegrupp/utegrupp som bland annat ingår i
social identity theory. Genom att idealisera det egna kollektivet får man
en moralisk rätt att ge egna bedömningar företräde och att bestämma
över andra. Uppdelningen i goda och onda legitimerar att utsätta de
senare för lidande. Genom att begränsa perspektivet till avgränsade
situationer slipper man den ambivalens ett vidare perspektiv skulle
kunna innebära.
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Svensk poliskultur i relation till angloamerikansk
polisforskning?
Det autonoma perspektivet överensstämmer i stora drag med
angloamerikansk polisforsknings beskrivning av yrkeskulturen. Hit hör
betoningen av att vara en självständig samhällskraft i allmänhetens
intresse, såväl som innebörden i begreppen riktigt respektive praktiskt
polisarbete. Det finns emellertid viktiga skillnader mellan yrkeskulturen
bland svenska patrullerande poliser och de klassiska polisforskarnas
bild, åtminstone när man sammanfattar deras rön. För det första utgör
det legalistiska perspektivet en betydligt större kraft bland svenska
poliser än vad de klassiska forskarna rapporterar. Därtill kommer att
den klassiska polissociologins betoning av ett tufft polisideal möjligen
har en motsvarighet bland enheter i brottsbelastade storstadsområden.
Den klassiska forskningens betoning av ett mekaniskt-intuitivt
förhållningssätt kommer dessutom bland svensk polis att balanseras av
ett mer intellektuellt förhållningssätt.

Kompletterar de båda perspektiven varandra?
I denna avhandling har jag pekat på förekomsten av en självständig
yrkeskultur som på olika punkter avviker från det regelverk som
reglerar polisarbetet. Dessa avvikelser står i motsättning till
grundläggande rättsprinciper såsom rättssäkerhets-, ändamåls-, likhetsoch objektivitetsprincipen. Detta är emellertid inte någon isolerad
svensk företeelse utan motsvarande drag återkommer i västvärldens
polisorganisationer. En grundläggande fråga är hur det kan vara möjligt
att sådana alternativa maktcentra tillåts existera. Hittills har jag
behandlat det legalistiska och det autonoma perspektivet som motsatta
synsätt på polisarbete. I denna avslutande diskussion skall jag föreslå en
annan infallsvinkel genom att fråga om de inte istället skall ses som
kompletterande.
Utifrån den synvinkeln kan man hävda att det i västvärldens
polisorganisationer inte förs någon strid mot ett autonomt perspektiv,
därför att detta innebär ett mer effektivt sätt att bedriva polisarbete än
vad som officiellt kan sanktioneras. Att låta den repressiva
polispraktiken utgå från en kategorisering av medborgarna baserat på
yttre karaktäristika eller deras tidigare meriter kan till exempel vara ett
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effektivt sätt att bedriva patrullerande polisarbete. Man söker där man
av erfarenhet vet att man får napp även om oskyldiga medborgare med
ett så grovmaskigt nät riskerar att inkluderas.
Med hänvisning till begrepp hämtade från organisationssociologen
Alvin Gouldner menar Punch att polisorganisationen i sin tidiga historia
kännetecknades av att vara en bestraffningscentrerad byråkrati, men att
den senare utvecklats till att bli en skenbyråkrati. 613 Som en följd av
bland annat uppmärksammade polisövergrepp i såväl USA som i
Storbritannien och Sverige utsattes polisen med början i slutet på 1960talet för externa krav på kontroll. 614 Samtidigt skedde av olika skäl,
som bilburenheten i kombination med större fackligt inflytande, en
minskning av kontrollen av den enskilda polismannen.
Bestraffningsbyråkratin övergick till en skenbyråkrati där poliser i
praktiken gavs stora friheter. Först när oegentligheter blivit offentliga
och legitimiteten hotades skiftar skenbyråkratin till att återigen bli en
bestraffningsbyråkrati. I enlighet med Gouldners och Punchs
resonemang kan polisers självständighet ses som en konsekvens av
friare arbetsvillkor. Polisledningar har tvingats acceptera detta och
inrikta sig på att snarare ge ett intryck av en välkontrollerad
polisapparat.
Man kan emellertid föra resonemanget ett steg vidare.
Kombinationen av det legalistiska och det autonoma perspektivet kan
ses som en praktisk lösning på dilemmat att kombinera å ena sidan
tekniskt inriktade krav på effektivt upprätthållande av lag och ordning
och å det andra institutionella krav på att underordna sig grundläggande
rättsregler. Vad som förefaller vara en yrkeskår som tar sig alltför stora
friheter skulle i själva verket vara ett instrument för att hantera
institutionella krav om likhet inför lagen. "Vanligt hyggligt folk" skall
ha medborgerliga rättigheter. De regler som begränsade polisers
rättighet att fritt välja sätt att ingripa skulle emellertid i praktiken inte
613
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gälla för mötet med resurssvaga och brottsbelastade grupper.
Institutionella föreställningar såsom likhet inför lagen, förbjuder lagar
som bara gäller för vissa befolkningsgrupper. Istället kan man att
överlåta åt den enskilda polismannen att göra praktiska bedömningar.
Detta blir emellertid ett problem när agerandet blir offentligt eller man
råkar handla gentemot någon med resurser att protestera. Om än
underförstått, utgörs utifrån ett sådant synsätt vad som i det autonoma
perspektivet beskrivs som "riktigt och praktiskt polisarbete" också de
dominerande förväntningarna på polisrollen. Polismannen förväntas
göra vad han inte får göra. Blir han däremot belagd med att ha gjort fel
är det han personligen som får ta konsekvenserna.
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Appendix: Källor och tillvägagångssätt
I detta appendix redovisar jag mina källor. Dessutom beskriver och
diskuterar jag hur jag gått tillväga i bearbetning av data. Min
datainsamling bygger i enlighet med såväl klassisk angloamerikansk
som senare skandinavisk polisforskning på fältstudier och längre
kvalitativa intervjuer. 615 Mer eller mindre explicit brukar man hänvisa
till en etnografisk tradition. Mats Alvesson och Stanley Deertz
definierar begreppet etnografi som:
undersökningar som inbegriper en längre period av fältarbete, där
forskaren försöker komma nära det samhälle (den organisation eller
grupp) som ska studeras, förlitar sig både på redogörelser som
lämnats och på observationer av en rad olika naturligt
förekommande händelser (men också på annat material, till exempel
dokument eller materiella artefakter) samt intresserar sig för
kulturella frågor (innebörder, symboler, idéer, antaganden). 616
Avhandlingens resonemang grundar sig på flera typer av källor: min
erfarenhet som lärare på Polishögskolan, min medverkan i ett
etikprojekt inom polisen samt en studie av polishumor. 617 Dessa utgör
en viktig bas för min förförståelse men även som kompletterande
empiri. Främst utgår jag emellertid från de intervjuer och fältstudier
som jag kallar "huvudstudien". Dessutom har jag kompletterat min
empiri med senare skandinaviska avhandlingar som behandlar mitt
avhandlingsområde.

615

Reiner, Robert (1992) Police research in the United Kingdom s. 441.
Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig metod s. 87f.
617
Referenser till dessa studier angavs i kapitel 1.
616
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Lärarerfarenhet från Polishögskolan
Min tid som psykologilärare för polisaspiranter under dess avslutande
termin 1993–1997 gav mig en inledande uppfattning om polisarbetets
villkor och förekomsten av ett urskiljbart polisiärt tänkande. Medan
andra yrkesinriktade högskoleutbildningar under de senaste åren blivit
mer akademiserade och teoriinriktade var den polisutbildning jag kom i
kontakt med i hög grad kopplad till den praktiska verksamheten.
Främst har polishögskoleerfarenheten bidragit till en förförståelse om
polisiärt tänkande och polisarbetets villkor. Denna förförståelse har
varit viktig för uppläggningen av avhandlingsarbetet. Jag har förutom
detta tagit mig friheten att använda material från grundutbildningen
som kompletterande empiri i den fortsatta framställningen. Det kan
vara kontroversiellt att använda sig av material som inte insamlats
under organiserade former och med ett tydligt syfte. Man kan dessutom
ifrågasätta det etiskt försvarbara i att använda information från
informanter som inte visste att deras uttalanden skulle komma att
användas i forskning. Jag menar emellertid att det är omöjligt för mig
att bortse från dessa tidigare erfarenheter. Därutöver är det omöjligt att
identifiera några enskilda personer.
Speciellt har två typer av fenomen varit väsentliga. Det första
handlar
om
den
förändring
studenter
i
yrkesinriktade
högskoleutbildningar brukar genomgå. Jag har inte sett det
vetenskapligt dokumenterat men många lärare känner förmodligen igen
den beskrivning jag gav i samband med att socialisationen in i
polisrollen behandlades. 618 Utifrån en sådan erfarenhet kan studenter
som kommer tillbaka från sin praktik i hög grad ha tillägnat sig attribut
som går att direkt koppla till yrkesrollen eller praktikplatsen. Det kan
vara sättet att resonera, uttrycka eller röra sig, klädseln etc. I strävan
efter att integrera yrkesrollen antar man för en period förhållningssätt
som närmar sig karikatyren av denna. Tillspetsat kan man säga att
ingen är så mycket psykolog, socionom eller polis som direkt efter
praktiken. Jag vill föreslå att vill man få en inledande kunskap om
karaktären hos en viss arbetsplatskultur skall man studera dem som
håller på att skolas in i denna.
618

