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Sammanfattning 

I tidningar kan man läsa att polisens dödsskjutningar har ökat markant de senaste åren i 

Sverige. Tidigare har studier ämnats granska hur polisen gestaltas i media och hur 

lagstiftningen kring polisens rätt att använda våld ser ut. Syftet med denna studie är att få 

kännedom om hur det skrivs om polisens dödsskjutningar i media. Som 

bakgrundsinformation presenteras bland annat alla sjutton polisiära dödsskjutningar som 

skett under 2000-talet samt delar av polislagen och nödvärnsrätten. Frågeställningen för 

denna studie är följande: Hur skrivs det om polisens dödsskjutningar i två dagstidningar och 

två kvällstidningar under 2000-talet? Med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys och 

hans tredimensionella modell har 43 tidningsartiklar, som behandlar polisens 

dödsskjutningar, analyserats. Materialet till denna totalundersökning togs fram ur 

artikeldatabasen Mediearkivet. Studien avgränsades till två stora svenska dagstidningarna 

och två stora svenska kvällstidningarna; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 

och Expressen. Den teoretiska referensram som användes för denna studie var Berger och 

Luckmanns teori om socialkonstruktivism, Goffmans dramaturgiska perspektiv och 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Resultatet av denna studie visar att följande diskurser 

fanns i tidningsartiklarna; nödvärn, polisens beväpning och psykiskt sjuka. Dessa tre 

diskurser belyses med flera citat och mina egna reflektioner för att analysera hur tidningarna 

skriver om polisens dödsskjutningar.  

Nyckelord 

Diskursanalys, medierapportering, polisen.  
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Inledning  
 

År 2013 dödades 26 personer i Sverige av skjutvapen, varav fyra dödades av polisens 

tjänstevapen. Polisens stod alltså för 15,4 procent av skotten som dödade människor i 

Sverige år 2013 (Brå 2013). Det har skett en markant ökning av polisens dödsskjutningar 

under de senaste åren och att polisen skjuter ihjäl misstänkta brottslingar blir allt vanligare i 

det svenska samhället. Men när polisen står för 15,4 procent av allt dödande som sker under 

ett år (där "mordvapnet" är ett skjutvapen) så börjar media ifrågasätta polisens metoder. 

Media rapporterar självklart om varenda polisiär dödsskjutning för att informera de svenska 

invånarna om polisens misstag. Samhället ser nämligen det som ett misslyckande när polisen 

skjuter mot någon och personen avlider av sina skador, även poliserna själva ser det som en 

misslyckad polisinsats. Polisen har i uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten i 

samhället, dock finns det en lag i Sverige som innebär att man har rätt att försvara sitt eget 

liv (eller någon annans liv eller egendom) som heter nödvärnsrätt. Lagen om rätt till 

självförsvar vid överhängande angrepp finns i brottsbalken och inte i polislagen. 

(Brottsbalken kap. 24, 1§) Med detta vill jag poängtera att alla människor har nödvärnsrätt 

och att man inte döms för något brott om man handlar i självförsvar.  

I alla polisiära dödsskjutningar under 2000-talet, vilka hittills har varit 17 stycken, har polisen 

hävdat att hen sköt personen i en nödvärnssituation.  Majoriteten av poliserna har friats 

eftersom utredningarnas slutsatser har stöttat polisens utsagor om att de sköt i nödvärn.   

I denna uppsats kommer jag att presentera en kritisk diskursanalys på 43 tidningsartiklar och 

använda mig av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt ett dramaturgiskt perspektiv för 

att fördjupa analysen om polisens arbetsinsatser.  
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Bakgrund 

Som bakgrundsinformation till denna studie kommer följande information att presenteras; 

Polisens uppdrag och mål, polisutbildningens grunder, delar av polislagen, allmän 

nödvärnsrätt samt en kort presentation om 2000-talets alla dödsskjutningar. Det är viktigt 

att ha klart för sig vad som är olagligt och vad som är lagligt våld för poliser för att förstå 

resonemangen i min analys.   

På polisens hemsida presenteras polisens uppdrag att minska brottsligheten och öka 

tryggheten i samhället. Deras mål är att färre brott ska begås, fler brott ska klaras upp, 

människor ska känna sig trygga, polisen ska bli synligare och att förtroendet ska vårdas och 

stärkas. (Polisens uppdrag och mål 2014) Den sista punkten, att polisen har som mål att 

vårda och stärka allmänhetens förtroende, är mest relevant för denna studie eftersom 

allmänheten får en bild av polisen genom medias rapportering kring deras arbete. (Palm och 

Skogersson 2008, 6) 

Följande citat är hämtat från polisens hemsida; ”Vi genomför vårt uppdrag professionellt och 

skapar förtroende genom att vara: Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för 

vår uppgift och värnar om allas lika värde. Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är 

fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. Tillgängliga – för allmänheten och 

för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.” (Polisens uppdrag och mål 2014)  

För att kunna arbeta som polis måste man inneha en polisexamen. En sådan examen får man 

endast efter en godkänd polisutbildning på en polishögskola i Sverige. Det finns tre 

polishögskolor i Sverige och dessa tar tillsammans in ungefär 300 elever per termin. Antalet 

sökande till varje termin är mellan sju och åtta tusen och rekryteringsmyndigheten utför 

både fysiska och psykiska tester på de sökande för att kunna välja ut vilka som kommer in på 

polishögskolan. (Polishögskolan 2014) På polishögskolan lär sig eleverna polisiära grunder, 

konflikthantering, självskydd, vapenhantering, lagar och regler, brottsförebyggande arbete, 

göra riskanalyser med mera (Polisutbildningen 2014). Utbildningen består av fem terminer, 

det vill säga två och ett halvt år, varav fyra terminer spenderas på polishögskolan och en 

termin spenderas som aspirant. Utbildningens upplägg har tidigare varit att de fyra första 

terminerna är undervisning och att termin fem utgör aspirantperioden, men hösten 2014 

ändrades upplägget.  
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Det nya upplägget innebär att halva termin fyra och halva termin fem utgör 

aspirantperioden och att man därmed tillbringar sista delen av termin fem tillbaka i 

skolbänken. (Polishögskolan 2014) 

På polishögskolan socialiseras polisstudenterna in i poliskåren. Studenterna får lära sig 

polisens värdegrund, nämligen att de strävar efter att vara engagerade, effektiva och 

tillgängliga. Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 

Polisutbildningen innehåller både teori och praktik för att eleverna ska lära sig mesta möjliga 

under den två och ett halvåriga utbildningen. (Polisorganisationskommittén 2012) 

Polisstudenterna får veta vad som kommer att krävas av dem för att de ska klara sig ute i 

verkligheten. Hur poliser förväntas agera i sin yrkesroll är socialt konstruerat och polisen är 

den enda grupp i samhället som har laglig rätt att bruka våld. De kommer att träffa många 

människor som avskyr allt som polisuniformen representerar och de kommer att få ta 

mycket "skit". Men allt detta ska de lära sig hantera på polishögskolan och får fysiskt träna 

på olika scenarier som kan uppstå i olika situationer. (Polisorganisationskommittén 2012).  

Enligt polislagen har en polis rätt att bruka våld i tjänsten om hen möts med våld eller hot 

om våld, se även bilaga 2 för en fullständig redogörelse för polisens rätt att använda våld. 

Som utgångspunkt för det polisiära våldsanvändandet är att andra medel är otillräckliga och 

att omständigheterna är sådana att våldsanvändandet är försvarligt. Polisen har alltså 

särskilda befogenheter att bruka våld för att upprätthålla samhällets ordning. Samtidigt finns 

det en lag om nödvärn, det vill säga rätten till självförsvar mot angrepp (vilket även gäller 

annan person eller egendom). Denna lag står i lagboken under brottsbalken och är en lag 

som gäller för alla. Så här lyder brottsbalken 24:1    

”1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är 

uppenbart oförsvarlig. 

Rätt till nödvärn föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 

gärning,  



UPPSALA UNIVERSITET 
Socialpsykologi C, HT14 
Lina Kennbrant  
 

7 
 

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.” (Munck 2014, BrB 24:1) 

Nedan kommer jag presentera alla polisens dödsskjutningar under 2000-talet för att ge 

läsaren en uppfattning om var och hur olika dödsskjutningar har gått till. För att läsa mer om 

dessa dödsskjutningar kan man läsa alla artiklar som har behandlats under denna studie, se 

bilaga 1 för att finna artiklarna. Här kommer en enkel sammanfattning om polisens 17 

dödsskjutningar i Sverige under 2000-talet: 

 

2014, Alafors, man i 40-årsåldern med yxa sköts till döds av polis, polisen frikändes 
2014, Uppsala, 34-åring som var bror till hedersmördade Fadime skjuts i huvudet av 
polis, polisen frikändes  
2014, Partille, 64-åring som hotade människor med spjut sköts av polis, polisen 
frikändes 
2013, Hagfors, 45-årig asylsökande skjuts till döds, polisen frikändes 
2013, Varberg, 24-åring i psykos som knivskar tre personer innan han sköts av polis, 
polisen frikändes 
2013, Husby, 69-årig man skjuten i sitt hem av polisen, polisen frikändes 
2013, Södertälje, 26-åring skjuten efter rån av guldsmedsaffär, polisen frikändes 
2011, Eskilstuna, 26-årig man knivmördat sin mor timmen innan, polisen frikändes 
2009, Trelleborg, förvirrad man med knivar skjuts i sitt hem av polis, polisen 
frikändes 
2006, Falkenberg, 33-årig knivman dödas utanför en vårdcentral av polis, polisen 
frikändes  
2005, Lindesberg, 22- årig man i psykos skjuts av misstag ihjäl av polis, polisen 
frikändes  
2004, Katrineholm, man beväpnad med yxa sköts till döds av polis, polisen 
frikändes 
2003, Bräkne-hoby, rånförsök på värdetransport och en rånare dödades, polisen 
frikändes  
2002, Eskilstuna, 20-årig taxirånare skjuts ihjäl av polisen, polisen frikändes 
2001, Jönköping, två män stoppades i trafikkontroll och hotade poliserna med kniv, 
en av männen sköts av polis och avled, polisen frikändes   
2000, Kalmar, biljakt som avslutades med att en polis råkade avfyra sitt vapen, 
polisen friades. 
2000, Vikbolandet, en misstänkt båttjuv skjuts i ryggen av polis och avlider, polisen 
dömdes för grov misshandel, grovt vållande till annans död och tjänstefel.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att få kännedom om hur media presenterar polisens 

dödsskjutningar i Sverige under 2000-talet. Med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys 

kommer tidningsartiklar att studeras för att söka diskurser.  

 

Frågeställning  

Hur skrivs det om polisens dödsskjutningar i två dagstidningar och två kvällstidningar under 

2000-talet?  

 

Avgränsning  

Studien behandlar medierapporteringen om polisiära dödsskjutningar i Sverige under 2000-

talet. Studien är en totalundersökning av tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Denna studie är inte tänkt som en professionsforskning utan 

inriktar sig på medierapporteringen om polisens dödsskjutningar.  

 

Disposition  

Hittills har jag presenterat bakgrundsinformation om polisen och deras befogenheter samt 

mitt syfte och min frågeställning för studien. Vidare ska uppsatsen ge läsaren en 

övergripande bild om den svenska polisforskningen som finns i dagsläget och som jag 

grundar denna studie på. Därefter kommer relevant teori och metod att presenteras och 

sedan övergår jag till min kritiska diskursanalys av tidningsartiklarna. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion där jag även presenterar nya forskningsfrågor som kräver svar för att om 

möjligt utveckla vår poliskår.   
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Tidigare forskning  
 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för den tidigare forskning som är relevant för 

denna studie. Genom att eftersöka vad det finns för forskning om polisens dödsskjutningar i 

Sverige och medias rapportering kring polisiära dödsskjutningar kommer jag kunna vinkla 

min studie så att den fyller en kunskapslucka som behöver fyllas med ny forskning.  

Jag har tematiserat den tidigare forskningen enligt följande: Polisers rätt till våld, polisers 

rätt till nödvärn, den svenska polisens vapenanvändning, polisens psykiska påverkan av att 

använda tjänstevapnet, forskning kring polisen som organisation och medias framställning av 

polisen.   