Se s. 66.
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På Polishögskolan fick jag en första kontakt med vad jag beskrivit
som det legalistiska kontra det autonoma perspektivet. Undervisningen
på Polishögskolan handlade i hög grad om att utbilda polisaspiranterna
i hur polisarbete skulle bedrivas i enlighet med gällande ideologi och
regelverk. När polisaspiranterna kom tillbaka från sin praktik hade de
emellertid kommit i kontakt med ett mer situationsanpassat sätt att
fungera som polis, där lagstiftning m.m. var en av flera variabler som
bestämde hur arbetet utformades. För polislärarna gällde det att
balansera detta – samtidigt som man företrädde den officiella linjen
undvek man att gå i direkt polemik mot ett autonomt perspektiv. En
ytterligare aspekt av mitt engagemang på Polishögskolan var att det
underlättade att jag fick tillträde till sidor av polisorganisationen som
man annars var försiktig med att låta utomstående få del av. Men detta
återkommer jag till.

Etikprojektet
Under 1995–1997 var jag engagerad i ett projekt på Polishögskolan
med syfte att öka den etiska medvetenheten bland i första hand
storstädernas poliser. Jag deltog i projektets arbetsgrupp när
utbildningen lades upp och medverkade i utarbetandet av ett
utbildningsmaterial och att genomföra tre utbildningar för
etikhandledare. 619
Eftersom en stor del av informanterna till min huvudstudie
rekryterades från dem som gått denna etikhandledarutbildning kan det
vara skäl att säga något om utbildningens uppläggning. De
etikhandledarutbildningar som jag medverkade i genomfördes under tre
omgångar från hösten 1996 till våren 1998 i Skåne med 13–14
deltagare i varje grupp. Utbildningen genomfördes under en termin och
var uppdelad i fyra intensiva undervisningsveckor med litteraturstudier
och hemuppgifter däremellan. Begreppet "etikhandledare" kan tolkas
som att dessa skulle tränas i och sedan förmedla en viss yrkesmoral. I
etikhandledarutbildningen låg emellertid betoningen på att deltagarna
skulle utveckla sin förmåga att reflektera kring polisarbete. Basen i
utbildningen var att man efter korta teoripass genomförde diskussioner
619

Polishögskolan (1998) Etik i polisarbete, projektarbete 1995 – 1997.
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kring en rad områden med koppling till polisiär yrkesetik. Hit hör bland
annat synen på polisens uppdrag, människosyn och relationen till
allmänheten, interna relationsproblem i förhållande till chefer och
kollegor, främlingsfientlighet och rasism, liksom maktmissbruk och
våldsanvändning.
Som underlag till ett utbildningsmaterial om polisetik som senare
kom att resultera i två böcker gjorde jag tillsammans med Maria
Knutsson 1995–1996 en serie intervjuer med olika befattningshavare
inom polisen. Därutöver genomförde vi tre enkätundersökningar om
etiska problem i polisarbete, som 1997 följdes upp med motsvarande
studie av civilanställda. Den första och den andra enkätundersökningen
riktades till polisaspiranter som just avslutat en ett och halvt år lång
praktik och gick sin avslutande termin på Polishögskolan. I den första
enkätundersökningen ställdes frågan "Vad bör tas upp i ett läromedel i
polisetik". I resterande enkäter fick respondenten utifrån nio alternativ
ange vad de uppfattade som de allvarligaste respektive de vanligaste
etiska problemen i polisarbetet. Därefter uppmanades de i öppna frågor
att ge exempel på allvarliga respektive vanliga etiska problem samt från
sin erfarenhet ge exempel på god etik i polisarbete. Sammanlagt 344
enkätsvar inkom. Resultatet av dessa studier har senare publicerats.
Etikprojektet utgick från en bred definition av begreppet yrkesetik i allmänhet och polisetik i synnerhet. I utbildningsmaterialet angavs att
yrkesetik behandlar vilka värden som är centrala i yrkesutövningen
samt att den polisiära etiken syftar till att "medvetandegöra", och
kritiskt analysera, de värderingar och normer som mer eller mindre
medvetet styr polisiära åtgärder. 620 I detta ingick att identifiera vilka
faktorer som påverkade uppkomsten av en viss yrkesmoral, vilket även
inkluderade interna relationer. Härigenom kommer begreppet yrkesetik
att omfatta samma fenomen som yrkeskultur i min användning av
begreppet om än med en delvis annan infallsvinkel.
Vare sig etikprojektets förstudier, utarbetandet av utbildningsmaterial,
och genomförandet av utbildningar ingick som del i avhandlingsarbetet.
Detta hindrar emellertid inte att de utgör viktiga delar i min förförståelse och som självständigt empiriskt underlag för denna studie.
620

Granér, Rolf & Knutsson, Maria (2000) Etik i polisarbete s. 18.
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Sammanlagt tolv veckor av diskussioner med erfarna poliser om
polisiära förhållanden i teori och praktik kom att fördjupa och nyansera
den förförståelse om poliskulturer jag skaffat mig från Polishögskolan.
Denna förförståelse utgjorde ett viktigt underlag för enkäterna i
huvudstudien nedan. Jag använde mig dessutom av resonemang från
etikhandledarutbildningarna i mina intervjuer. I några fall refererar jag
dessutom direkt till dessa i avhandlingstexten.
Etikenkätstudien utgör en systematiserad insamling av kunskap. Den
utgör dessutom tillsammans med intervjuer underlag till de båda
böckerna om polisetik. Referenser till intervjuer och samtal som inte
finns nämnda i böckerna finns angivna som "intervjuer i samband med
etikprojektet".

Studier av polisjargong och polishumor
I kontakter med poliser i och utanför utbildningen samt i mina
litteraturstudier har jag kontinuerligt efterfrågat och noterat exempel på
polisslang. I utbildningar har jag i samband med diskussionen om
poliskulturer delat ut en lista med uttryck och bett om kompletteringar.
Jag har därutöver använt mig av två tidigare gjorda inventeringar. 621
Denna polisjargongsinventering som f.n. omfattar 174 begrepp är i sin
helhet inte publicerad. Däremot har den använts i de rapporter som
följde på en delstudie om humor i poliskollektivet.
Våren 1999, medan jag var i inledningen av datainsamlingen för
min huvudstudie, genomförde jag på en polismyndighets uppdrag en
undersökning angående tråkningar och practical jokes i en polisiär
specialenhet. Undersökningen som bestod av en enkätundersökning
omfattande 52 enkäter och 15 intervjuer om vardera cirka två timmar
och är dokumenterad i två rapporter. Även om studien fokuserade på en
speciell händelse och sättet att använda humor inom polisen kom även
en del av frågorna att mer allmänt beröra attityder till polisarbetet och
polisorganisationen. I samband med att uppdraget avtalades med den
aktuella polismyndigheten var vi överens om att jag skulle kunna

621

Svedlund, Karin (1988) En studie över yrkesjargongen inom Stockholms
polisdistrikt; Carlström, Ann Kristin (1992) Poliser s. 15f.
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Fältstudier

använda resultatet av studien för min egen forskning. Jag informerade
de intervjuade att jag genomförde studien delvis som en del av denna.
Jag utgår från antagandet att ett rikhaltigt internt språk är ett uttryck för
en stark kollektiv identitet. De fenomen man väljer att skapa egna
begrepp för uttrycker något om kollektivet. Man kan behöva
gemensamma begrepp där det vanliga språket visat sig otillräckligt.
Man kan därjämte behöva omskrivningar av fenomen man vill hålla
interna.
På motsvarande sätt kan man anta att när humor – såsom fallet är
bland patrullerande poliser – blir en viktig del av den kollektiva yrkesidentiteten så fyller skämtandet en viktig funktion för att hantera
arbetets villkor. Ur ett perspektiv där individer och grupper präglas av
kompletterande och/eller motstridiga attityder och värderingar och där
ömsesidig påverkan ofta sker via subtila metoder, blir studier av
skämtandets frekvens, innehåll och form en kompletterande källa till
kunskap om dolda kollektiva processer.

Huvudstudien
Min huvudstudie utgår från intervjuer och fältstudier som genomfördes
december 1998–januari 2000. Den dominerande uppläggningen för
denna var att jag gjorde en fältstudie under ett arbetspass med poliser i
yttre tjänst som hade genomgått etikhandledarutbildningen. Därefter
genomförde jag en omfattande kvalitativ intervju med dessa informanter/etikhandledare. Jag genomförde dessutom ytterligare fältstudier
och/eller intervjuer med andra informanter som på något sätt skulle
kunna ge information i enlighet med avhandlingens syfte. Speciellt var
jag angelägen om att få en spridning vad gäller kön och ålder hos
informanter samt att få olika typer av orter representerade. I samtliga
polismyndigheter hade jag godkännande av respektive länspolismästare
att genomföra fältstudierna och intervjuerna. Dessa godkännande
skedde utan andra förbehåll än de som omfattades av den lagligt
reglerade tystnadsplikten.
Som fältstudier genomförde jag 18 arbetspass varav 16 i patrullbil och
två på ledningscentral. Dessa varade sju–åtta timmar vardera. Jag har
deltagit i samtliga förekommande arbetspass, även om kvällar/nätter
dominerat. I fjorton av dessa var en av de poliser jag åkte med en
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Intervjuer

informant som jag senare intervjuade. Fjorton arbetspass gjordes i
polismyndigheten i Skåne, där jag besökt samtliga polisområden. Fyra
arbetspass gjordes utanför Skåne, ett i Stockholm och tre i ett
glesbygdslän. Fältstudierna var lika fördelade mellan större och mindre
distrikt.
För de sju första arbetspassen förde jag löpande anteckningar,
varefter jag vid hemkomsten skrev ut så mycket som jag kunde komma
ihåg i kronologisk ordning. Därefter övergick jag till att bara föra
anteckningar kring tankar, uttalanden och händelser som jag bedömde
vara intressanta. I början var jag diskret med mitt antecknande, men
övergick sedan till att även anteckna öppet i informanternas närvaro.
Fältstudierna i radiobil innebar att jag satt i bilens baksäte och följde
med ut när man stannade för att genomföra någon form av åtgärd. Jag
strävade efter att vara så lite i vägen men samtidigt kunna se så mycket
som möjligt. Jag gjorde avtal med dem jag åkte med att jag följde efter
dem om de inte sa till mig om något annat, men såg till att hålla mig på
ett par meters avstånd när poliserna gjorde ett ingripande. Inför
fältstudierna fick jag skriva på en traditionell blankett att jag var
medveten om lagen om tystnadsplikt och avsåg att följa denna. Jag
informerade dem jag skulle åka med att de data från fältstudien som jag
eventuellt skulle publicera inte skulle kunna härledas till dem.
En stor del av fältstudierna innebar att jag, med de poliser jag åkte i
radiobil, i ostrukturerad form ställde frågor och diskuterade olika
fenomen med anknytning till polisarbetet. Sammanlagt kom jag
därigenom i kontakt med 44 poliser. 14 av dessa kom att ingå i 25
organiserade intervjuer. Dessutom intervjuade jag 11 poliser jag inte
gjort fältstudier tillsammans med. En sammanfattande beskrivning av
de informanter som ingick i dessa intervjuer framgår av tabell 6.
Tabell 6: Karaktäristika hos intervjuade
Karaktäristika
Geografisk placering
Mindre distrikt
622
Större distrikt

Antal
10
15

622

I gruppen större distrikt ingår även de intervjuade som var placerade på länspolismyndighet.
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Kön
Kvinnor
Män
Funktion
Näpo
Utryckning
623
Övrigt
Antal år i tjänst
15 år eller mer
5 år eller mindre

8
17
9
9
7
20
5

Såväl som vid fältstudierna angav jag att intervjusvaren skulle hanteras
anonymt. Om något redovisat intervjusvar skulle kunna hänföras till
den intervjuade informanten, skulle jag i förväg begära vederbörandes
tillstånd. Detta har skett i två fall, då jag bedömde att en initierad läsare
skulle kunna koppla citatet till en viss person. Jag är väl medveten om
att läsare skulle vara betjänad av att få en utförligare presentation av
mina informanter såväl här som i de citerade intervjusvaren. Av
anonymitetsskäl har jag emellertid avstått från detta.
Intervjuerna som regelmässigt varade i tre–fyra timmar gick med
vissa variationer till så att efter några inledande frågor presenterades
olika enkäter. Huvudformuläret bestod av vad jag uppfattade som ett
antal motstridiga påståenden om polisiära attityder, som presenterades
parvis. 624 Dessa utgick från min förförståelse i kombination med
påståenden som rapporterats i angloamerikansk forskning. Jag bad
informanten fylla i vilket alternativ som stämde dels för egen del, dels
för utrycknings- respektive närpoliser i allmänhet. I intervjuerna
betonade jag emellertid att jag främst var intresserad av hur man
uppfattade att patrullerande poliser i allmänhet resonerade. Frågan om
informantens egen uppfattning syftade till att jag ville se i vilken
utsträckning man uppfattade att denna avvek från vad man såg som
kollektivet som helhet. Frågan om när- respektive utryckningspoliser

623

I övrigt ingår de som har inre tjänst, såsom vakthavande befäl, samt de som har
funktioner utanför den patrullerande verksamheten såsom kriminalverksamhet.
624
Se bilaga 1 Attityder.
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fanns med eftersom jag ville undersöka eventuella skillnader i attityder
mellan dessa.
Som komplement till ovan nämnda huvudblankett använde jag mig
av tre formulär av rangordningskaraktär. I det första bad jag
informanten rangordna angelägenhetsgraden mellan olika polisiära
uppgifter. 625 Dessa utgick bland annat från den kodlista som används i
radiokommunikation mellan ledningscentral och patrullbil liksom från
en enkätundersökning gällande polisiära prioriteringar som genomförts
bland poliser i Stockholm. 626 Blanketten användes främst som
introduktion till en diskussion om polisiära prioriteringar och vad man
uppfattade var patrullerande polisers huvudsakliga uppgift. Ett
motsvarande syfte hade det andra rangordningsformuläret som bestod
av en uppräkning av olika polisiära specialfunktioner vars relativa
status jag bad informanten bedöma. 627 Jag utgick härvidlag från
antagandet att en viktig grund till tillskriven status utgår från kriterier
för vad ett kollektiv anser som viktigt för den egna verksamheten. I det
tredje rangordningsformuläret presenterade jag ett antal personer med
olika karaktäristika som alla utsatts för misshandel. 628 Här var
uppgiften att bedöma den inbördes angelägenhetsgraden mellan dessa.
Formuläret hade som syfte att utöver att diskutera polisiära
prioriteringar även föra in diskussionen på polisers kategorisering av
olika typer av klienter.
Informanternas svar hanterades på motsvarande sätt som i huvudformuläret. Medan samtliga intervjuer utgick från huvudformuläret
varierade det mellan informanterna vilka av de övriga blanketterna jag
använde mig av. Detta berodde företrädesvis på hur lång tid
genomgången av huvudformuläret tog. Jag uppmanade informanten att
tänka högt när formulären fylldes i och följde upp deras skriftliga
och/eller muntliga svar med följdfrågor. Härvidlag var min strategi att
inleda med öppna neutrala frågor för att sedan övergå till något som

625

Se bilaga 2 Angelägenhetsgrad mellan olika polisiära uppgifter.
Polismyndigheten, Stockholms län (1998) Renodlat polisarbete.
627
Se bilaga 3 Status hos olika yrkesuppgifter.
628
Se bilaga 4 Misshandel.
626
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Varför denna studie på detta sätt?

mer liknade en dialog eller diskussion. 629 Då tillämpade jag ibland en
mer ifrågasättande eller diskuterande frågeteknik, där jag kunde ställa
informanternas svar mot rön i internationell forskning, erfarenheter från
utbildning, andra informanters uppfattning eller vad jag upplevt under
fältstudier. Jag använde dessutom intervjuerna till att testa preliminära
slutsatser om polisiärt tänkande som jag kontinuerligt gjorde under
studiens gång. Detta förfaringssätt var emellertid avhängigt av hur
informanten svarade. I enstaka fall kunde jag uppfatta att min informant
föreföll alltför okritisk till mina hypoteser, eller verkade vilja ge mig de
svar vederbörande trodde att jag ville ha. I en sådan situation återgick
jag till en neutral frågeteknik med öppna frågor.
Blanketterna hade bland annat den fördelen att jag kunde närma mig
mer kontroversiella ämnen och slapp att fundera ut frågor som inte
framstod som ledande. Av blanketternas utformning kan man få
intrycket att de erbjuder möjlighet till en kvantitativ redovisning. En
sådan var emellertid inte min avsikt, vilket jag informerade om under
intervjun. Det visade sig för övrigt att blankettfrågorna initialt kunde
tolkas mycket olika. Vid flera tillfällen ändrade dessutom de svarande
sin bedömning efter mina följdfrågor.
Av intervjuerna spelades 23 stycken in på band, som sedan skrevs
630
ut. Bandinspelningen kombinerades med att jag i punktform förde
löpande anteckningar. I min bearbetning av de utskrivna intervjuerna
delade jag upp svaren i olika kategorier. Dessa kategorier utgick från
teman jag från början ville studera, sådana jag fann via upprepade
genomläsningar av intervjusvar och sådana där svaren hade anknytning
till tidigare forskning. Härvidlag kunde samma svar hamna i flera
kategorier. I ursprungsversionen hade jag 84 kategorier. Successivt
reviderade jag kategoriindelningen för att slutligen komma fram till den
taxonomi och den disposition avhandlingen utgår från.