 

Polisers rätt till våld  

Lagboken är frekvent citerad i studier för att understryka polisens befogenheter. Orden i 

lagtexten vrids och vänds på för att analysera dess innehåll och tolka dess betydelse. Polisen 

grundar sitt arbete på polislagen och polisen är den enda gruppen i samhället som har laglig 

rätt att bruka våld för att upprätthålla samhällets ordning (se bilaga 2). Men vad är en 

försvarlig mängd våld? Hur långt får en polis gå innan den ifrågasätts och döms för 

tjänstefel? Situationen är något som spelar väldigt stor roll för vad som är tillåtet för poliser 

(Norée 2008; Boucht 2011). Annika Norée som är docent i straffrätt vid Stockholms 

universitet och som även har varit anställd vid polishögskolan har skrivit boken ”Polisers rätt 

till våld”(2008). Boken presenterar många verkliga rättsfall där poliser både dömts och friats 

för våldsutövning i tjänsten. Polisens våldsanvändning skall bland annat gå enligt 

behovsprincipen och proportionalitetsprincipen som innebär att polisen helst ska lösa 

situationen utan våld och att brottet måste ses i proportion till det våld som eventuellt 

brukas. Man måste även tänka på att inte utsätta allmänheten för risk när man ingriper. 

(Norée 2008, 36) 

Polisen arbetar för samhällets bästa och därför är det viktigt med allmänhetens förtroende. 

Polisen får inte utnyttja sitt våldsmonopol och det polisiära våldet måste hållas inom ramen 

för det tillåtna eftersom samhället bygger på att polisen ska se till att alla följer lagen. Norée 
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har skrivit böckerna ”Polismål – när poliser är de misstänkta”(2000), ”Polisers rätt att 

skjuta”(2004), ”Polisers rätt till våld”(2008) och avhandlingen ”Laga befogenhet” (2011). 

Norée presenterar bland annat de misstänkta polisernas vittnesmål av ett ingripande så 

läsaren får en bild av hur polisen själv upplevde situationen, och presenterar sedan 

domarens friande eller fällande dom (Norée 2000). Norée utvecklar utlåtandena ur ett 

juridiskt perspektiv, det skulle dock vara intressant att även titta på dessa ur ett psykologiskt 

perspektiv.  

Johan Boucht har skrivit en avhandling om polisiär våldsanvändning för att juridiskt sett 

utreda vad poliser har rätt att göra i olika situationer. Det som är problematiskt är just om 

poliser ska ha samma rätt att åberopa nödvärn som allmänheten i en hotfull situation eller 

om det ska räcka med polisens laga befogenhet för att lösa situationerna (Boucht 2011, 460-

461). Försvarar sig polismannen mot ett brottsligt angrepp eller utövar han laga befogenhet? 

Gränsen är suddig mellan dessa två begrepp, enligt Boucht som samtidigt för resonemanget 

att poliser bör likt allmänheten ha rätt att försvara sitt eget liv oavsett deras yrkesval.  

 

Polisers rätt till nödvärn 

Poliser har samma rättigheter som allmänheten att agera i nödvärn om situationen så 

kräver. I många rättsfall väger domarna som behandlar polisens dödsskjutningar mellan 

nödvärn och tjänstefel. Poliser har vissa restriktioner när och hur de får bruka sitt 

tjänstevapen men om polisen istället agerar i nödvärn gäller helt andra lagar. (Norée 2004)  

Norée (2000) och Westerlund (2003) skriver om enskilda fall för att ge läsaren djupare 

förståelse för hur olika fall kan dömas inom rättsväsendet. Detta visar på svårigheten att 

konkret komma fram till något forskningsresultat angående polisens rätt att t.ex. skjuta. 

Ibland döms självförsvar som tjänstefel (eftersom det inte anses vara självförsvar) och ibland 

döms en dödsskjutning som rätt handling i situationen. (Norée 2000; Westerlund 2003)  

 

Den svenska polisens vapenanvändning 

Den svenska polisen får under polisutbildningen reda på vad de har för rättigheter och 

skyldigheter gentemot lagen. Det blir ändå fel ibland när de blixtsnabba besluten fattas och 
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detta får förödande konsekvenser eftersom det handlar om liv och död. Svensk polis bär 

med sig tjänstevapen, batong, handbojor och pepparsprej i sin vanliga uniformering. Den 

omedelbara tillgången till tjänstevapnet i hotfulla situationer bidrar ibland till förhastade 

beslut eller vådaskott, det vill säga ett oavsiktligt skott från ett skjutvapen. Sven Å 

Christianson som är legitimerad psykolog och professor vid Stockholms universitet har 

tillsammans med Per Anders Granhag skrivit boken ”Polispsykologi” (2004) som ska ge 

poliser djupare psykologisk kunskap om hur de ska bemöta människor i olika skeenden. 

Boken är tänkt att fungera som en lärobok vid polishögskolan för att utveckla en bättre 

förståelse för polisers utsatta situation i samhället. Här presenteras även forskningsresultat 

som visar att den svenska polisen skjuter fem gånger oftare än den norska polisen. Den 

norska polisen har nämligen bara tillgång till pistol efter order från polischefen eftersom 

pistolen annars är placerad i polisbilen. Denna olikhet på tillgång till tjänstevapen visar på en 

markant skillnad i användandet av tjänstevapnet. Detta medför även att svensk polis dödar 

fler personer per år än den norska polisen. (Christianson och Granhag 2004) 

Gösta Westerlund, universitetslektor i straffrätt vid Handelshögskolan i Göteborg, har skrivit 

boken ”Polisens vapenanvändning” med syftet ”att försöka klargöra om polismannen i det 

enskilda fallet har haft stöd i gällande lagstiftning, då han avlossade sitt vapen”. 

(Westerlund 2003, 9) Sammanfattningsvis menar Westerlund att domstolarna dömer 

poliserna utefter att de har polisutbildning och kunskap om vapenhantering och därför 

ibland borde ha agerat annorlunda i nödsituationerna. Domstolarna borde dock ta mer 

hänsyn menar Westerlund till den psykologiska forskningen som menar på att stark rädsla 

hindrar förmågan att kunna handla ändamålsenligt. (Westerlund 2003, 24)  

Westerlund har tagit del av polishögskolans statistik på polisens dödsskjutningar mellan åren 

1985-1998. I genomsnitt dödades mindre än en person per år av polisens vapenanvändning. 

(Westerlund 2003, 21)  

Under 2000-talet har hittills 17 personer dödats av polisens användande av tjänstevapnet 

och det senaste 1,5 åren så har sju personer dödats. Vad beror denna ökning på? Det vore 

intressant att forska om den frågan men jag har som sagt valt att forska på hur det skrivs om 

polisens dödsskjutningar i media.  
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Polisens psykiska påverkan av att använda tjänstevapnet 

Studien ”Patterns of PTSD among police officers following shooting incidents” visar att 91 

procent av de poliser som varit tvungna att använda sin pistol i tjänsten (vilket har skadat 

eller dödat någon) senare visar symtom på posttraumatiskt stressyndrom. Det är en 

traumatisk händelse för polisen att skjuta mot en annan människa och detta påverkar 

individen både på kort och lång sikt. (Gersons 1989, 247-257)  

Christianson och Granhag skriver i boken ”Polispsykologi” (2004) att poliser som använt sitt 

tjänstevapen även påverkas i sina framtida bedömningar. En skjutincident spelar alltså stor 

roll för polisens framtida arbete. (Christianson och Granhag 2004, 167-168)   

 

Forskning om polisen som organisation 

Stefan Holgersson har forskat i arton år och varit anställd inom stockholmspolisen i tjugotre 

år, och har i år gett ut boken ”Polisen bakom kulisserna” som baseras på tio års 

datainsamling om polisen som organisation. I boken får man läsa om polisens olika taktiker 

att undanhålla information från media och hur polisen medvetet manipulerar statistik för 

t.ex. uppklarade brott för att visa upp en bra fasad. (Holgersson 2014) För att exemplifiera 

detta har jag hittat på ett fall som tydliggör Holgerssons resonemang angående 

statistikmanipulering. Om polisen finner att en person odlar 100 marijuanaplantor så kan 

varje planta dokumenteras som en lagöverträdelse, vilket då skulle se ut som om polisen satt 

dit 100 marijuanaodlare istället för en marijuanaodlare. Det tar dock många extra timmars 

arbete att dokumentera så här, men polisen kan på det här viset presentera en bättre 

statistik menar Holgersson.  

Holgersson som själv har arbetat som polis har god förståelse för polisernas arbete och får 

många anonyma poliser att ställa upp på hans intervjuer. Dock är det ingen som vill nämnas 

vid namn i boken eftersom de menar att de skulle ge personliga konsekvenser för dem i 

arbetslivet (Holgersson 2014). I boken kritiserar Holgersson polisen som organisation men 

inleder med att säga att hans syfte med boken är förbättra svensk polis och belysa bristerna i 

organisationen. (Holgersson 2014)   
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Börje Ekenvall, som har skrivit doktorsavhandlingen "En oförvitlig polis?", presenterar 

forskning kring polisers arbetsetik. En homogenitet bland polisernas svar, i detta fall 

rankning av polisiärt övervåld, visar på att erfarna poliser inte tycker att det är så farligt med 

polisiärt övervåld. Nyblivna polisstudenter anser däremot att det är en överträdelse med 

polisiärt övervåld, men efter en tvåårig polisutbildning börjar deras svar alltmer likna de 

erfarna polisernas svar - att det inte är så farligt med övervåld. (Ekenvall 2008, 187) Ett 

mönster tycks bildas i Ekenvalls studie att poliserna är medvetna om att poliser går för långt i 

sitt handlande ibland men att polisers anmälningsbenägenhet (att anmäla en kollega) ändå 

är låg (Ekenvall 2008, 188). 

   

Medias framställning av polisen 

Göran Palm och Renée Skogersson har analyserat innehållet i 400 nyhetsartiklar som de 

presenterar i boken ”Hjältar, blåljus och säkerhet” (2008). Deras syfte med studien var att se 

hur polisen konstrueras i nyhetsmedierna. Resultatet av studien visade att 69 procent av 

artiklarna var neutrala i sin beskrivning av polisen, det vill säga att det varken visade en 

positiv eller en negativ bild av polisen. Den negativa bilden av polisen var 17 procent och den 

positiva bilden av polisen 14 procent. Palm och Skogersson visar därför polisen 

forskningsresultat att media inte ”bara pratar skit om polisen” även om det är så poliser 

uppfattar medieskriverierna enligt författarna. (Palm och Skogersson 2008, 45) 

Det är en innehållsanalys av tidningsartiklar som presenteras i ”Hjältar blåljus och säkerhet” 

där forskarna fokuserar på: vilka händelser förknippas med polisen, hur värderas det polisen 

gör, hur polisen gestaltas, vilken vinkel har artikeln, vilken roll får polisen i artikeln, vem är 

nyhetskällan? (Palm och Skogersson 2008, 8) 

En av slutsatserna i deras arbete är att polisen är en medkonstruktör i nyhetsartiklarna 

samtidigt som själva journalistiken har en framställningsmakt. Nyhetsmedierna har stor 

betydelse för vad allmänheten vet men även stor betydelse för hur man bedömer och 

värderar något t.ex. polisens arbetsinsatser. (Palm och Skogersson 2008, 165) 

Göran Palm och Per Bjellert har vidareutvecklat ”Hjältar, blåljus och säkerhet” (2008), som 

Palm skrivit tillsammans med Skogersson, och skrivit rapporten ”En trygg polis i ett otryggt 



UPPSALA UNIVERSITET 
Socialpsykologi C, HT14 
Lina Kennbrant  
 

14 
 

samhälle”(2012). Här tittar Palm och Bjellert på hur polisen gestaltas och hur deras arbete 

beskrivs och värderas i media. Polisen är delaktig i journalistiken som handlar om deras 

arbete eftersom media får sina uppgifter av polisen. Som experter får polisen uttala sig om 

olika händelser och kan därmed välja vilken information journalisterna ska ha tillgång till.  