629

För en diskussion om dialogtekniken i intervjun se Arnstberg, Karl-Olov (1989)
Socialarbetare s. 20f; För en liknande intervjumetodik se Lundberg, Magnus (2001)
Vilja med förhinder s. 136f.
630
Att två intervjuer inte spelades in berodde på problem med inspelningsapparaten. I
des-sa fall har jag fått förlita mig på anteckningar från intervjuerna.
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Att studera poliser

Den typ av etnografisk undersökning som min huvudstudie utgör
implicerar en rad möjliga felkällor. Grundläggande är att den är
avhängig forskarens kompetens att genomföra sin undersökning. Hit
hör förmågan att skapa kontakt med informanter, ställa de relevanta
frågorna, göra ändamålsenliga observationer och inte minst att göra
rimliga tolkningar av resultatet. Något som såväl forskaren som
läsaren/granskaren kan ha svårt att bedöma. Den diskuterande
intervjuteknik jag använde mig av kräver till exempel en hög grad av
känslighet för att inte låta intervjun övergå till en övertalning av
informanten att omfatta undersökarens antaganden.
En annan faktor som kan vara en tillgång likaväl som den kan snedvrida en studie är karaktären av förförståelse. Jag går in i min
huvudstudie med en förförståelse som byggts upp under flera år och
som grundats på såväl systematiserade som icke-systematiserade källor.
Utifrån denna har jag lagt upp min studie, utarbetat en intervjuguide
och fokuserat på olika områden. Möjligen har denna förförståelse
underlättat kontakten med mina informanter. En alltför tydlig
förförståelse innebär emellertid samtidigt en risk för att undersökaren
om än omedvetet i allt för stor utsträckning söker bekräftelse på tidigare
antaganden. För att undvika detta har jag strävat efter att hålla distans
till och vara beredd att ifrågasätta mina tidigare antaganden. Detta har
skett i en kontinuerlig inre dialog och i intervjuerna med informanter.
Även om min grunduppfattning är att studiens kvalitet i hög grad är
beroende av forskarens förmåga och att denna är svår att bedöma, finns
det anledning att diskutera några frågor kring studiens uppläggning,
urvalet av informanter och kring vilken information man får tillgång
till. Men först vill jag kort diskutera villkoren för att studera poliser.
Polisforskarna Knutsson och Partanen rapporterade i en studie av ordningspoliser från 1986 en misstänksamhet från polisens sida gentemot
forskaren. 631 En liknande ståndpunkt återfinns hos Ekman, som i sin
avhandling betonar betydelsen av tillhörighet till poliskollektivet för att
få en inblick utöver den officiella fasaden:
Att själv vara polis är nästan en förutsättning för att få ta del av de
samtal (småprat) och exempel om polisarbete (sagor) som man
631

Knutsson, Johannes & Partanen, Pirjo (1986) Vad gör polisen? s. 16f.

310

Bredd eller djup i en studie

måste informera sig om för att kunna förmedla de normer som styr
polisarbetet. 632
Flera forskare anger emellertid att man mött en hög grad av öppenhet i
sina polisstudier. 633 Mina erfarenheter av att studera interna förhållanden inom polisen stödjer båda dessa uppfattningar. Å ena sidan upplevde jag redan på Polishögskolan att det bland poliser fanns en tydlig
uppdelning i vilka som fick ta del av information om interna
förhållanden i poliskollektivet. Till vad som uppfattas som
allmänhetens representanter var det angeläget att förmedla det officiellt
sanktionerade. 634 För några inkluderade detta polischefer och
civilanställda
i
polisorganisationen.
För
andra
var
organisationstillhörighet en bekräftelse på att man "tillhörde firman"
och därmed kunde härbärgera viss icke-officiell information. Bland
mina informanter fick jag stöd för en sådan uppfattning. Man beskrev
en misstänksamhet mot sådana som ansågs ute efter att svartmåla
polisen, liksom mot dem som ansågs skapa sig en bild utan att förstå
polisarbete. Flera angav att ett viktigt kriterium är att man blev känd för
att ha ett seriöst intresse och att man förstod de polisiära villkoren. 635
Studiens syfte implicerar att söka information om förhållanden som
kunde avvika från dem som var officiellt sanktionerade eller stod i strid
med gällande lagstiftning. Därtill kom att jag utgick från förekomsten
av och ville belysa fenomen som möjligen inte var verbaliserade eller
medvetna bland poliskollektivets medlemmar. Dessutom var min
ambition att få sådan information att jag skulle kunna dra slutsatser som
kan generaliseras till ett större kollektiv av poliser än enskilda
individer, arbetslag eller distrikt.
Dessa tre ambitioner är svåra att kombinera. Vad gäller de två första
är den klassiska etnografiska metoden för att studera dolda processer i
632
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ett kollektiv att leva under en längre tid bland dess medlemmar.
Härigenom vill man skaffa sig en grupp informanters förtroende.
Dessutom eftersträvas att forskarens närvaro blir en så naturlig del av
vardagen att man släpper på eventuella gränser till utomstående. Detta
är emellertid en tidsödande metod och det kan vara svårt att
generalisera data från den.
Valet att genomföra fältstudier med olika informanter om ett
arbetspass vardera, har inneburit att jag kunnat se en rad olika polisiära
arbetsmiljöer. Jag har emellertid inte kunnat bli tillräckligt bekant med
andra poliser än mina informanter och i förekommande fall dennes
kollega i radiobilen. Enligt några informanter kunde man anta att
poliser skulle agera försiktigare på raster om man har en främmande
civilperson närvarande. Bland annat skulle detta avspegla sig i en större
försiktighet i den polisiära jargongen. Förmodligen har därmed den
bredd jag uppnått med mitt tillvägagångssätt samtidigt inneburit att jag
förlorade i djup i förhållande till om jag deltagit under en längre tid i
samma turlag. Min förhoppning är emellertid att jag genom valet av
etikhandledare har kunnat kombinera ambitionen att få "djupinformation" och samtidigt spegla större kollektiva processer. Jag menar
därjämte att min förkunskap bidrog till att snabbare kunna fokusera på
bakomliggande teman.
Valet av etikhandledare kunde antas ha fördelar i förhållande till att jag
via fältstudier mer allmänt sökte informanter: Etikhandledare skulle
kunna beskrivas som interna experter på polisiärt tänkande. De var
erfarna poliser. De hade via etikhandledarutbildningen fått en träning
att se polisarbete ur olika synvinklar, såväl som att få en mer
självreflekterande syn på den egna yrkesrollen. De hade dessutom som
etikhandledare lett ett stort antal kollegor i motsvarande diskussioner.
Etikhandledarna kände mig sedan tidigare. De visste att jag var förtrogen med förhållanden inom polisen. Därmed behövde de inte
upprätthålla den kollegiala lojalitet som innebär att man "pratar inte
skit" om polisen för dem som inte tillhör "firman". Av bland annat
kursutvärderingar uppfattade jag för övrigt att jag hade ett gott
förtroende hos merparten av dessa. De kunde dessutom inför kollegor
gå i god för mig i samband med fältstudier, vilket jag fick flera
konkreta bekräftelser på.
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Det finns emellertid möjliga problem med att så starkt fokusera på
etikhandledare. En sådan risk utgår från vår tidigare lärare–elevrelation. Denna skulle kunna innebära att jag uppfattades som en
auktoritet vars uppfattning inte kunde ifrågasättas. Vare sig under
utbildningen eller under intervjuerna uppfattade jag emellertid bland de
flesta intervjuade att så var fallet. Som nämnts var det emellertid en
möjlighet jag var observant på och som jag anpassade min
intervjuteknik efter.
I urvalet av de poliser som togs ut till etikhandledare
rekommenderade styrgruppen för projektet att man skulle välja
handledare som inte hade alltför stor egen belastning ifråga om etiskt
tveksamt agerande, att de skulle vara flexibla och inte alltför
"fyrkantiga" i sitt sätt att resonera samt att de skulle vara allmänt
accepterade och uppskattade av sina kollegor. Jag vet inte i vilken
utsträckning dessa kriterier följdes i uttagningen av handledare. Även
om frågan om representativitet i denna typ av kvalitativ studie inte kan
diskuteras annat än i grova termer skulle detta kunna innebära en risk
för att jag skulle få ett snedvridet urval. Mot detta talar dock Ekenwalls
enkätstudie av attityder till oegentliga beteenden inom polisen, där
etikhandledare utgjorde en referensgrupp. Deras attityder uppvisade
bara obetydliga variationer i förhållande till huvudgruppen poliser. 636
Etikhandledarna själva ansåg sig inte heller avvika från poliskollektivet
i någon större utsträckning. Däremot menade de att jag med mitt urval
inte skulle komma i kontakt med extremvarianterna av polisstilar.
Sålunda skulle de som ansågs alltför fördomsfulla, våldsbenägna eller
arbetsovilliga exkluderas. Det hade naturligtvis varit en styrka att nå
även dessa. För att få tillgång till ett större spektra av polisstilar hade
det emellertid krävts längre fältstudier med samma poliser för att
därigenom skapa ett förtroende.
Man kan generellt fråga sig vad en observatör får se i en observation.
Är det en väl tillrättalagd föreställning vars syfte är att de observerade
kommer i bästa möjliga dager? Kommer medvetandet om observatören
att inverka på koncentrationen på uppgiften eller är det en representativ
avspegling av verkligheten observatören får ta del av? Det kan
636
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förekomma att den observerade medvetet försöker styra observatörens
upplevelser. Kanske intressantare är emellertid de spontana effekterna
av att bli observerad. Två typer av möjliga sådana effekter kan
identifieras. Effekten av att bli observerad kan bli att den observerade
strävar efter att göra bästa möjliga insats. Dessutom kan den
observerade agera i enlighet med de förväntningar denne antar att
observatören har.
I enlighet med experimentell socialpsykologis begrepp "social
facilitation" kommer prestationer att förbättras om andra är närvarande,
beteendet kan utvärderas och uppgifterna är enkla. Är uppgifterna
däremot komplicerade hämmas prestationerna. 637 I termer av självbild
kan man göra en uppdelning i en positiv yrkessjälvbild som motsvarar
en självvärdering som närmar sig ett eget yrkesideal kontrasterat av en
negativ yrkessjälvbild som innebär ageranden man är missnöjd med. En
mellanvariant utgörs av en rutinmässig självbild som inkluderar
ageranden som uppfattas som mer eller mindre självklara och därför
inte värderas i vare sig positiva eller negativa termer. Att vara
observerad torde för många innebära att man strävar efter att agera i
enlighet med sitt eget yrkesideal, förutsatt att man inte antar att
observatören har en avvikande uppfattning. På motsvarande sätt är man
speciellt motiverad att undvika att agera i enlighet med den egna
negativa yrkessjälvbilden. Man kan emellertid anta att en sådan självdisciplin är energikrävande och att man ju längre observationen pågår
kommer att agera i enlighet med den rutinmässiga yrkessjälvbilden.
Härvidlag finns återigen en nackdel i min uppläggning i förhållande till
att under en längre tid följa samma personer. Mina informanter kan i
större utsträckning antas ha agerat i enlighet med sin egen positiva
yrkessjälvbild. Det är emellertid min förhoppning att denna tendens
motverkas av informanternas intervjusvar kring hur poliser rutinmässigt
agerar.
Därtill kommer det välkända fenomen som innebär att undersökta
personer tenderar att agera utifrån vad man uppfattar vara
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undersökarens förväntningar. 638 Jag har tidigare hävdat att min
bakgrund och mina förkunskaper varit till fördel för hur jag har
uppfattats. Flera av de attribut jag tillskrivs kan emellertid innebära en
felkälla. Jag är civilist, psykolog och förutom detta utbildare av
etikhandledare. Detta skulle kunna innebära att jag förknippas med ett
teoretiskt polisideal med begränsad förståelse för polisarbetets
realiteter. Kopplingen till Polishögskolan skulle kunna innebära att jag
anses företräda ett legalistiskt förhållningssätt. Dessa kopplingar skulle
därutöver kunna medföra att jag förknippades med ett mjukt
förhållningssätt enligt den taxonomi jag tidigare beskrivit. Därigenom
skulle jag i oproportionerligt stor utsträckning ha kommit i kontakt med
såväl ett legalistiskt perspektiv som ett mjukt förhållningssätt. Jag
saknar dock djupare kunskap om hur jag har uppfattats, varför jag har
svårt att värdera betydelsen av dessa eventuella felkällor. Jag har
emellertid varit medveten om denna risk genom att fråga vidare och
peka på alternativa erfarenheter när jag tyckt att resonemang varit
alltför legalistiska eller "mjuka". Men detta kan å andra sidan ha
inneburit att jag i alltför stor utsträckning fokuserat på polisarbetets
autonoma och tuffa sidor.

Litteraturstudier
I enlighet med avhandlingens syfte har jag använt en rad olika
internationella studier och forskningsöversikter som jämförelse med
vad jag kommit fram till. En speciell plats i min studie har emellertid
flera av de skandinaviska avhandlingar som kom mellan 1998 och
2001. Detta gäller särskilt Lars Holmbergs danska avhandling "Politiets
skøn i retssociologisk belysning" och Liv Finstads norska studie
"Politiblikket" som i hög grad behandlar motsvarande frågor som mina.
I läsningen av dessa texter har jag utgått från antagandet att
förhållandena är relativt likartade i de skandinaviska länderna.
En central ställning har även Gunnar Ekmans avhandling "Från text
till batong – Om poliser, busar och svennar" och Ann Kristin
Carlströms "På spaning i Stockholm – En etnologisk studie av
638
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polisarbete" haft. Detta gäller även tillämpliga delar av Stefan
Holgerssons licentiatavhandling "IT-system och filtrering av
verksamhetskunskap – kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens ITsystem". Titeln till trots handlar den i stor utsträckning handlar om
tänkande och praktik bland patrullerande poliser. Magnus Lundberg har
i
en
serie
texter
behandlat
polisers
hantering
av
kvinnomisshandelsärenden på ett sådant sätt att det går att inordna i
mitt yrkeskulturella perspektiv. Speciellt gäller det hans
licentiatavhandling "Kvinnomisshandel som polisärende, att definiera
och utdefiniera" samt hans doktorsavhandling "Vilja med förhinder,
polisers samtal om kvinnomisshandel".
Dessa texter kan sägas utgöra en ytterligare kategori informanter. De
har bearbetats på motsvarande sätt som jag gjorde med mina utskrivna
intervjuer. Jag gjorde utförliga referat av texterna för att sedan
kategorisera referaten i teman. Detta skedde parallellt med att
intervjuerna bearbetades.
En sammanställning av dessa bidrag presenteras i bilaga 5 ”Schematisk
jämförelse mellan samtida polisstudier”. Av denna framgår att dessa
forskningsbidrag uppvisar tydliga likheter med min studie vad gäller
syfte, vilka grupper som man hämtar sin empiri från, liksom metod för
datainsamling och bearbetning.
Den breda fokuseringen på vad jag kallar yrkeskultur återfinns hos
såväl Finstad som Holmberg och Carlström. Inom denna ram är både
Ekman och Holgersson inriktade på styrning och kontroll av
polisarbete. Lundberg studerar polisiärt tänkande och praktik med fokus
på familjevåldsärenden. Alla har en kvalitativ inriktning, arbetar med
en etnografisk ansats med observationer och intervjuer i anslutning till
dessa som grundläggande metod. I likhet med mig använder Lundberg
även erfarenheter från egen undervisning i sitt empiriska underlag. Min
fokusering på patrullerande poliser har en direkt motsvarighet hos
samtliga utom Carlström. Hennes studieobjekt är en enskild
spanargrupp. En skillnad är emellertid att de flesta hämtar sin empiri
från storstäder, om man som i Lundbergs fall även inkluderar Malmö.
Holgersson kan däremot göra anspråk på att basera sin studie på hela
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landet. I mitt fall är däremot mina studier fördelade mellan större och
mindre orter.
Vad gäller underlag för studierna intar Holgerssons
licentiatavhandling en särställning. Han uppvisar det största antalet
observationstimmar och intervjuer samt har bedrivit sina studier under
en period av 3,5 år. För övrigt har studierna genomförts under perioden
1996–2000 förutom Finstads som skedde 1992/93–1995 med en tid för
datainsamling motsvarande 1–1,5 år samt Carlström som bedrev sina
fältstudier under sammanlagt ett halvår 1993–1995.
Etnografisk metod möjliggör för forskaren att fånga aspekter som kan
vara svåra att få fram med en kvantitativ ansats, såsom
enkätundersökningar. En utpräglad etnografisk metod är emellertid så
tidsödande att bara en liten grupp kan studeras. Studien är beroende av
forskarens person och läsaren är hänvisad till forskarens bedömningar.
Bland annat forskningsetiska krav på informanters anonymitet gör att
en bedömare bara kan få begränsad tillgång till de data som utgör en
studies underlag. Därför menar jag att det är viktigt med flera olika
studier av samma område.
Att i denna avhandling ge samtida nordisk forskning en framträdande plats utgör ett sätt att kompensera dessa begränsningar och
samtidigt öka bredden i min framställning. Genom att använda andras
studier har jag även eftersträvat en triangulering för att därmed öka
tillförlitlighet i mina slutsatser. När flera forskare gör likartade
iakttagelser utifrån olika data kan dessa antas vara mer än bara enskilda
observatörers tillfälliga bedömning. 639 Kritikern kan emellertid hävda
att vi styrs av varandras slutsatser och söker efter likartade fenomen. Ett
påstående som det är väl värt att beakta och som jag varit uppmärksam
på under arbetet.
I många fall har jag fått stöd för vad som framkommit i intervjuer
och fältstudier. När flera studier kan bekräfta förekomsten av till
exempel en intern tystnadskod blir det fenomen som inte kan reduceras
till den eller de grupper som en enskild forskare studerat. I mitt fall har
andra forskare fått mig att se aspekter på mitt eget material som jag
tidigare missat. I några fall avviker andras slutsatser från vad jag
639
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kommit fram till, vilket har gett mig anledning att diskutera
skillnaderna i våra rön. Dessutom har andras studier gett information
som inte går att läsa ut ur mitt eget material och därmed blivit ett
värdefullt komplement.
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Bilagor
Bilaga 1. Attityder
Nedan följer ett antal motsatta påståenden om polisers i yttre tjänst
attityder och förhållningssätt till sitt arbete. Ringa in den siffra som bäst
stämmer
med
din
uppfattning
om
hur
poliser
i
utryckning/ordningsverksamhet resp. närpoliser resonerar. Ringa
därefter på motsvarande sätt in vad som är din egen uppfattning.
Poliser föredrar ordning och rutin
framför spänning och
dramatik