Både journalistiken och polisen gynnas av det otrygga samhället som skapar skriverier och 

polisen får uttala sig som experter på otryggheten. (Palm och Bjellert 2012) 

Tidigare studier har tittat på polisens våldsanvändning, polisens befogenheter och lagens 

utformning. Detta ser jag som en grund att bygga min studie vidare på när jag tar mig an 

medias rapportering på polisens dödsskjutningar. Palm, Bjellert och Skogersson har, som jag 

ovan redovisat, studerat hur polisens gestaltas i media. Deras innehållsanalytiska studier ger 

mig en uppfattning om hur polisen och media ”samarbetar” i framställningen av nyheter om 

polisens insatser. Med hjälp av en diskursanalytisk ansats kommer jag, i denna studie, att 

titta på hur det skrivs om polisens dödsskjutningar i media. 
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Teori  
 

I detta avsnitt presenteras de teorier som jag använder mig av för att analysera mitt 

empiriska material. Den kritiska diskursanalysen används som både teori och metod för att 

analysera tidningsartiklarna och få fram hur det skrivs om polisens dödsskjutningar i media. 

De andra teorier jag har valt att använda mig av är Berger och Luckmanns teori om 

socialkonstruktivism och Goffmans dramaturgiska perspektiv.  

 

Kritisk diskursanalys  

Jag kommer inledningsvis förklara vad diskursanalys är för något, för att sedan fördjupa mig i 

den kritiska diskursanalysen enligt Fairclough.  

Ordet diskurs förklaras kort så här i boken Diskursanalys som teori och metod skriven av 

Winther Jörgensen och Phillips; ”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen).” (Winther Jörgensen och Phillips 2000, 7) Det är denna 

definition jag har valt att använda i denna studie.  

När man gör en diskursanalys av texter tittar man alltså på hur man skriver om något. Vad 

får läsaren veta av texten? Hur framställs olika personer i texten? Vad är underförstått för 

läsaren? Hur är texten vinklad? Vad låter som sanning och varför? Vad utelämnas ur texten? 

(Winther Jörgensen och Phillips 2000) 

Människan har i samspel med andra socialt konstruerat den verklighet vi lever i idag. När 

man använder sig av ord så skapar man dess mening och upprätthåller dess betydelse. Vår 

världsbild skapas och reproduceras genom sociala interaktioner, vilket jag nedan kommer att 

redovisa under rubriken Berger och Luckmanns socialkonstruktivism. (Berger och Luckmann 

1979, 172-175) Jag kommer här att presentera ett citat ur boken ”Diskursanalys som teori 

och metod” som stärker det jag tidigare nämnt om att språket konstruerar en verklighet: 

”De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med 

hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av 
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en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den.” (Winther 

Jörgensen och Phillips 2000, 15) 

Socialkonstruktivismen och diskursanalysen är teorier som fungerar bra att använda sig av 

när man ska analysera t.ex. tidningsartiklar. Båda teorierna utgår från att en verklighet 

skapas genom språket.   

Inom den diskursanalytiska ansatsen finns det flera olika angreppssätt och de tre största är 

diskursteori, diskurspsykologi och kritisk diskursanalys (Winther Jörgensen och Phillips, 

2000). Jag har valt att använda mig av den kritiska diskursanalysen enligt Fairclough.   

Faircloughs poäng med den kritiska diskursanalysen är att förbinda texten och samhälleliga 

processer och strukturer (Fairclough 1992, 4). Den kritiska diskursanalysen består av tre 

dimensioner nämligen; en textanalys, en analys av den diskursiva praktiken och en analys av 

den sociala praktiken. Den tredimensionella modellen som Fairclough presenterar som 

analysmetod kommer att behandlas under metodavsnittet i denna uppsats. Syftet med den 

kritiska diskursanalysen är att resultatet ska kunna bidra till en social förändring.  Fairclough 

använder Antonio Gramscis begrepp hegemoni som ursprungligen handlar om 

maktförhållanden, och applicerar detta på diskursiva förändringar (Fairclough 1992, 91-93). 

Det förs en ständig kamp om ordens betydelse och diskurserna kämpar om hegemoni. Detta 

illustrerar jag med ett citat från Fairclough:  

"Such a conception of hegemonic struggle in terms of the articulation, disarticulation and 

rearticulation of elements is in harmony with what I said earlier about discourse: the 

dialectical view of the relationship between discursive structures and events; seeing 

discursive structures as orders of discourse conceived as more or less unstable 

configurations of elements; and adopting a view of texts which centers upon their 

intertextuality and how they articulate prior texts and conventions." (Fairclough 1992, 93) 

Intertextualitet är ett viktigt begrepp för Fairclough eftersom han menar att texter bygger på 

andra texter. Om man analyserar det "historiska" i texten kan man förstå diskursens 

förändring. (Fairclough 1992, 102) 

"I den kritiska diskursanalysen är språk som diskurs både en form av handling, varigenom 

människor kan påverka världen, och en form av handling, som är socialt och historiskt 
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situerad och står i ett dialektiskt förhållande till andra aspekter av det sociala." (Winther 

Jörgensen och Phillips 2000, 68)  

För att vidare förklara den kritiska diskursanalysen följer ett citat från Fairclough: 

"Some of the illustrative examples I used above ("the police shot 100 demonstrators", "100 

demonstrators died", "100 demonstrators are dead") suggest the possible political and 

ideological significance of choice of process type. For example, an issue which is always 

important is whether agency, causality and responsibility are made explicit or left vague in 

media accounts of important events." (Fairclough 1992, 180-181) Detta citat från boken 

"Discourse and social change" visar på att medias rapportering om polisens skjutningar kan 

skrivas både som polisens ansvar och som demonstranternas.  

Fairclough sammanfattar sina tankar om att texten konstruerar den sociala verkligheten så 

här: "To sum up, then, it is always worth attending to what is placed initially in clauses and 

sentences, because that can give insight into assumptions and strategies which may at no 

point be made explicit." (Fairclough 1992, 184) I min studie lägger jag särskild vikt vid 

inledningar och rubriker på tidningsartiklarna eftersom Fairclough menar att man kan se 

dolda antaganden och strategier redan där.  

Min andra teori är Berger och Luckmanns socialkonstruktivism som här kommer att 

presenteras. 

 

Berger och Luckmanns socialkonstruktivism  

För att kunna ta reda på vad medias rapportering om polisens dödsskjutningar kan tänkas 

innebära för polisen väljer jag att utgå från socialkonstruktivismen enligt Berger och 

Luckmanns bok ”Kunskapssociologi”(1979). Socialkonstruktivismen är ett synsätt som menar 

att verkligheten är socialt konstruerat av människor i samspel med varandra (Berger och 

Luckmann 1979, 10). Det är i den sociala interaktionen mellan människor som vårt sätt att 

uppfatta världen på skapas. Människan producerar och reproducerar hela tiden den 

verklighet vi lever i. (Berger och Luckmann 1979, 78) All kunskap är utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv socialt konstruerad och det är även språket. Språket har 

en viktig funktion i samhället eftersom när språket används så konstrueras en verklighet. Det 
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är människan som hela tiden skapar samhället samtidigt som människan därefter anpassar 

sig efter det skapade samhället (Berger och Luckmann 1979, 77). För att koppla detta till min 

studie så är det bra att ha i åtanke att det är människan som har stiftat alla lagar och 

bestämt vad som är en brottslig handling.  

Berger och Luckmann presenterar den primära och sekundära socialisationen som 

grundläggande delar av människan utveckling. När barn växer upp får de lära sig hur världen 

fungerar av sina signifikanta andra, vilket är föräldrar och andra närstående personer. Man 

föds inte som en samhällsmedlem utan man blir en samhällsmedlem genom 

socialisationsprocessen (Berger och Luckmann 1979, 153). Barnet ”tar över” den värld andra 

redan lever i och skapar förståelse för medmänniskorna och upplever världen som en social 

verklighet. Det är i den så kallade primära socialisationen som människan får sin första 

världsbild från sina signifikanta andra. (Berger och Luckmann 1979, 154)  

Här följer ett citat ur boken Kunskapssociologi: ”Varje individ föds in i en objektiv social 

struktur inom vilken han möter de signifikanta andra som övervakar hans socialisation. 

Dessa signifikanta andra påtvingas honom. Deras definitioner av hans situation uppställs för 

honom som objektiv verklighet.”(Berger och Luckmann 1979, 155) 

Barnet tilldelas alltså en identitet i den primära socialisationen som senare innebär att 

barnet förstår att det är en del av samhället (Berger och Luckmann 1979, 156). 

Socialisationsprocessen fortsätter i en sekundär socialisation där barnet tar in andras 

världsbilder och kan här börja ifrågasätta sin egen världsbild som tidigare varit en 

självklarhet.  Språket är socialisationens viktigaste redskap. (Berger och Luckmann 1979, 

157)  

"Identiteten är ett fenomen som växer fram ur det dialektiska förhållandet mellan individ 

och samhälle." (Berger och Luckmann 1979, 202) Enligt Berger och Luckmanns 

socialkonstruktivistiska perspektiv är identiteten något som skapas i interaktionen med 

andra människor. Begreppet identitet och yrkesidentitet kommer att behandlas i denna 

studie för att analysera polisernas verklighet.  

Berger och Luckmann skriver även om typifieringar vilket innebär att man kategoriserar 

andra utefter vilken typ av människa den verkar vara, utifrån ens egna erfarenheter. Denna 
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typifiering kan givetvis förändras med tiden när man lär känna någon. Men utifrån ett 

typifieringsschema sorterar människan andra individer och vet på så sätt hur man bör bete 

sig. Om en främling ses som en försäljare eller som en läkare på grund av klädsel och den 

omgivande miljön talar man olika med dessa. För en läkare bör man berätta om sin hälsa 

medan man talar om produkter med en försäljare.  ”Vardagslivets verklighet omfattar 

typifieringsscheman enligt vilka andra uppfattas och ”behandlas” vid face-to-face-

sammanträffanden.” (Berger och Luckmann 1979, 43)  

Att jag väljer att ta upp socialisationsprocessen i min teoridel är för att polisstudenter 

socialiseras in i poliskåren. Polisens normer, värderingar och attityder, som internaliseras i 

socialisationsprocessen när man blir polis på polishögskolan och under aspirantperioden 

kommer att analyseras i denna studie.  

Vidare kommer jag att presentera Goffmans dramaturgiska perspektiv för att kunna förklara 

polisens roll i samhället vilket ska bidra till en djupare förståelse av medias rapportering om 

polisens dödsskjutningar.  

 

Polisens roll i samhället utifrån det dramaturgiska perspektivet 

Enligt Goffman, och det dramaturgiska perspektivet, så går människan in i olika roller som är 

anpassade efter situationen (Goffman 2009, 11). Man behöver alltså definiera situationerna 

för att veta hur man ska agera. Goffman presenterar en skillnad i beteendet beroende på var 

man befinner sig och liknar detta vid en teater. Begreppen främre region och bakre region är 

relevanta för att förstå det dramaturgiska perspektivet. I den främre regionen gör man ett 

framträdande och styr vilka intryck man vill ge publiken medan man i den bakre regionen 

kan agera mer avslappnat eftersom detta kan jämföras med att befinna sig bakom kulisserna 

på en teater där skådespelarna kan pusta ut.(Goffman 2009, 97-99) 

Det är polisens framträdande i samhället som kommer att analyseras i denna uppsats, alltså 

hur de agerar i den främre regionen. Intrycksstyrning sker i den främre regionen där man 

anpassar sitt beteende efter situationen och kan styra vilka uppfattningar andra får av en 

(Goffman 2009, 182). Polisen har en tydlig roll som samhällets ordningsvakter och är klädda i 

uniform så att alla ska känna igen dem. Sveriges polis arbetar enhetligt och mot samma mål 
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(Polisens uppdrag och mål 2014). Ytterligare ett begrepp som Goffman presenterar i boken 

”Jaget och maskerna” är team (Goffman 2009, 75-76). Poliserna gör tillsammans ett 

framträdande när de visar sig på gatorna för allmänheten. Som team upprätthåller poliserna 

sin roll när de visar sig för allmänheten.  