Poliser har
begränsade
möjligheter att begå
överträdelser
eftersom de i så fall
vanligtvis blir
anmälda av sina
kollegor
Att bekämpa brottslingar är kärnan i
polisarbete

Förmågan till
kraftfullt ingripande
inklusive att
övermanna någon
som är föremål för
ingripande ger större
respekt bland
kollegor än förmågan
att verbalt övertala
Ordningsupprätthållande funktioner tillhör polisarbetet men
är inte något man

Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1
Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1

Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1
Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1

Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

De mest populära jobben
är de som innebär action
såsom pågående inbrott
och biljakt

Inom polisen finns en
stark tystnadskod som
anger att man inte anmäler eller vittnar mot en
kollega

Brottsförebyggande
arbete är viktigare än att
fälla en gärningsman för
ett redan begånget brott

Den som går varsamt
fram åtnjuter oftast större
prestige än den som
använder maktmedel

Det upplevs som angelägna polisiära uppgifter
att se till att vanligt folk
får lugn och ro såväl ut-
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gärna sysslar med
Om inte gärningsmannen får ett kännbart straff upplevs arbetet med att få fast
honom som förgäves
Polisarbete är mer än
ett vanligt jobb. Det
kräver dessutom ett
extra engagemang för
uppdraget
Poliser strävar efter
att behandla alla lika
oberoende av hur de
själva blir bemötta

Eftersom poliser umgås med olika typer
av människor och har
ett stort
samhällsintresse så är
det genom en rad
olika källor som poliser skaffar sig sin
uppfattning om samhället
I polisers syn på sitt
arbete är det viktigare
att följa regelverket
än att utföra sitt
uppdrag så snabbt
och effektivt som
möjligt
Att få fast en gärningsman uppfattas
oftast som viktigare
än att säkra stulet
gods

Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1
Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1
Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1
Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1
Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1

Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1

Utryckning/ordning:
3 2
1 0 -1
Närpolis:
3 2
1 0 -1
Egen uppfattning:
3 2
1 0 -1

omhus som i hemmet
-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

-2

-3

Vilket straff en infångad
brottsling får spelar
mindre roll. Det viktiga
är att jobbet fullföljs

Poliser är som vilka
andra arbetare eller
tjänstemän. Man utför
vad man blivit ålagd
utifrån sin speciella
kompetens
Rapporteftergift eller service ges i mindre
utsträckning till folk som
är oförskämda, käftar
emot eller visar sig
otacksamma
Det är i första hand genom erfarenheter från arbetet och genom andra
polisers uppfattning som
poliser skaffar sig sina
attityder och sin uppfattning om olika samhällsföreteelser

I valet mellan att göra ett
effektivt jobb och att
följa regelverket brukar
poliser välja effektivitet
förutsatt att detta inte
innebär att man riskerar
att själva hamna i
svårigheter
Att målsägaren får
tillbaka det som en tjuv
stulit är viktigare än att
tjuven infångas
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Bilaga 2. Angelägenhetsgrad mellan olika polisiära
uppgifter
Bedöm vilken relativ status följande polisiära uppgifter har utifrån som
poliser i yttre tjänst allmänhet uppfattar det. Ange om du uppfattar
någon skillnad mellan närpoliser och utryckning.
Uppgift

Hög
status

Varken hög
eller låg
status

Låg
status

Ingripande vid väpnat rån
Lag och rätt undervisning
Bråk i lägenhet, kvinnomisshandel
Efterföljande, biljakt
Trafikövervakning
Fotpatrullering
Patrullering med radiobil
Pågående inbrott
Pågående olaga fiske
Omhändertagande av skadat eller dött
djur
Omhändertagande av berusad person
Sökande efter försvunnet barn
Omhändertagande av psykiskt sjuk
person
Felparkering
Meddelande vid dödsfall
Delgivning
Självmordsförsök
Gatulangning av narkotika
Avspärrning i samband med brand
Bråk i krogkö
Rattfylleri
Trafikolycka utan personskada
Kollega i underläge
Omhändertagande av barn som gått vilse
Olaga jakt
Pågående försök till checkbedrägeri
Högljudd fest
Skränande ungdomar
Uteliggare i källare
Anträffad stulen cykel
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Bombhot
Snatteri i varuhus
Förlamad man som hamnat på golvet i
hemmet och behöver hjälp
Låsöppning av bil med barn i

Bilaga 3. Status hos olika yrkesuppgifter
Hur skulle du vilja bedöma skillnaden i status mellan följande 20
specialiteter, såsom du uppfattar att de upplevs bland poliser i yttre
tjänst i allmänhet? Ange om du uppfattar någon skillnad mellan
närpoliser och utryckning.
Specialitet/
funktion

Mycket
hög
status

Hög
status

Varken
hög eller
låg status

Låg
status

Mycket
låg
status

Receptionstjänst
Brottsförebyggande
arbete
Närpolis
Tekniker
Radiobil
MC-polis
Trafikpolis
Lokal krim
Länskrim
Länsspan
Säk allmänt
Säk livvakt
Hundförare
Piket
Sjöpolis
Ekorotel
Utlänningsrotel
Lokal span
Rytteri
Narkotika
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Bilaga 4. Misshandel
Följande personer har blivit utsatta för misshandel under juridiskt sett
likartade omständigheter. De har blivit nedslagna och sparkade, har
blåmärken på kroppen och rispor i ansiktet. De befinner sig fortfarande
på platsen. Prioritera angelägenhetsgraden för följande typer av
brottsoffer utifrån hur de flesta poliser tar sig an uppgiften. Kommer
man till exempel lägga ner något extra för att få fast gärningsmännen
alt. för att se till att offret får läkarvård.
Lisa Nilsson, 20 år, hon är utvecklingsstörd På väg hem från sitt dagcenter
blev hon nedslagen vid busshållplatsen
Andreas Johansson 25 år, snickare. Han stod i en krogkö en lördagskväll
och protesterade mot några han tyckte trängde sig före honom.
Anette Nilsson 35, undersköterska. Hon blev nedslagen på en
dansrestaurang sedan hon avvisat gärningsmannen.
Kalle Åhman 48, känd som alkoholmissbrukare och uteliggare. Han blev
misshandlad på natten i en park
Bogdan Milesovic 43 driver liten restaurang. Han blev överfallen sedan
han lämnat restaurangen efter stängningen på natten
Mustafa Huseini, 18 år blir nedslagen när han går hem från ett diskotek
Patrik Gustavsson 28 år, arbetar på reklambyrå. Han blir misshandlad
utanför en klubb för homosexuella
Martin Roskvist 35 misshandlas på hemväg från ett kvällsmöte i kyrkan
Dennis Pettersson 18 år blir nedslagen nattetid på väg från ett krogbesök
Elsa Gustavsson 72 år blir nedslagen utanför en skola en eftermiddag efter
det att hon klagat på att några ungdomar kastade skräp
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Holmberg

Finstad

Holgersson

Ekman

Bilaga 5. Schematisk jämförelse mellan samtida
polisstudier
Angett syfte

Tid för
datainsamling

Karaktär hos
empirisk studie

Plats

att undersöka vad som styr den
dagliga praktiken i en
verksamhet fylld av många och
motstridiga krav, teoretiskt, att
vidareutveckla begrepp som kan
användas för att förstå hur en
sådan praktik styrs, empiriskt att
beskriva polisarbetets vardagliga
praktik. 640
"att beskriva på vilket sätt
användandet av IT kan leda till
att verksamhetskunskap filtreras
och vilka effekter denna
filtrering får för polisverksamheten." 642
Att utifrån ordningstjänstens
vardag "få kjennskap til politiets
rolle i fortolkningspocessen;
hvordan politiet leser
omgivelsene. Hva vekker
politiets oppmerksomhet,
mistanke eller bekymring?" 643

1996 1997 641

14 djupintervjuer
100 tim fältstudier

Anonymi
serat till
storstad

1998–
2001

500 längre intervjuer, 4000 tim.
deltagande
observationer

49 kommuner i
Sverige

19921995

35 kvalitativa
intervjuer, 600
tim. deltagande
observationer
inom ordningstjänsten genomförd under sammanlagt 1,5 år
700 tim deltagande observationer

Oslo

"at afdække holdninger,
sædvaner og mønstre i den
måde, hvorpå politiet udøver
deres hverv, herunder hvordan
politiet i praksis
anvender/håndhæver
lovgivningen". 644

19961997

Förort till
Köpenhamn

640

Ekman, Gunnar (1999) Från text till batong s. 8f.
Personligt meddelande, ej angett i avhandlingen.
642
Holgersson, Stefan (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap s. 6.
643
Finstad, Liv (2000) Politiblikket s. 24.
644
Holmberg, Lars (1999a) Politiets skøn i retssociologisk belysning kap. 1.
641
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Carlström
Lundberg

"att undersöka hur spanare i
grupp utformade sina uppgifter
och skapade mening i arbetet
utifrån polisorganisationens
villkor och möjligheter." 645

19931995

Drygt 1000 tim
deltagande
observationer 646

Stockholm

Angett syfte

Tid för
datainsamling

Karaktär hos
empirisk studie

Plats

Lic. avhandling: att med kvinnomisshandel som bakgrund
åskådliggöra ordningspolisens
arbete. 647
Doktorsavhandling: att analysera
polisers framställning och förklaring av sitt agerande i
samband med kvinnomisshandelsärenden. 648

19962000 för
båda studierna

Bland annat 200
tim deltagande
observationer
och tio
intervjuer samt
undervisningserfarenheter

Företrädesvis i
Malmö.
649

645

Carlström, Ann Kristin (1999) På spaning i Stockholm s. 14.
Baserat på uppgifter i avhandlingen och godkänt av författaren.
647
Lundberg, Magnus (1998) Kvinnomisshandel som polisärende s. 5.
648
Lundberg, Magnus (2001) Vilja med förhinder s. 11f.
649
Personligt meddelande, bara delvis angett i avhandlingarna.
646
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The term work culture
Objective

Summary
The existence of a police culture is an underlying theme in police
fiction. There is also extensive Anglo-American research that has
documented the existence of a self-governing work culture amongst
policemen walking the beat. Yet the question is if this applies to the
Swedish police as well?
The objective of the dissertation is to determine amongst patrolling
police the prevalence and character of a work culture, which overrides
or opposes the police’s officially sanctioned social mandate. The term
work culture here refers to collective patterns concerning of frames of
reference, conduct and attitudes, which in their turn are reflected in the
collective structures, norms and practices. Patrolling police are those
whose main work consists of general patrol work within emergency call
out or community policing.
From this objective many issues are raised: Is it possible to identify
a work culture amongst patrolling police and if so how is it expressed?
Is it reasonable to describe the work culture in terms of a homogenous
culture or a dominant culture with subordinate sub-cultures? To what
extent is it a question of a canteen culture that is primarily expressed in
the internal conversations between police and to what degree is the
culture reflected in the actual work? From the assumption that the
expression of work culture can be understood from those conditions
which characterise the work, I ask the question which types of working
conditions the work culture corresponds to and which function it
therefore fulfils. Finally, as the introduction indicated – to what degree
is classic Anglo-American research applicable to Swedish conditions?
The term work culture can be understood as collectively anchored
meanings and values in an occupational group, as how the members
views themselves as a collective and occupational group and how they
views the surrounding world as well as work. From this the work
culture derives the norms on conduct for internal relations, the
relationship with the surrounding world together with how the work
should be carried out. It is possible to identify various functions that a
work culture has for the members of the collective. I have given special
emphasis to the significance of culture in strengthening the sense of
belonging to the job and thus strengthening social identity. In this
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Method

dissertation work culture is used as the theme in terms of the
perspectives and attitudes which I have identified.
The dissertation builds upon different types of sources, the foremost of
which is an ethnographically influenced study carried out mainly during
1999. This consisted of longer interviews (3-4 hours) with 25 active
policemen and field studies of 18 work shifts. Added to this I have
made frequent use of current Scandinavian research that is inline with
the object of my study.

Prerequisites for a work culture
It is possible to identify many types of prerequisites for a work culture
to develop amongst patrolling police. Despite police work being
surrounded by extensive regulations and the duty of documentation,
this control is limited due to the fact that the work of patrolling police is
far too complicated and unpredictable to be able to be fully controlled.
Instead patrolling police have a high degree of freedom of action both
in relation to if they should react to an incident and how an assignment
should be carried out.
Other prerequisites come from internal relationships in police
organisations. Within the police collective as a whole but perhaps
especially amongst patrolling police a strong internal solidarity with
clear boundaries in relation to the surrounding world together with a
well developed system of internal norms is to be found. Moreover there
is an informal organisation that can uphold collectively rooted frames
of reference, conduct and attitudes. Furthermore there is a widespread
mistrust of the leadership of the police organisation at different levels
and following from this a limited possibility of practising normative
control and for the leadership to carry out their intentions in regard to
the aims and design of police work.

The character of the work culture of patrolling police
There is to be found amongst my informants a broad agreement on the
existence of a shared work culture. On the other hand the understanding
varies as to how it is made up. Some mentioned a work culture
characterised by independence in relation to the official social mandate.
In this was expressed a work ideal with an emphasis on reactive crime
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fighting and control of order from moral criteria. Others underlined
how police subordinate themselves to official guidelines and
regulations. The notion that different work ideals are developed at
different ages during a career in the police is so recurrent that it can be
considered to be normative. Further, different work units differ in how
they operate. In view of this I have described differences deriving from
gender, geographic placement as well as the character of the work
duties. In this respect female police, older male police together with
rural police and community police have an image of being less
repressive and more concerned with the prevention of crime than
younger urban police. In addition to individual variations it is possible
to see differences in perspective and attitude which come from
situations including the type of work duties as well as with whom the
policeman has to deal.
This spread in frames of reference, conduct and attitudes leads me to
claim the existence of taxonomy rather that a homogenous work
culture. In this taxonomy the work culture of patrolling police can be
described as a continuum between two perspectives as well as between
three types of complementary attitude. The main theme in the
taxonomy comes from the difference between a legalistic and an
autonomous perspective. The legalistic perspective’s guidelines are the
regulations such as the policy documents that describe the officially
sanctioned social mandate of the police. One views the role of the
police as serving the public, in terms of all people. On the other hand in
the autonomous perspective the police force is seen as an independent
social power with a clearly partisan interest. The role of the police can
be viewed as being to maintain the way of life and safety for a
frequently idealised group of conscientious citizens in terms of “the
general public" or “the average Swede", through tracking down and
disarming those who threaten them. The threat can come from a
heterogeneous group of troublemakers who challenge the norms of
society and normal decency. Primarily this is concerned with
“delinquents", a category of criminals and their network which in the
autonomous perspective can almost be considered as a section of the
population.
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This partisanship functions as a legitimisation for what those in the
autonomous perspective consider to be “real police work". By this is
primarily meant reactive crime fighting preferably using dramatic
methods. It is concerned with tracking down and incarcerating
criminals so that they can receive their punishment. Punishment in
terms of retribution is considered to be fundamental in order for the
members of the general public who have been the victims of crime to
receive redress. Furthermore the real police work should deal with
crimes with clear boundaries between right and wrong and where there
are opportunities for the criminals to be apprehended. The crime should
also be within the patrolling police officers’ area of competence, such
as violent crimes and theft. The term "dirty work" expresses an
antithesis to real police work. Included in the “dirty work" are duties
that do not directly involve fighting crime or are morally ambiguous
tasks without given perpetrators and victims.
The “real police work" can be connected to the autonomous perspective’s term “practical police work". This includes a series of procedures
where immediate results are emphasised at the cost of institutionally
imposed work practices. Many expressions for what is classed as
practical police work can be identified. This accounts for a special
“police eye" for what can be understood as different and therefore
threatening. Furthermore included in the practical police work is a
readiness for tasks that are classed as “real police work" and therefore
enabling tasks that are seen as "dirty work" to be quickly avoided. A
relative independence in relation to legislation is also included.
Practical police work also entails maintaining respect for the police
as well as guarding their own freedom of action. Amongst other things
they use their own repressive powers to react against those who
question police authority. They protect each other from infractions
against the regulations that surround police work using a code of
silence.
In my material it is furthermore possible to find collective traits
which cannot be included in any of these perspectives. Therefore, I
want to give a more balanced picture of the work culture of the
patrolling police through the identification of three types of attitude.
The first is between an alienated “tired" and engaged “hungry" attitude.
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The second includes a repressive tough attitude that emphasises the
police as a violent power, against a helpful soft attitude in which
communicative ability and co-operative strategies are emphasised.
Finally I find a boundary between a reflective, intellectual attitude open
to change and a mechanical intuitive attitude. In the latter attitude one
tends to generalise the cognitive patterns which are used in acute
situations to dominate the view of the surrounding world. In this is
included being suspicious of the surrounding world, and having a view
of people derived from simple categorisation, which can lead to
prejudice.
The legalistic as well as the autonomous perspective is to be found
among the “tired" and “hungry" policemen. Even if the tough attitude
agrees with the central theme in the autonomous perspective this is only
true in the hunt for "menaces to society". The “soft attitude" is
emphasised in official documents, but not when the legalistic
perspective’s repressive functions are asked for. The mechanical
intuitive attitude has clear similarities with the autonomous, but is to be
found even in the bureaucratic type, which in police jargon is described
as “by-the-book police". Furthermore, there is to be found rationality in
the autonomous perspective that cannot be reduced to the mechanical
intuitive attitude’s cognitive strategies, but rather comes from a value
base in conflict with dominant institutional attitudes.