Med den kritiska diskursanalysen, Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska perspektiv 

och Goffmans dramaturgiska perspektiv har materialet att analyseras. Vidare är det dags att 

presentera det empiriska materialet i metodavsnittet.  
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Metod  
 

I detta avsnitt kommer metodvalet och en utförlig beskrivning av hur det empiriska 

materialet har samlats in att presenteras. Metodavsnittet kommer även att redogöra för hur 

materialet har analyserats samt att det kommer att presenteras det etiska ställningstagandet 

för denna studie. 

 

Metodval 

Metoden jag har valt för att analysera tidningsartiklarna är den kritiska diskursanalysen 

enligt Fairclough. Den kritiska diskursanalysen används både som teori och metod i denna 

studie för att ta reda på hur media skriver om polisens dödsskjutningar. När media 

rapporterar om nyheter så förmedlar det en bild av verkligheten för läsarna (Fairclough 

1995, 2). Det är språket i tidningsartiklarna som har analyserats och den diskursiva praktiken 

samt den sociala praktiken. För att skapa en djupare förståelse för hur det skrivs om polisens 

dödsskjutningar i tidningarna används även ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och ett 

dramaturgiskt perspektiv i analysen.    

 

Material  

Artiklarna som användes i denna totalundersökning togs fram med hjälp av databasen 

Mediearkivet (Mediearkivet 2014). Sökordet som användes i databasen Mediearkivet var 

”polisens dödsskjutningar” vilket gav 504 träffar på artiklar publicerade under 2000-talet 

(datum som användes vid sökningen var 2000-01-01 till 2014-11-17). Studien avgränsades till 

fyra svenska tidningar; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är dagstidningar medan Expressen och Aftonbladet 

är kvällstidningar. Min motivering till att jag valde just dessa fyra tidningar är att de är stora i 

Sverige och hade många publicerade artiklar i Mediearkivet som behandlade polisens 

dödsskjutningar.  
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Antal träffar  504 artiklar  

Efter avgränsning  85 artiklar  

Bortfall  42 artiklar 

Användbart material 43 artiklar 

 

Tabell 1. Det empiriska materialet  

 

I min läsning av materialet upptäcktes artiklar som inte behandlade polisens dödsskjutningar 

vilket gjorde att jag var tvungen att räkna dessa som bortfall. Ett exempel på en artikel som 

Mediearkivet fick fram på sökordet ”polisens dödsskjutningar” är artikeln ”Militär expert 

räknar med fler dödsoffer” som handlar om en dödsskjutning i Afghanistan (Dagens Nyheter 

2010-02-09). Min studie behandlar endast polisiära dödsskjutningar i Sverige under 2000-

talet och av den anledningen är det 42 artiklar som blev bortfall. 

 

Dataanalys  

Det empiriska materialet behandlades i flera steg. Det första steget var att skriva ut alla 

artiklarna för att underlätta vidare behandling av materialet. Därefter skedde en noggrann 

läsning för att få en övergripande bild. Vid andra läsningen av materialet började jag att 

markera ofta förekommande ord och anteckna i marginalerna vilka olika teman artiklarna 

behandlade. Ur dessa teman valde jag sedan ut de tre tydligaste diskurserna. De tre 

diskurserna som jag har behandlat i denna studie är nödvärnsdiskursen, diskursen om 

polisens beväpning och diskursen kring att det ofta är psykiskt sjuka som skjuts ihjäl. Dessa 

tre diskurser är frekvent återkommande i artiklarna och det pågår ständigt en diskursiv kamp 

i texterna.  

Det empiriska materialet, alltså 43 tidningsartiklar, har analyserats utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell. Modellen innefattar en textanalys, en analys av den diskursiva 

praktiken och en analys av den sociala praktiken.  
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En textanalys enligt Fairclough (1992) innebär att man tittar på textens uppbyggnad och 

kritiskt granskar dess egenskaper. Enligt Fairclough är det viktigt att både titta på ordvalen 

och att se vilken betydelse orden får i ett sammanhang (Fairclough 1992, 185).  

"This means that as producers we are always faced with choices about how to use a word 

and how to word a meaning, and as interpreters we are always faced with decisions about 

how to interpret the choices producers have made (what values to place upon them). These 

choices and decisions are not of a purely individual nature: the meanings of words and the 

wording of meanings are matters which are socially variable and socially contested, and 

facets of wider social and cultural processes."(Fairclough 1992, 185) 

Den diskursiva praktiken innebär att man analyserar textens produktion och konsumtion 

medan man i den sociala praktiken vill se hur samhället påverkas av texten. (Fairclough 

1992, 78)  

Jag kommer nu att presentera ett eget exempel på hur jag har använt mig Faircloughs 

tredimensionella modell. När t.ex. en polisiär dödsskjutning har ägt rum så måste polisen gå 

ut med information till media. Överföringen av denna information och därefter 

journalisternas textproduktion ses som en diskursiv praktik. Allmänheten läser artiklarna och 

tolkar innehållet vilket också ingår i den diskursiva praktiken. Även poliser kan läsa vad 

media skriver om dem vilket i sin tur kan påverka deras arbete (social praktik). Själva texten 

går i sig att analysera och är påverkad av både polisen och journalisterna. Orden i texten 

bygger på tidigare användning av orden, vilket ger orden betydelse.  
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Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jörgensen och Phillips 2000, 74) 

 

Den kritiska diskursanalysen ger möjligheten att analysera en text i tre steg så att man kan få 

ett bredare perspektiv. Med denna analysmetod kan texten kopplas till samhället och ett 

socialt perspektiv vilket kommer gynna min studie.  

 

Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (2014) har skapat forskningsetiska principer som innefattar fyra krav vilket 

varje forskare måste ta hänsyn till. Dessa har tagits fram för att säkerställa att forskning 

genomförs på ett godtyckligt sätt. Följande är de fyra kraven:  

- Informationskravet innebär att respondenter som deltar i t.ex. intervjuer ska vara 

medvetna om vilka villkor som gäller för deras deltagande och att deltagandet är 

frivilligt samt i vilket syfte studien genomförs.  

- Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få ett samtycke till deltagandet och i 

fall personen är under 15 år måste man även ha förälders samtycke.  

- Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter måste behandlas med 

försiktighet så att ingen utomstående kan identifiera respondenterna. T.ex. kan en 
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respondent återges som ”respondent 1” i texten och så vidare för att säkerställa 

anonymiteten. 

- Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får nyttjas för 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2014) 

  

Eftersom jag ska göra en kritisk diskursanalys på tidningsartiklar som redan finns tillgängliga 

för allmänheten i tryckta exemplar och på internet så har jag inga respondenter som 

behöver informeras om denna studie. De personer som har uttalat sig i tidningarna har 

redan gått med på att deras ord används i offentliga texter, och därför har jag valt 

återanvända deras åsikter och ange varifrån jag tagit citatet så att läsaren enkelt kan gå 

tillbaka till artikeln. Den etiska aspekten för denna studie är att inte publicera några namn på 

poliser som är misstänkta för tjänstefel. Detta skulle påverka dem i deras arbete och jag har 

därför valt att inte nämna någon inblandad polis vid namn i denna studie. Det är inte 

relevant att veta vem som är misstänkt för tjänstefel. Informationen om att 

dödsskjutningarna har skett är tillräcklig för att kunna analysera det polisiära 

dödsskjutningsfenomenet genom medierapporteringen. 
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Resultat och analys  
 

Med den kritiska diskursanalysen som metod har jag analyserat det empiriska materialet. 

Under denna rubrik kommer jag först att presentera en övergripande bild av hur media 

skriver om polisens dödsskjutningar, sedan kommer jag att beskriva polisens roll och 

därefter kommer jag att presentera vilka diskurser som jag funnit och dela upp analysen 

utefter dem. Enligt Faircloughs tredimensionella modell kommer varje diskursanalys att 

innefatta en textanalys, en beskrivning av den diskursiva praktiken och av den sociala 

praktiken.   

 

Sammanfattning av artiklarna 

Här kommer en presentation av artiklarnas gemensamma drag för att hjälpa läsaren att få en 

bild av artiklarna som behandlar polisiära dödsskjutningar under 2000-talet. När polisen 

dödar någon med sitt tjänstevapen blir det stora nyheter i media. Rubriker som ”Han sköts 

av polisen” (Expressen 2014-04-09) eller ”Flera dödsskjutningar följer samma mönster” 

(Dagens Nyheter 2013-11-14) är rubriker som har blivit allt vanligare de senaste åren i 

tidningarna. Att dödsskjutningarna har ökat är något som media påpekar och själva ökningen 

blir en viktig del i nyhetsrapporteringen vid varje ny dödsskjutning. Läsaren blir tidigt 

informerad i nyhetsartiklarna om hur många den svenska polisen har dödat i år och även om 

tidigare års polisiära dödsskjutningar. Ofta inleds artiklarna med årets statistik, exempelvis 

denna: ”22 människor har dödats av polisen sedan 1995. Tre personer har dödats hittills i år 

– den senaste i går – och åtta har skottskadats.” (Expressen 2014-06-04)  

Läsaren får direkt en överblick av hur vanligt dödsskjutningar är i Sverige och kan därefter 

tolka situationen. Bakgrundsinformationen är viktig för att skapa en bild av vad som har hänt 

och påminna läsaren om liknande händelser. En annan viktig del av inledningarna i 

tidningsartiklarna är också att staden som dödsskjutningen har skett i alltid presenteras för 

läsaren. Pressen kallar brottslingen som blivit ihjälskjuten för t.ex. ”Knivmannen i Varberg” 

(DN 2013-07-10). Detta ger en viss anonymitet till förövare, i en del fall är det för att 
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identiteten inte är fastställd och av etiska skäl. Tidningarna vill dock att läsaren ska veta var 

detta skedde, alltså i vilken stad.  

Under de senaste två åren har dödsskjutningarna ökat markant (se bakgrundsinformationen 

för denna studie). Detta har lett till att tidningarna börjat skriva om dödsskjutningarna på ett 

nytt sätt: ”Ytterligare en man har avlidit efter att ha blivit skjuten av polisen. Det är den 

sjunde personen som dödats av polisens kulor de senaste 18 månaderna.” (Dagens Nyheter 

2014-06-04) Ordet ”ytterligare” indikerar att många personer har tidigare dödats av polisen 

och nu en till person. Tidningsskribenternas ordval ändras i och med att dödsskjutningar blir 

allt vanligare. Förr beskrevs polisens dödsskjutningar som unika händelser i media. Numera 

börjar det bli ett vanligt fenomen att polisen tar till skjutvapen i pressade situationer. Det 

som är gemensamt för nästan alla dödsskjutningar är att polisen säger sig ha agerat i 

nödvärn, alltså skjutit mot någon för att skydda sitt eget liv eller någon annans liv. Eftersom 

nödvärnsreglerna inte är en del av polislagen utan en lag som gäller alla, ifrågasätts ofta 

polisens agerande. Vanligtvis finns bara polisens syn på händelsen med i vittnesmålet och 

det är sällan som det finns oberoende vittnen, ett exempel på detta är dödsskjutningen i 

Jönköping 2001 (Expressen 2001-03-15). Det blir dock allt vanligare att dödsskjutningar 

filmas av allmänheten vilket underlättar utredningarna om tjänstefel eller korrekt agerande i 

situationen. Det blir polisens definition av situationen som är avgörande för domsluten. Om 

händelser filmas kommer man kunna döma mer rättvist och få en till synvinkel på 

händelseförloppet. Offret har ingen möjlighet att ge sin bild av vad som hände vid 

dödsskjutningen eftersom personen ifråga har avlidit.    