One or many cultures?
Those police who to a high degree correspond to a legalistic
respectively autonomous perspective should theoretically be able to be
described as belonging to parallel cultures. Those, whose style of work
is characterised by any of the attitudes of the respective perspectives,
should in a corresponding way be able to be described as a subculture.
In my material it is possible to identify those who tend towards a
legalistic perspective, even though they were found primarily outside
the collective patrolling police. It is possible to find “tired" police,
where passivity can primarily be seen as a reaction to the autonomous
perspective. My informants also describe work units as well as
individual policing styles that tend towards the tough violence, “bearer
of society", or the softer service orientated “social police". Furthermore
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characters are described as “the over reflective theoretician" as well as
the consequent and regulation dependant “by the book police". I have,
however, no data to show that these types are so frequent that they can
be classed as subcultures.
Instead, the ideal from my study should be to uphold a legalistic as
well as an autonomous perspective, emphasise the importance of
starting from the social mandate of the police and at the same time
maintaining the right to autonomy. Correspondingly the collective ideal
seems to be to combine the different attitudes. Extremity within the
attitudes is seen described as belonging to negatively viewed minority
groups. Rather, the ideal seems to be able to exert oneself when
necessary without wearing oneself out, to adopt a soft attitude towards
a like minded general public, but be tough in the pursuit as well as
tough against those who offer resistance, not to be too rigid in their
thinking, but emphasise action over reflection.

Words and/or action?
When, where and how either of the perspectives may dominate is to a
high degree dependant on the situation. When the police speak about
police work with non-initiated outsiders they are careful to maintain a
legalistic perspective. When on the other hand informants in interviews
and during field studies speak about police work more generally the
autonomous perspective often dominates. Included here is the view that
there is a direct connection between the police and the public and that it
is impossible to carry out effective police work according to the
regulations. When the conversation turns to how concrete situations
should be dealt with the legalistic perspective becomes more prominent
again through amongst other things the way in which more emphasis is
put on which paragraphs of law can be used in which case. The same
double view returned in the actual operations that I observed. My main
impression was that police on the whole follow a legalistic perspective
in terms of following police regulations. Departures from these are
however recurrent.
Two types of factors are important for when an autonomous
perspective is allowed to dominate even in practice. The first comes
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from the degree of commitment in a task, the other from whether the
policeman can risk repressive consequences for his actions.
The degree of commitment can be described from the division into
“real police work" and “dirty work". Crime of sufficient dignity, where
there is a chance of arresting a criminal, involves increased
commitment. This is especially true if there is the opportunity for
excitement and drama, as in car chases. Then, the rules on house
searches can weigh lightly, in the same way that laws can be used for
other purposes than was intended. Traffic laws for example can be used
for the purpose of fighting crime.
The autonomous perspective however is expressed primarily when
the absence of commitment dominates. “Dirty works" such as
misdemeanours as well as everyday crimes with little chance of being
solved tend to be avoided or given the least possible time. In this
respect policemen can overlook their duty to make a report.
The degree of commitment varies with whom the policeman has to
deal. Those who are viewed as representatives of an otherwise
responsible general public often receive more generous treatment than
the police are authorized to. Those who are classed as “delinquents",
and even troublemakers, are subjected on the other hand to harsher
demonstrations of power even in cases of less serious crimes. Police
officers have furthermore a greater inclination to engage themselves in
those victims of crimes or accidents that are seen as faultless,
defenceless and without blame.
Another factor in the degree of engagement is the extent to which
police consider themselves to have been provoked. Questioning of
police authority can lead to misdemeanours and minor crimes being
reported. This factor stands out as important even when police make
use of excessive force, which can occur when someone attempts to
escape or physically resist.
The other factor that gives scope for the autonomous perspective is that
of “watching your back". If a policeman later can motivate his actions
there is a large degree of freedom independent of motive. Another
aspect is with whom one interacts. If policemen can count on that the
person they deal with, or of possible witnesses, having the resources to
react against a non-legitimate police action, then one would refrain

347

from acting. If those in question on the other hand are seen to lack such
resources the degree of freedom of the police is only limited by their
internal norms.

What function does a work culture fulfil
In relation to the individual I have emphasised the contribution of a
work culture to a work based social identity. Through clear boundaries
to the surrounding world, as well as a system of internal norms, the
work culture of the patrolling police contributes to an internal
solidarity. Above all the autonomous perspective’s view of police as
independent protectors of the community reinforced by the mechanical
intuitive attitude’s idealising of its own occupational group contributes
to this identity. Even the importance placed upon maintaining police
authority can be viewed as strengthening identity.
The contribution of work culture to how the work conditions can be
managed can also be added to the maintenance of a social identity. A
basic assumption in this report has been that a work culture can be seen
as an expression of the conditions that characterise the work. However,
this should not be understood as a simple linear relationship but rather
as an interaction between different factors. Some conditions can be seen
as coming from the orders the policeman has received, along with the
conditions instrumental to carrying them out. In other cases the work
collective has the possibility of creating its conditions and then acting
accordingly, which in turn influences the working conditions. The task
of having to take people into custody so that they can be punished
involves a risk to the police of being exposed to violence. This risk,
however, can be increased by the tough attitude’s emphasis on power
and strength, whilst amongst female and older police the emphasis of
communicative strategies reduces it.
I have especially emphasised in the dissertation some conditions of the
work, included in this is an unclear work role consisting of a broad set
of disparate tasks. Moreover the idea of the police is symbolically
loaded with contradictory expectations of the role they should play. The
police are frequently described as a sometimes punishing and
sometimes protective omnipotent parental figure. Police work is further
complicated by a series of limitations of how their work may be
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performed. The legalistic perspective often has to meet contradictory
expectations from different power centres in society. This fact can
make the role of patrolling police contradictory and unclear. Against
this can be placed the autonomous perspective’s identity reinforcing
boundaries of what belongs to “the real police work", reinforced by the
“practical police work’s" directions on how this should be carried out.
Also included in the conditions of the work are threatening situations.
Besides direct physical situations of danger the police will be
confronted by life stories which provoke an existential angst. Moreover
the threat comes from their own organisation, because wrongdoings can
run the risk of leading to legal consequences. The contribution of the
autonomous perspective to dealing with physically threatening
situations can be exemplified by the internal solidarity with its
emphasis on giving absolute priority to the call “Officer down". The
emphasis on maintaining police authority, besides functioning generally
as a way of reinforcing identity, can also be seen as a collective way of
preventing threatening situations. For protection against internal threats
of punishment there exists a clear division between the leadership and
the rank and file and more specifically an internal code of silence on
not reporting or giving evidence against a colleague.
I have repeatedly pointed out how the expression of the work culture
can be understood as strategies to deal with angst and ambivalence.
This has been supported in different ways including Festinger’s Theory
of Cognitive Dissonance as well as the theory on thinking in ingroup/out-group which is included in Social Identity Theory amongst
others. The idealisation of one’s own collective gives a moral right to
give one’s own judgements prominence as well as judging over others.
The division between good and bad legitimises the suffering of the
latter. Through limiting the perspective to well-defined situations the
ambivalence that a wider perspective would allow is being avoided.

Swedish police culture in relation to Anglo-American
police research?
The autonomous perspective broadly agrees with the descriptions of
police work culture by Anglo-American research. The emphasis here is
on being an independent power in society and serving in the public’s
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interest, as well as the significance of the terms “real” and “practical”
police work. Yet important differences exist between the work culture
amongst Swedish patrolling police and the classic picture given by
police research. Most important, the legalistic perspective is a
significantly greater force amongst Swedish police than the classic
research reports. Moreover the emphasis of classic police sociology on
a tough police ideal possibly applies to the work amongst the units
within crime ridden urban areas. Even the emphasis in classic research
on a mechanical intuitive attitude is balanced amongst Swedish police
by a more intellectual attitude.

350