Man kan anta att media granskar polisens arbete så pass hårt för att polisen har i uppgift att 

skydda allmänheten. Media vill rapportera om polisens arbete för att alla medborgare ska ha 

möjligheten att se hur polisen hanterar sitt förtroende att skydda allmänheten och 

upprätthålla samhällets ordning. Maktmissbruk från polisens sida kommer att påverka 

medborgarnas förtroende för polisen (Expressen 2001-03-11). Det är polisen som ska se till 

att lagen följs och då får de själva inte bryta mot lagen. Alla vill få stopp på polisens 

dödsskjutningar och polisen uttalar sig ibland så här i frågan om ökningen av polisens 

dödsskjutningar: ”Vi vill titta på alla möjliga bakomliggande aspekter. Det kan bero på 

reformer kring psykiskt sjuka, att vapenvåldet ökar eller att vi är snabbare på plats, säger Per 
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Engström”. (Dagens Nyheter 2014-06-04) I vissa tidningsartiklar får man dock känslan av att 

polisen har blivit allt mer skjutglada och oftare tar till vapen för att snabbt lösa situationer, 

men Per Engström, polisintendent på Rikspolisstyrelsen, lägger dödsskjutningarna utanför 

polisens påverkan i citatet ovan.  

Media har inte tid att vänta på polisens långsamma utredningar kring varför polisens 

dödskjutningar ökar i det svenska samhället och försöker därför själva visa en ”rättvis” bild 

av alla händelser med hjälp av fakta och utlåtanden. Professionella utlåtanden från diverse 

personer dyker upp i artiklarna och kan komma från till exempel polisforskare, poliser, 

polischefer, jurister och kriminologer, men media vill även visa upp en bild från andra sidan 

av händelsen med hjälp av utlåtanden från till exempel vittnen och familjemedlemmar till 

den ihjälskjutne. Ofta framställer polisen den ihjälskjutna personen som en ”galning” och 

vittnen berättar att polisen sköt t.ex. ett flertal skott och att de fortsatte att skjuta fast 

personen redan var träffad. Vittnen kan beskriva det som att polisen siktade mot huvudet så 

att personen skulle dö. (Expressen 2014-04-09) 

Bakgrundsinformation om polisen och dess befogenheter och utrustning är ofta med i 

artiklarna för att upplysa läsaren om vår poliskår, se exempelvis Dagens Nyheter 2014-06-04. 

Sveriges poliser måste nämligen bära tjänstevapen som en del av deras uniform när de 

befinner sig ute i fältet. Till sitt förfogande har de även handbojor, expanderbar batong och 

pepparspray. Norges poliser får däremot endast beväpna sig efter order från en polischef 

och deras tjänstevapen är dessförinnan inlåsta och oladdade i polisbilen. Den svenska och 

norska polisen har alltså olika förutsättningar vilket har poängterats i många tidningsartiklar 

eftersom det har visat sig att svenska polisen dödar många fler än den norska polisen. Det 

tar längre tid för den norska polisen att dra vapen och de har utvecklat andra strategier än 

den svenska polisen just för att de inte bär på tjänstevapnet - vilket resulterar i färre 

dödsskjutningar. Den svenska polisen har ingen tanke på att följa den norska modellen 

eftersom de menar på att polisen gör ett bättre jobb om de får bära pistol. (Dagens Nyheter 

2002-03-15)  

Detta var en sammanfattande bild av det empiriska materialet för denna studie.  
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Polisens roll 

För att kunna förstå den sociala praktiken av medierapporteringen om polisens 

dödsskjutningar så kommer jag här att analysera polisens roll i samhället. Som bakgrund 

presenterade jag hur polisutbildningen går till och vad den bland annat innefattar. Berger 

och Luckmann förklarar barnets socialisation genom en socialisationsprocess som består av 

den primära och sekundära socialisationen (Berger och Luckmann 1979). Jag väljer i denna 

studie att applicera denna socialisationsteori på hur polisstudenter socialiseras in i 

polisyrket. För att förstå hur poliser väljer att agera i olika situationer bör man se till hur de 

har skolats. Enligt Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska teori påverkar 

socialisationsprocessen hur man tolkar och uppfattar verkligheten (Berger och Luckmann 

1979, 156). Det är en socialisationsprocess att bli polis som pågår under flera år, likt andra 

yrken socialiseras man in i sin nya roll (e.g. Brown 2000). Polisstudenterna övertar 

värderingar från erfarna poliser och får lära sig vad som anses vara rätt och fel inom 

organisationen. Innan man börjar på polishögskolan är det svårt att få en bild av polisernas 

verklighet eftersom det är en sluten värld (Polisorganisationskommittén 2012). Aspiranterna 

"tar över" de erfarnas bild av polisens verklighet. Likt ett barn som får lära sig hur världen 

fungerar av sina föräldrar får aspiranter lära sig hur polisverkligheten ser ut av erfarna 

poliser.  

"Barnet övertar signifikanta andras roller och attityder, dvs. internaliserar dem och gör dem 

till sina egna. Och genom denna identifikation med signifikanta andra blir barnet i stånd att 

identifiera sig med sig själv; att förvärva en subjektivt sammanhängande och plausibel 

identitet. [...] Vad som är viktigast från vår synpunkt här är det faktum att individen inte bara 

övertar andras roller och attityder utan genom samma process övertar deras värld. I själva 

verket definieras identitet objektivt som lokalisering i en viss värld och kan subjektivt 

förvärvas bara tillsammans med denna värld." (Berger och Luckmann 1979, 156)  

Berger och Luckmann talar om hur barnet genom den primära socialisationen får lära sig hur 

världen fungerar. Om man tänker sig att introduktionen till polisyrket är en primär 

socialisation för polisstudenterna så kan man applicera Berger och Luckmanns 

socialisationsteori på min studie. Tiden som polisstudent blir en primär socialisation så att 

studenten kan bli en medlem i poliskåren. På polishögskolan får studenterna lära sig hur 
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man ska bete sig som polis ute i samhället, och de internaliserar de erfarna polisernas 

verklighet. De lär sig normer, värderingar och ett fackspråk. 

Med tanke på att polisen är en så sammansvetsad arbetsgrupp där alla har ”uppfostrats” 

likadant på polishögskolan och sedan arbetat i den hårda verkligheten så tror jag att de har 

förståelse för att en kollega kan tvingas skjuta en person i en nödvärnssituation 

(Polisorganisationskommittén 2012). Poliserna förstår att den utsatta polisen är tvungen att 

använda tjänstevapnet för att skydda sitt eget liv. Enligt den mediebild jag har fått av 

studiens empiriska material så anser polisen att de självklart ska kunna nyttja 

nödvärnsrätten som alla andra människor. Att allmänheten får läsa i tidningar att poliser 

hävdar att de handlade i en nödvärnssituation vid en dödsskjutning är nog inget polisen 

anser vara konstigt. Det är ju deras sanning.  

I avsnittet tidigare forskning presenterade jag att Palm, Skogersson och Bjellert (2008; 2012) 

hade undersökt hur polisen gestaltades i media. De kom bland annat fram till att polisen är 

en medkonstruktör till tidningsartiklarna som skrivs eftersom de måste förklara för media 

vad som hände i en viss situation, t.ex. en dödsskjutning, innan media kan publicera något. 

Det är polisens berättelse som media grundar sina artiklar på (Palm och Skogersson 2008, 

165). Enligt Goffmans dramaturgiska perspektiv så befinner sig polisen i den främre regionen 

när de talar med media (Goffman 2009, 98). Polisens talesman vet hur de ska tala om t.ex. 

en dödsskjutning för att media ska kunna skriva nyhetsartiklar om händelsen. Eftersom 

polisen väljer vilken information som presenteras för media, kan de vinkla berättelsen till 

polisens fördel. Det bör inte heller vara några frågetecken i utlåtandet, polisen får dock inte 

gå ut med alla uppgifter eftersom de har viss tystnadsplikt. När poliserna befinner sig i den 

bakre regionen kan de tala mer öppet om händelserna men vad som sägs i polisens fikarum 

är inget varken media eller allmänheten kommer att få vetskap om (Goffman 2009, 102-

103).  

Eftersom polisen är en statlig myndighet som ska se till att lagen följs så rapporteras polisens 

utlåtanden som sanningar. Det är svårt att kontrollera polisens uppgifter som de lämnar till 

media och Holgersson (2014) kritiserar även media för att inte ta sig tiden att kontrollera 

uppgifterna innan tidningarna går i tryck. Polisen vet dessutom vad media behöver för 

uppgifter för att kunna skriva saftiga nyheter som säljer. Polisen behöver inte ge media all 
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information om en händelse, bara tillräckligt mycket för att media ska kunna rapportera om 

något. Om journalister ifrågasätter polisens utlåtande om en händelse kan polisen säga att 

en utredning pågår och att de därför inte kan lämna ut fler uppgifter. (Holgersson 2014)   

En polis får en tydlig yrkesidentitet och känner ofta stor tillit till arbetsgruppen. Alla poliser 

har genomgått samma utbildning för att bli polis och de är speciellt utvalda för sina 

personliga kvaliteter eftersom det är så svårt att komma in på polishögskolan. De skapar en 

social identitet och definierar sig som poliser (Berger och Luckmann 1979, 202). Jag kan 

tänka mig att de flesta säger att jag är polis – istället för att säga att de jobbar som polis. 

Brown (2000) menar att den sociala identiteten är viktig för individen och dess 

självuppfattning. Poliserna har ett psykiskt påfrestande arbete och varje dag möter de 

samhällets baksida. De flesta poliser kan sätta sig in i andra polisers historier om hur dagen 

har varit medan det för andra människor kan vara svårt att förstå deras berättelser. Detta 

kan vara en av anledningarna till att poliser så sällan rapporterar att andra poliser har gjort 

fel. De kan så lätt sätta sig in i den andras position och förstå varför polisen agerade som den 

gjorde i situationen (Ekenvall 2008, 68).  

När media skriver mycket negativa saker om polisen i tidningarna kan jag tänka mig att 

polisen blir mer sammansvetsad som grupp och håller varandra om ryggen. Hur polisen än 

går ut med ett pressmeddelande om en dödsskjutning så kan inte media skriva om detta på 

ett positivt sätt. Det finns inget positivt med en dödsskjutning och ingen medial vinkling går 

att göra så att den polisiära dödsskjutningen låter som en lyckad polisinsats. Media måste 

skriva om hur polisen har agerat och ifrågasätta deras arbetsmetoder eftersom det är 

medias uppgift att granska makten och underrätta invånarna om vad som händer i 

samhället. Att dödsskjutningarna har ökat är inte något media kan bortse ifrån.  

En av anledningarna till att allmänheten kan börja tvivla på polisens arbetsinsatser är att 

bara en av sjutton poliser har dömts vid en dödsskjutning under 2000-talet. Den ihjälskjutne 

hade då blivit träffad i ryggen vilket är ett så starkt bevis på att polisen hade skjutit mannen 

när hen inte befann sig i en livshotande situation, vilket är kravet för att få agera i nödvärn 

och bli friad. Men när någon blir skjuten i magen finns det inget tydligt bevis för att polisens 

skott var ett felaktigt beslut utan domen grundas på polisernas berättelse. Ekenvall 

presenterar i boken ”En oförvitlig polis?” (2008) om något som kallas tystnadskoden och 
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förklarar den så här: ”Den innebär i korthet (i polisiära sammanhang) att en polis föredrar att 

blunda för en kollega som begår någon form av oegentlighet, vilken han formellt sett är 

skyldig att rapportera eller att han är obenägen att vittna emot en kollega i ett liknande 

sammanhang.”(Ekenvall 2008, 31) 

Att poliser socialiseras in i att skydda sina kollegor genom att vara tysta och blunda för 

olagliga handlingar som poliser gör är inte acceptabelt enligt mig. Om polisen utför brottsliga 

handlingar och det sedan är polisen som granskar sig själv går vi mot en korrupt polis. 

Nedanstående citat är ett exempel på hur media ifrågasätter polisens egna utredningar: 

”En fråga vid varje dödsskjutning är förstås om det fanns andra alternativ än att avlossa 

dödande skott. Fanns det en möjlighet att på något annat sätt oskadliggöra personen? I flera 

fall är den frågan befogad, men svaret påverkar inte den efterföljande internutredningen så 

mycket. Om de som utreder händelsen kommer fram till att poliserna som sköt upplevde att 

de behövde använda vapen räcker det för att inte gå vidare med fallet.”(Dagens Nyheter 

2013-11-14)  

De diskurser jag har funnit i artiklarna är följande:  

- Nödvärn  

- Polisens beväpning 

- Psykiskt sjuka  

Jag kommer nu att gå igenom hur det skrivs om dessa diskurser i artiklarna och belysa min 

analys med flera citat ur dessa.   

 

Nödvärn 

Den första diskursen som jag kommer att presentera är nödvärnsdiskursen. Vid varje 

dödsskjutning under 2000-talet har polisen hävdat att de agerade i nödvärn. Som jag 

presenterade i bakgrundsinformationen har man rätt att försvara sitt eget liv (eller någon 

annans) vid ett överhängande angrepp där en försvarlig mängd våld används. För att kunna 

åberopa nödvärn måste man frukta för sitt liv (eller någon annans) och agera direkt. När 

man agerar i nödvärn har man laglig rätt att döda om situationen så kräver. I 

tidningsartiklarna har jag funnit två olika åsikter med flertalet argument om huruvida polisen 
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ska ha rätt att hävda nödvärn eller inte. När en polis hävdar att hen agerade i nödvärn så 

skrivs det i tidningarna, både till polisens fördel och nackdel.  

Inledningsvis kommer jag att presentera argumenten mot att polisen ska ha rätt att åberopa 

nödvärn. Om en polis hotar att skjuta en kriminell och något därefter går snett så att 

personen ifråga dör av polisens kula, hävdar polisen nödvärn och blir friad från incidenten. 

Polisen kan enkelt komma undan med att skjuta en hotfull person eftersom de, likt 

allmänheten, har rätt skydda sitt eget liv och dessutom är utrustade med pistol. Men poliser 

borde inte behöva använda sina tjänstevapen för att lösa en hotfull situation eftersom de är 

utbildade i bland annat självförsvar och konflikthantering. Poliserna är dessutom utrustade 

med pepparsprej, handbojor och batong och har eventuellt tillgång till polishund vilket gör 

att poliserna har fler alternativ att lösa situationen än att avlossa dödliga skott. Poliserna 

borde klara av att hantera en hotfull person eftersom de ofta arbetar i par och dessutom kan 

kalla på förstärkning. Nödvärnsrätten ska gälla för allmänheten och polisen ska endast följa 

polislagen, tyder argumenten i artiklarna på. De som argumenterar mot att polisen ska få 

åberopa nödvärn hävdar dock att kungörelsen, dvs. polisens reglering av användandet av 

skjutvapen i tjänst, behöver förnyas.  

”Kungörelsens brister har medfört att det i stället är brottsbalkens nödvärnsregler som har 

utgjort laglig grund vid samtliga polisiära dödsskjutningar sedan 1990. Det är olyckligt då 

nödvärnsrätten inte är avsedd att vara myndighetsreglerande utan anger enskilda 

medborgares rätt till självförsvar. Mot bakgrund av polisens våldsmonopol och skyddsplikt 

måste det ställas högre krav på reglerna för polisens rätt till våldsanvändning än för vanliga 

personer.”(Dagens Nyheter 2012-04-15)  

Bland andra kritiserar Civil Rights Defenders den svenska staten eftersom ingen lagändring 

presenteras (Dagens Nyheter 2012-04-15). I flera artiklar låter det som om polisen "hittar 

på" att det var en nödvärnssituation, se t.ex. artikeln ”Och som vanligt var det nödvärn” i 

Aftonbladet 2009-01-28. Även om polisen skulle påstå att det handlade om att polisen 

agerade i nödvärn och sköt ihjäl en hotfull person så behöver polisens handlingar granskas. 

Hypotetiskt sett så skulle polisen kunna utnyttja nödvärnsrätten för att döda människor.  
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”Nu har polisen skjutit ihjäl en psykiskt sjuk människa igen. Den här gången var det en 57-

årig man med kniv som skrämde en hord av poliser. Som vanligt kallar polisen 

dödsskjutningen för nödvärn.”  (Aftonbladet 2009-01-28) Citatet ovan är en del av Lotta 

Grönings debattartikel i Aftonbladet som har rubriken: "Och som vanligt var det 

nödvärn"(Aftonbladet 2009-01-28). Gröning presenterar dödsskjutningen av en 57-årig man 

som att han blev polisens nästa dödsoffer. Enligt hennes artikel är det vanligt med polisiära 

dödsskjutningar och bara polisen "kallar" händelsen för nödvärn så blir de friade. Antalet 

poliser som närvarade vid händelsen presenteras inte utan Gröning skriver en "hord" poliser. 

Det var alltså flera poliser närvarande och ingen av dem lyckades lösa situationen utan att ta 

till vapen. Antingen kan man skriva att en psykiskt sjuk man attackerade poliserna med kniv 

och därmed rättfärdiga polisens handlande, eller så kan man skriva att en psykiskt sjuk man 

skrämde polisen och att de därmed sköt ihjäl honom, vilket får det att låta som en felaktig 

polisiär handling. Hur man presenterar en nyhet får konsekvenser för hur läsaren uppfattar 

budskapet.   

Även nästa citat som jag presenterar visar på hur man i tidningsartiklarna behandlar polisens 

nödvärnsrätt och hävdar att polisen inte borde få åberopa nödvärn efter en dödsskjutning. 

”Poliser har rätt att använda våld och det är extremt ovanligt att poliser fälls för att ha varit 

våldsamma i tjänsten. Särskilt ovanligt är det att de fälls för att ha skjutit ihjäl någon. Senast 

hände det år 2000 då en polis i Östergötland jagade en misstänkt brottsling och sköt honom i 

ryggen.”(Dagens Nyheter 2013-11-14)  

Utifrån denna tidningsartikel så kan läsaren börja ifrågasätta Sveriges rättssystem. Att poliser 

som hävdar nödvärn ofta frias kommer att diskuteras senare i uppsatsen. Nu kommer jag att 

redovisa vad den andra sidan anser om polisens nödvärnsrätt.  

De som istället menar att poliser har samma rätt som allmänheten att agera i en 

nödvärnssituation menar att det är självklart att poliser ska ha rätt att skydda sitt eget liv.  

Poliser hamnar ofta i hotfulla situationer och det är därför de har tjänstepistol.  Polisens roll 

är att stoppa farliga människor och skydda allmänheten. Ute i fältet kan inte en polis frångå 

sin yrkesroll och rymma från en hotfull situation. Polisen måste stanna på platsen tills 

situationen är löst. De måste få ha rätt att skydda sitt eget liv (eller någon annans) menar de 
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som är för polisers nödvärnsrätt. Nu följer några citat som exemplifierar dessa åsikter inom 

diskursen nödvärn. 

”Om det inte kommer fram nya uppgifter i fallet med dödsskjutningen utanför ett 

flyktingboende i Hagfors i tisdags pekar det mesta på att utredningen läggs ned. En av de 

boende hade angripit sina landsmän. Han var kraftigt berusad och uppfattades av de andra 

boende som ”galen”. När polisen kom gick han till angrepp med en stor kniv. En polis 

avlossade två skott, det andra var dödande.”(Dagens Nyheter 2013-11-14)  

I denna tidningsartikel får man läsa om en "galen" man som polisen skjuter ihjäl. Just 

uttrycket galen kan här tolkas till polisens fördel. Läsaren invaggas i tron att polisen här var 

tvungen att skjuta mannen, för att inte själv bli dödad. "Stor kniv" indikerar också hur farlig 

situationen var, enligt skribenten, och kan stärka argumentet för nödvärnsrätt. Läsaren ges 

aldrig möjlighet att tvivla på att polisen tvingades skjuta ihjäl mannen. Journalisten 

förmedlar vad polisen har sagt och stödjer genom detta indirekt argumentet för polisers 

nödvärnsrätt. Här är ytterligare ett citat ur en artikel som visar på samma hållning. 

”Roger Alvefuhr menar vidare att det är gärningsmännens agerande som tvingar fram 

användningen av tjänstevapnet, i synnerhet som det i dag finns få hjälpmedel mellan 

batongen och pistolen.”(Dagens Nyheter 2002-03-15) 

Här yttrar sig en poliskommissarie i en artikel där man diskuterar svensk polis 

vapenanvändning. Han lägger skulden helt på gärningsmännen och menar att det är de som 

har blivit våldsammare. Detta har i sin tur tvingat poliser att agera i nödvärn. Alltså menar 

han att det inte är polisens fel att fler personer har dött av polisens kulor de senaste åren.  

”Även Rikspolisstyrelsens etiska råd har pekat på bristerna i det regelverk som reglerar 

polisens användning av skjutvapen och uttryckt att det behöver revideras. Kungörelsen om 

användande av skjutvapen i polistjänsten är över 40 år gammal och uppfyller exempelvis inte 

Europakonventionens krav på att våldsanvändning ska vara ”absolut nödvändig”.”(Svenska 

Dagbladet 2013-05-17)  

Polisen har i vissa lägen valt att närma sig någon eller bryta sig in i en bostad där de vet att 

en hotfull person befinner sig. Här menar vissa att polisen framtvingar en nödvärnssituation. 
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Polisen hade inte behövt skjuta personen om de använde sig av andra taktiker t.ex. vänta ut 

personen eller bussa en hund på brottslingen.  

En av anledningarna till att man diskuterar polisers rätt till nödvärn är för att vissa anser att 

polisen tvingar fram en nödvärnssituation medan andra försvarar polisen med att säga att 

gärningsmännen tvingar polisen att skjuta.  

Polisen kan, som jag tidigare nämnt, välja vilka uppgifter de lämnar ut till media och 

dessutom beskriva händelseförloppet fördelaktigt för polisen. Om de går ut med att polisen 

blev attackerade så legitimerar de nödvärnssituationen och polisens agerande. Med denna 

typ av intrycksstyrning kan polisen framställa sig som hjältar. (Goffman 2009, 182)   

Jag kommer nu att övergå till att analysera diskursen polisens beväpning. 

 

Polisens beväpning  

Den svenska polisen måste bära sitt tjänstevapen som en del av uniformen. Detta ses från 

polisens sida som en säkerhetsåtgärd både för polisen och för allmänheten (Dagens Nyheter 

2002-03-15). På polisutbildningen får studenterna lära sig att hantera vapen och vad lagen 

säger om vapenanvändning. De kan sedan med lagen i ryggen använda pistolen i tjänst. ”När 

man har rätt att skjuta är det för att oskadliggöra sin motståndare, säger Rolf Granér, 

polisforskare vid Linnéuniversitetet.”(Aftonbladet 2013-11-13) Poliser har enligt kungörelsen 

rätt att använda sitt tjänstevapen i vissa situationer (t.ex. för att gripa någon på sannolika 

skäl misstänkt för mord, dråp, våldtäkt eller rån) men de har inte rätt att döda någon 

(Kungörelsen 1969:387). Det enda sättet att bli friad från en dödsskjutning är att hävda att 

man sköt i nödvärn. Polisens beväpning framställs både som något positivt och något 

negativt i tidningarna. Använder svenska poliser pistolen för ofta? Gör beväpnade poliser för 

många misstag t.ex. vådaskott? Behöver polisen ha pistol för att hantera dagens 

brottslingar? Meningarna skiljer sig åt och en stor anledning till detta är, enligt min 

uppfattning, att polisen väljer att använda sig av hålspetsammunition som skapar stora 

skador i kroppen. Detta kommer jag att utveckla resonemang kring senare i uppsatsen.   

Om man ser på polisens framträdande ute i samhället så ingår polisens uniform och pistol i 

deras fasad. Det är viktigt för polisen att allmänheten känner till hur en polis ser ut och detta 
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underlättar deras arbete (Goffman 2009, 73). Definitionen av situationen är fördelaktig för 

polisen, med detta menar jag att om man ser en polisbil på gatan så bör det finnas poliser i 

närheten. Polisens närvaro kan förebygga brott och öka tryggheten vilket är polisens 

uppdrag i samhället. Poliserna får även en tydlig yrkesidentitet i och med uniformen och 

pistolen (Berger och Luckmann 1979, 201).  

Den svenska polisen jämförs ofta med den norska polisen i tidningsartiklarna, som jag 

tidigare nämnt, eftersom den norska polisen inte har sitt tjänstevapen på sig som en del i 

uniformen. Vissa menar att polisen arbetar bättre utan pistol på sig och stödjer detta 

resonemang med statistiska uppgifter, medan andra hävdar behovet av pistolen. ”Hos 

Rikspolisstyrelsen är poliskommissarie Roger Alvefuhr starkt kritisk till den norska modellen. 

Han är systemansvarig för beväpningen av poliser, och anser att en vapenlös polis är en 

tandlös polis: Utan beväpning skulle polisen få ett helt annat arbetssätt. Vi skulle få en 

betydligt mer passiv polis.”(Dagens Nyheter 2002-03-15) 

Att Roger Alvefuhr använder metaforen ”tandlös polis” i sitt utlåtande ger en målande bild 

för läsaren. Det är omöjligt att tugga utan tänder men skulle det verkligen vara omöjligt för 

polisen att jobba utan pistol?   

Enligt statistiken som pressen publicerar använder den svenska polisen sina tjänstevapen 

ungefär tio gånger oftare än den norska polisen (Expressen 2001-03-27). Detta bidrar till fler 

dödsskjutningar i Sverige än i Norge. ”Frånvaron av skjutvapen kan paradoxalt nog vara en 

skyddsfaktor, säger Johannes Knutsson, svensk professor i kriminologi vid polishögskolan i 

Oslo.” (Dagens Nyheter 2002-03-15)  

Inom diskursen polisens beväpning finner jag även underdiskursen elpistolen. ”- Det är nog 

väldigt svårt för de flesta poliser att tänka sig in i den här typen av situation. Vi måste ge dem 

den mentala och taktiska förberedelsen som krävs och har också utbildat instruktörer för 

det. Målet är hela tiden att minska våldet. Att skjuta någon är alltid den sista utvägen. Därför 

kommer Rikspolisstyrelsen även att undersöka möjligheten med ickedödliga vapen som 

elpistoler. Polisen har tidigare fått kritik för att man vägrat ta in elpistoler trots att bland 

annat Polisförbundet krävt det.”(Dagens Nyheter 2014-06-04)  

Men elpistoler som beväpning är man oenig om, i mina artiklar.  
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”Men polisforskaren Rolf Granér är osäker på om polisen ska införa icke-dödliga vapen i sin 

arsenal. – Det finns risk för att detta mycket smärtsamma vapen missbrukas, säger han” 

(Aftonbladet 2013-11-13) 

”Elpistoler kan mycket effektivt slå ut personer, men de fungerar inte alltid. Frågan är om 

poliser i trängda situationer skulle använda ett vapen som inte går att lita på helt och hållet.” 

(Dagens Nyheter 2013-11-14) Att elpistolen framställs som om den bara skulle fungera 

ibland gör att läsaren direkt börjar tvivla på elpistolen som en del av polisens utrustning. 

Däremot borde elpistolen fungera bra i vissa lägen då polisen har tid att planera hur de ska 

övermanna en hotfull person.  

Vidare har jag funnit ytterligare en underdiskurs till polisens beväpning, nämligen polisens 

ammunition. 

Polisens ammunition är något som ofta tas upp i studiens artiklar i samband med svenska 

dödsskjutningar och polisens beväpning. Polisen använder sig av kulor som expanderar när 

de träffar en person och på så vis fastnar i kroppen och skapar mer invärtes skador än annan 

ammunition. De kulor som den svenska polisen använder är förbjudna i krig sedan 1899 

eftersom de anses vara inhumana. Polisen försvarar att de använder hålspetsammunition 

med flera argument i artiklarna.  

Först och främst hävdar polisen att det är för allmänhetens säkerhet som denna 

hålspetsammunition används. Om kulorna som polisen sköt med gick rakt igenom kroppen 

på den de sköt och därefter fortsatte i hög hastighet skulle de kunna träffa någon oskyldig 

människa som befinner sig i närheten. Därför är det säkrare att använda dessa kulor som 

expanderar och fastnar i kroppen så att endast förövaren blir skadad. Däremot är polisen 

medveten om att dessa kulor orsakar mer skada hos den som blir skjuten eftersom den 

expanderar i kroppen, men det är en effekt som polisen vill ha även om det oftare resulterar 

i dödlig utgång:  

”När vi skjuter vill vi att det ska ha effekt. Det är i situationer där det handlar om angriparens 

eller polisens liv. Vi vill inte tillbaka till tiden när det kunde krävas tio skott för att få stopp på 

en person, säger Per Engström.” (Dagens Nyheter 2014-06-04) Per Engström som är 

polisintendent på Rikspolisstyrelsen säger med citatet ovan att dessa kulor är säkrare än de 
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kulor som användes förr i tiden. Polisen ska få stopp på brottslingen med hjälp av ett skott. 

Vidare legitimeras polisens kulor med andra utlåtanden;   

”Tester gjorda av Försvarets forskningsinstitut, FOI, visar att den nya kulan har betydligt 

stabilare bana och inte roterar okontrollerat. FOI rekommenderade ammunitionsbytet av 

omsorg om tredje man.” (Dagens Nyheter 2003-11-02) Direkt efter detta legitimerande av 

den svenska polisens kulor i Dagens Nyheters artikel kommer det ett motargument: ”Alice 

Åström (V), andre vice ordförande i justitieutskottet, anser att detta argument är 

ointressant, eftersom sådana fall inte inträffat i Sverige.” (Dagens Nyheter 2003-11-02) 

Polisen säger att den expanderande kulan används för att skydda allmänheten, trots att det 

aldrig i svensk historia har skett att polisens kula har trängt igenom en kropp och sedan 

träffat en annan person. Argumentet om att skydda allmänheten låter bra och trovärdigt när 

en polis eller Försvarets forskningsinstitut går ut med sådan information. Polisens främsta 

uppgifter i samhället är att hålla ordning och skydda allmänheten, och därför blir argumentet 

trovärdigt. 

Nu är det dags att gå över till min tredje och sista diskurs, nämligen psykiskt sjuka. 

 

Psykiskt sjuka 

Jag inleder med ett utdrag ur en artikel i Dagens Nyheter från 2013. 

”Dödsskjutningen i Hagfors är ganska typisk för hur det ser ut när poliser använder sina 

vapen. En berusad eller psykotisk person löper amok. Ungefär så har de tre av årets fyra 

dödsskjutningar sett ut. Det fjärde var en rånare i Södertälje som sköts ihjäl av 

polisen.”(Dagens Nyheter 2013-11-14)  

I nästan hälften av alla polisiära dödsskjutningar klassas den ihjälskjutna personen som 

psykiskt sjuk. Ibland får man en bild i huvudet när man läser tidningen att det är en galning 

som polisen tvingades döda för att få stopp på personen ifråga. I ett av fallen springer en 

man runt i Varberg med en blodig kniv och polisen har några minuter tidigare fått larm om 

tre knivskurna personer. Den misstänkta förövaren agerade hotfullt mot polisen och vägrade 

släppa kniven. Mannen hade hamnat i en psykos och blev skjuten först i benet men fortsatte 

att försöka attackera polisen och blev då skjuten i buken, vilket var det dödande skotten.  
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”Polisen borde ha kunnat undvika dödsskjutningen av en 24-årig knivman i Varberg i 

söndags, menar Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders. Han är kritisk till att polisen 

fortsätter skjuta efter att mannen träffats i benet.”(Svenska Dagbladet 2013-07-09)  

”Robert Hårdh efterlyser en nollvision för dödsskjutningar vid polisingripanden, och pekar på 

tre faktorer som ökar risken att de inträffar; att lagstiftningen kring polisingripanden är 

otidsenlig vilket gör att lagen om självförsvar som tillämpas, att polisen behöver bättre 

utbildning i hantering av psykiskt sjuka och att polisen använder ammunition som 

expanderar i kroppen och därför orsakar större skada.”(Svenska Dagbladet 2013-07-09) 

Att chefen för Civil Rights Defenders uttalar sig i nyhetsartiklar kring dödsskjutningar och 

ifrågasätter polisens agerande ger läsaren en annan bild av händelseförloppet. Kanske hade 

polisen kunnat agera annorlunda i Varberg?  

I en ledarartikel i kvällstidningen Expressen finner jag följande citat: ”De som faller offer för 

polisvåldet är sällan personer som samhället känner särskilt stor sympati för. Vem bryr sig 

om en 19-årig skinnskalle som skjuts ihjäl efter en vansinnesfärd på vägarna runt Kalmar? 

Och vem ligger sömnlös över att en knivbeväpnad man utan identitetshandlingar får bröstet 

genomborrat av en kula? Just därför är det så viktigt att polisens våldsanvändning hålls i 

strama tyglar och granskas under lupp. Även de mest tvivelaktiga medborgarna måste vara 

skyddade från polisiärt övervåld.”(Expressen 2001-03-11) 

Typifiering är enligt Berger och Luckmann (1979) att man kategoriserar människor och 

behandlar dem utifrån ens tidigare erfarenheter. Detta tror jag att polisen medvetet och 

omedvetet gör, framförallt för att de måste ha ett säkerhetstänkande. Polisen möter 

missbrukare och kriminella och vet vad de är kapabla till. Kanske får poliserna kännedom om 

vissa kriminella eftersom de träffas så frekvent under åren. Detta ger polisen en förförståelse 

för situationen och en förutfattad mening om personen (Berger och Luckmann 1979, 43). 

Media har uppmärksammat att polisen går ut med uppgifter om att den ihjälskjutne 

personen var psykiskt sjuk.  

”Ett mönster tycks gå att skönja. En psykiskt sjuk, berusad eller påtänd man går mot poliser 

med kniv. Han struntar i att polisen befaller honom att slänga vapnet, han bryr sig inte om 

varningsskott. Han blir skjuten.”(Aftonbladet 2014-04-09) 
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”För kvar finns en allmänhet som genom traditionella och sociala medier ifrågasätter det 

rimliga i att psykiskt sjuka människor – som inte begått något brott – skjuts till döds.”(Dagens 

Nyheter 2014-10-27) 

En psykiskt sjuk person kanske beter sig annorlunda ibland men det finns även psykiskt sjuka 

personer som klarar av vardagslivet utan problem. Vi måste ställa högre krav på polisen och 

utveckla deras metoder för att hantera hotfulla psykiskt störda personer. Polisen legitimerar 

sitt handlande med att personen som blev ihjälskjuten var galen och inte följde order om att 

släppa vapnet. Polisen har det som argument till att de inte lyckades gripa personen. En 

"galen" persons reaktioner är dock omöjliga att förutse när polisen kommer till platsen. 

Polisens taktik att pressa en person som hamnat i en psykos är felaktig och gör förmodligen 

det hela värre. I situationer med psykiskt sjuka människor bör kanske inte polisen vifta med 

pistolen eftersom det kan stressa personen som egentligen behöver medicinsk vård.  

”Att förhindra dödsskjutningar handlar om både teknik och taktik från polisens sida. Under 

de senaste femton åren har nästan hälften av dem som skjutits ihjäl av polisen varit psykiskt 

sjuka. När psykiatrin inte lyckas fånga upp och behandla sjuka personer som är farliga för 

omgivningen hamnar ett viktigt strategiskt ansvar på polisen”(Dagens Nyheter 2013-07-10)  

Polisen verkar även skylla ifrån sig när det kommer till dödsskjutningar av psykiskt sjuka 

personer och antyda att det är psykiatrin som har misslyckats och att polisen bara har gjort 

sitt jobb. (Dagens Nyheter 2013-07-10) 

I nästkommande citat presenterar Civil Rights Defenders i Dagens Nyheter vad de anser att 

den svenska polisen gör felaktigt. Här är en av de fem punkter Civil Rights Defenders tar upp 

i artikeln. 

"I minst 43 procent av de polisiära dödsskjutningar som inträffat sedan 1995 har den skjutne 

varit psykiskt sjuk. Vi menar att den huvudsakliga orsaken till att denna grupp är 

överrepresenterad är att gällande bestämmelser, rutiner och utbildning inte tar hänsyn till 

de speciella förutsättningar som råder vid ingripanden mot psykiskt sjuka. Detta har som 

diskriminerande följd att psykiskt sjuka löper en större risk att dö vid polisingripanden än 

andra." (Dagens Nyheter 2012-04-15) 
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Civil Rights Defenders påpekar att polisens kunskaper, utbildning och regler för ingripanden 

mot psykiskt sjuka måste förbättras. De kritiserar även att polisen inte drar några lärdomar 

av händelsen och Civil Rights Defenders hjälper nu familjen till den ihjälskjutne att stämma 

svenska staten inför Europadomstolen. (Dagens Nyheter 2012-04-15) Eftersom Civil Rights 

Defenders kan presentera tydliga fel hos den svenska polisen och argumentera för en 

förbättring av till exempel polisens utbildning och den lagstiftning som reglerar polisens 

skjutvapenhantering så uppfattar läsaren att Civil Rights Defenders presenterar en sanning. 

Även om de har rätt så får man får inte ta del av polisens motargument i denna artikel. 

(Dagens Nyheter 2012-04-15)  

Resultat- och analysdelen har fokuserat på att kritiskt granska texten i tidningsartiklarna, 

vilket är det empiriska materialet för denna studie. Enligt Faircloughs tredimensionella 

modell har texten analyserats som text, diskursiv praktik och social praktik. För att få djupare 

kunskap om den sociala praktiken användes både socialkonstruktivism och ett dramaturgiskt 

perspektiv. Detta bidrog till analyser om polisens roll i samhället.  
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Avslutande diskussion  
 

Avslutningsvis kommer jag nu att sammanfatta och diskutera mina resultat av denna studie. 

Ur materialet framkom tre relevanta diskurser nämligen; nödvärn, polisens beväpning och 

psykiskt sjuka.  

I tidningsartiklarna argumenteras det om poliser ska ha rätt till nödvärn eller inte. De som 

står på polisens sida och därmed rättfärdigar dödsskjutningarna menar att det är självklart 

att polisen ska ha rätt att skydda sitt eget liv. Poliserna hamnar ofta i livshotande situationer 

och de är bland annat utrustade med laddade pistoler för att kunna skydda sitt eget liv om 

situationen så kräver. Sedan finns det experter som talar emot polisens nödvärnsrätt, bland 

andra chefen för Civil Rights Defenders som menar att polisen är utbildad för att hantera 

livshotande situationer och har flera alternativ för att lösa en hotfull situation än att skjuta 

ihjäl en person. Både argumenten för och emot polisers nödvärnsrätt är övertygande 

eftersom fakta lyfts fram ur olika synvinklar. Alla polisiära dödsskjutningar ser olika ut och 

diskursen nödvärn kommer troligtvis att vara en diskurs inom nyhetsrapporteringen för 

polisiära dödsskjutningar även i framtiden.  

Något som däremot går att förändra är polisens utbildning kring psykisk ohälsa. Psykiskt 

sjuka personer är överrepresenterade i polisens dödsskjutningsstatistik eftersom polisen inte 

har tillräcklig kunskap för att hantera dessa personer. En psykiskt sjuk person kan vara farlig 

för allmänheten och då ska polisen vara på plats för att avvärja den hotfulla situationen. I 

media får polisen det att låta som om personen ifråga var så farlig att man tvingades döda 

personen. Polisen uttalar sig inte om alternativa lösningar utan går ut till media med att det 

var ett korrekt beslut att skjuta personen. Polisen håller ihop och skyddar varandra. 

Dessutom legitimerar polisen sedan skjutningen med att säga att det var en psykiskt sjuk 

person, alltså en "galning". Om detta skulle räcka som skäl att skjuta ihjäl någon, hur 

kommer det sig att mentalsjukhus inte dödar sina patienter men polisen gör det? 

Diskursen om den svenska polisens beväpning som jag fann i tidningsartiklarna ger troligtvis 

läsaren både en känsla av trygghet och en känsla av otrygghet. Den svenska polisen går att 

lita på, polisen vill skydda allmänheten och de har vapen som fungerar om det behövs. 
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Däremot tvingas de ibland skjuta ihjäl personer de känner sig hotade av. Polisen skjuter inte 

vem som helst utan bara psykiskt sjuka personer och misstänkta brottslingar som vägrar lyda 

deras order om att släppa vapen. Den svenska polisen har själva valt att använda sig av en 

ammunition som expanderar vid träff vilket leder till stora invärtes skador när en människa 

blir träffad. I många fall avlider personen som har blivit träffad av polisens kulor. Denna 

hålspetsammunition är omdiskuterad i tidningsartiklarna eftersom den är förbjuden i krig 

sedan år 1899 för att den anses vara inhuman. Polisen säger att de vet att kulorna skadar 

men legitimerar sitt användande av dessa kulor med påståendet att kulorna inte kan 

fortsätta genom en kropp och sedan träffa någon oskyldig som står bakom. Men hur kan 

polisen ha som avsikt att ladda pistolerna med dödlig ammunition i Sverige?  När dödsstraff 

är förbjudet i Sverige kan inte polisen lagligt få skjuta ihjäl brottslingar. 

Det är anmärkningsvärt att den svenska polisen inte förespråkar användning av andra vapen 

t.ex. elpistolen för att minska dödsskjutningarna. De anser sig behöva ha dödliga vapen som 

de kan lita på. Det bör tilläggas att polisen i sexton av sjutton dödsskjutningar har blivit 

friade eftersom de ansågs ha agerat i nödvärn.  

Eftersom det är polisen som går ut med uppgifter om polisiära dödsskjutningar till media har 

de stor påverkan på tidningsartiklarna. Hur polisen framställer händelsen påverkar hur 

allmänheten får läsa om polisens insatser. Allmänheten får en bild av verkligheten genom 

media och när polisen, som är en statlig myndighet, presenterar något tolkas det ofta som 

sanning. Media väljer dock att presentera två sidor av polisens rätt till nödvärn och polisens 

beväpning vilket ska ge läsaren möjlighet att själv skapa sig en uppfattning av polisens 

agerande. Var det rätt eller fel av polisen att skjuta det dödande skottet?  

Den valda metoden för denna studie lyfte materialet till tre dimensioner vilket bidrog till en 

intressant analys. Eftersom detta var en totalundersökning på fyra svenska tidningar under 

fjorton års medierapportering så är resultatet tillförlitligt. Materialet togs vetenskapligt fram 

i en databas och analyserades systematiskt. Dock blev det ett väldigt stort bortfall av artiklar 

som inte handlade om polisiära dödsskjutningar. En annan metod för denna studie hade 

kunnat vara intervjuer med poliser. Med intervjuer hade man kunnat få fram ett resultat på 

hur poliserna faktiskt påverkas av medierapporteringen om deras arbetsinsatser.  
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Vidare forskning om den svenska polisen är något som behövs för att kunna utveckla 

poliskåren. För att vidare inspirera läsaren till polisforskning kommer jag nu att presentera 

tänkbara forskningsområden. Vad beror själva ökningen av polisiära dödsskjutningar på? 

Skulle poliser döda färre om de var utrustade med elpistoler? Hur ser poliser på 

hålspetsammunition, finns det poliser som är emot användandet av dessa kulor?   
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Bilaga 1  
 

Det empiriska materialet  

1. I tillsynens skugga, Dagens Nyheter 2014-10-27 

2. Dödsskjutningar ska utredas, Dagens Nyheter 2014-06-04 

3. Polisen vill inte byta dödlig ammunition, Dagens Nyheter 2014-06-04 

4. Dubbla besked väl ofta, Dagens Nyheter 2013-11-15 

5. Flera dödsskjutningar följer samma mönster, Dagens Nyheter 2013-11-14 

6. Ett skott kan vara för mycket, Dagens Nyheter 2013-07-10 

7. Avväpna polisen så dödas färre, Dagens Nyheter 2013-01-31 

8. Sverige måste dra lärdom av polisens dödsskjutning, Dagens Nyheter 2012-04-15 

9. Bodström måste införa tidsbegränsad vapenamnesti, Dagens Nyheter 2006-03-06 

10. Bodström vill ha alternativ till ny polisammunition, Dagens Nyheter 2003-11-02 

11. Svensk polis skottskadar ofta, Dagens Nyheter 2002-03-15 

12. Färre polisskott men fler döda, Dagens Nyheter 2001-04-07 

13. Polis sköt ihjäl 30-årig man, Dagens Nyheter 2001-03-11 

14. Elbatong kan ersätta polispistol, Dagens Nyheter 2000-09-25 

15. Sociala medier tros ligga bakom ökat polisförtroende, Svenska Dagbladet 2014-05-22 

16. Dödsskjutningen kritiseras, Svenska Dagbladet 2013-07-09 

17. Tydliga regler för vapen gagnar alla, Svenska Dagbladet 2013-05-31 

18. Se över polisens vapenhantering, Svenska Dagbladet 2013-05-17 

19. Polisen dödar en per år, Svenska Dagbladet 2013-01-08 

20. Ingen rubrik tillgänglig, Svenska Dagbladet 2013-01-05 

21. Polisens nya vapen dröjer, Svenska Dagbladet 2005-07-04 

22. Centerkritik mot polisens nya kulor, Svenska Dagbladet 2005-03-29 

23. Osby påminner om Malexander, Svenska Dagbladet 2001-05-28 

24. Polisslarv med vapenträning, Svenska Dagbladet 2001-03-17 

25. Polismannen som sköt i Kalmar misstänkt för brott, Svenska Dagbladet 2000-05-16 

26. Skjutna – av polisen, Expressen 2014-06-04 

27. Han sköts av polisen, Expressen 2014-04-09 

28. Våldets grepp om Sverige, Expressen 2014-04-01 

29. Kusliga kulor, Expressen 2013-07-09 

30. GW: Polisen gjorde rätt, Expressen 2013-07-09 

31. Hellre spray än kulor, Expressen 2002-05-29 

32. Polis sköt man i Södertälje. En höggs till döds vid knivdrama i natt, Expressen 2001-

06-23 

33. Expressfakta. Polisens dödsskjutningar i Sverige 1990-2001, Expressen 2001-05-26 

34. Här är polisens nya vapen, Expressen 2001-05-26 

35. Svensk polis dödar flest. ”Norsk polis obeväpnad och går försiktigare fram”, 

Expressen 2001-03-27 
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36. Guldspadenominerade journalisten Ragnar Järhult om rättsväsendets mörkläggning 

av polisvåldet: Polisen ska inte granska polisen, Expressen 2001-03-15 

37. Alltför skjutglada, Expressen 2001-03-11 

38. Så sköt polisen ihjäl Magnus, 19. Här visar han sin version av hur skottdramat gick till, 

Expressen 2000-07-07 

39. Nu är det hög tid att ta tag i det här på allvar. GW: Han borde ha spärrats in, 

Aftonbladet 2014-04-09 

40. Det räcker kanske inte med att skadeskjuta, Aftonbladet 2013-11-13 

41. Och som vanligt var det nödvärn, Aftonbladet 2009-01-28 

42. Polisens nya vapen: Pepparspray, Aftonbladet 2002-05-28 

43. De trodde han var beväpnad, Aftonbladet 2002-05-20 
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Bilaga 2  
 

Polislagen  
 

Användning av våld 
10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 
omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om 
1. han möts med våld eller hot om våld, 
2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker 
undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant 
frihetsberövande, 
3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller 
värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön, 
4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller 
utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan 
liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan 
husrannsakan som avses i rättegångsbalken, 
5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall 
kontrollera ett fordon eller ett fordons last, 
6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller 
utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan 
eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet 
därom, eller 
7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller 
säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld. 

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen 
eller den som han biträder möts av motstånd. 

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. Lag 
(2002:577). 

10 a §/Upphör att gälla U:2015-01-01/ Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket 
häkteslagen (2010:611) om rätten att belägga någon med fängsel ska gälla även då en 
polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet. Lag (2010:620). 

10 a §/Träder i kraft I:2015-01-01/ En polisman som omhändertar eller på annat sätt 
inskränker någons rörelsefrihet får belägga honom eller henne med fängsel 
1. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med hänsyn till hans 
eller hennes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa, eller 
2. vid förflyttning inom en förvaringslokal och vid transport eller annan vistelse utanför en 
sådan lokal, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Lag (2014:588). 


