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SAMMANFATTNING  

Denna studie undersöker hur polisvåld och polisvåld i media tolkas av polisen själv. Studien 

genomfördes med metodvalet grundad teori, för att säkerhetsställa att fakta talar och att inte 

undersökarens åsikter påverkar utgången. Våldets tolkning blev kärnkategorin med åtta 

underkategorier. Data påvisade ett flertal problem gällande hur våldet tolkas och polisens 

problematik kring detta. Media har ett stort inflytande på polisen vilket påverkar hur 

allmänheten skapar sin bild av dem. Media och polisen har nytta av varandra i ett ömsesidigt 

utbyte av information och för att allmänheten inte ska bilda sig felaktiga uppfattningar. Det 

ges även kritik till media från polisen för hur media beskriver att polisen arbetar. Polisen har 

även en moralisk konflikt mot lagstiftarna gällande hur insatser ska hanteras, lagens tolkning 

är på många sätt hämmande för att minska våldet och istället ökar det. Poliser kan i det stadiet 

välja det som är bäst för sig själva eller tolka lagen rent bokstavligt. Konsekvent kan 

handlingen uppfattas som övervåld, medan lagen syftar på att ingripandet skett 

proportionerligt. Media publicerar denna nyhet till allmänheten och polisen kan stämplas av 

media att skydda de som är lagbrytare bland de sina.    

 

Nyckelord: Sverige, Grundad teori, Polisvåld, Media & Våldets tolkning 

 

ABSTRACT 

This study investigates how police violence is interpreted by the Swedish own police force in 

the perspectives the media raises about it. The study was done with the methodological tool of 

grounded theory, to make sure the data is coming to light and not the researcher’s subjective 

perspectives. The interpreted violence became the main category together with eight minor 

categories. The data showed several problems how violence is interpreted and the troubles 

arise from the Swedish national police standpoint. The media influence how society creates its 

picture of the police. Media and police have to work towards a symbiosis for the greater good 

of the society and minimizing the risk of misinterpretations. The media has also been 

criticized by the police in the fashion they do their investigations and the lacking of subject of 

law the Swedish police must attain to while doing their work. The police are also caught in a 

moral dispute with the lawmakers; the subject of matter is how they dictate the police should 

work, while the police view is that violence increases with the lawmaker’s rules. The officers 

are then caught in a dilemma between doing what they seem right or following blindly the 

print in the book. The consequences are that actions are interpreted as overly done violence, 

something media are quick to raise questions about and to judging the police as protecting 

their own criminal behavior.  

 

Keywords: Sweden, Grounded Theory, Police violence, Media & Interpreting the violence 
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1 Introduktion 

 

Polisen är en organisation vars uppdrag är att säkerhetsställa trygghet i samhället genom att minska 

brottsligheten. Dess övergripande mål är att förebygga, upptäcka och straffa de som begår brott. 

Polisens uppdrag beskrivs i polislagen (SFS 1984:387). Polisens uppdrag uppdateras varje år via 

regleringsbrevet vilket skickas ut en gång per år. Syftet med utskicket är att regeringen talar om vilka 

mål de vill att polisen och dess verksamhet ska inrikta sig mera på. I årets förslag 2011 står det 

följande om specifikt ett mål. ”Bidra till att öka människors trygghet och att det är viktigt att 

förtroendet för Polisen är högt”.
1
 Polisen är en myndighet som står under statlig tillsyn och har ca 28 

000 anställda. Myndigheten är indelad i två delar: en central nivå och en lokal nivå. Myndigheten styrs 

från Justitiedepartementet och vidare styr Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen har ett ansvar över 

polisväsendet. Den personen som har det yttersta ansvaret är rikspolischefen vilken utses av 

regeringen. Den lokala nivån består av 21 polismyndigheter, en för varje län i Sverige som i sin tur 

indelas i enskilda polisdistrikt. 
2
 Utöver detta delas polisen in i mindre organisationer, alla med sina 

diverse syften och ändamål för att kunna utföra ett effektivt polisarbete.  

 

Polisen är en auktoritär makt som har lagliga befogenheter att utföra handlingar som en civil 

medborgare saknar. Polislagen 10 § utsäger: ”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…” (samt en förteckning över sju situationer där polisen får använda våld. 

Polislagen 1984:387 med uppdateringar). Detta kan även skapa juridiska problem av diverse slag. Ett 

exempel, vilket nämns vid samhällsdebatter, -är mängden av befogenheter som polisen har över 

samhället och dess invånare. Ett annat förekommande problem är att de som är utbildade till att 

skydda samhället, själva ibland begår brott. Ett vanligt sådant brott är att en polis använder mer våld 

än vad nöden kräver.  Konsekvensen blir att poliskåren hamnar under luppen för granskning. Dock 

kan det uppstå frågor gällande trovärdigheten när polismyndigheten själv utreder de fall där övervåld 

misstänks ha förekommit. Det- existerar fall där övervåld inte kan förnekas och-, där individer blivit 

svårt misshandlade av poliser och i sällsynta fall dött av det brukade våldet. 

 

Norée (2008 s:104-106) nämner ett exempel från 2003 där en polis friats i en rättegång gällande 

tjänstefel samt ofredande. Ärendet avsåg hur polisen under en gatufest skulle gripa en av anförarna till 

ett våldsamt upplopp som hade ägt rum runt Stureplan ett par timmar tidigare. Det skulle varit 

                                                           

1
 http://polisen.se/sv/Om-polisen/Polisen-i-Sverige/Uppdrag-och-mal/ 2011-05-15 

2
 http://polisen.se/Vastmanland/sv/Om-polisen/Polisen-i-Sverige/Organisation/ 2011-05-15 
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vägledande för polisen gällande hur mycket våld en polis får använda sig av enligt 10§ i polislagen 

(SFS 1984:387), via Högsta domstolen men blev aldrig det. Mannen greps senare under dagen när han 

befann sig på Skeppsbron. Gripandet ifrågasattes av folkskaran där bland annat en 17-årig flicka 

pekade och hånade polisen. Polisen svarade med att springa ifatt flickan, ta tag i henne, trycka upp 

henne mot ett räcke och sedan ta henne till en närbelägen polisbuss för skyddsvisitation. Där sparkade 

och puttade polismannen på flickans ben eftersom hon inte ville stå med benen isär för en visitation. 

Det som gör denna händelse speciell är att den videofilmades. Polisen försvarade sig enligt den 10§ i 

polislagen (SFS 1984:387). Han blev friad i tingsrätten och hovrätten. Riksåklagaren tog fallet till 

Högsta domstolen, där polisen friades eftersom man inte ansåg att han använt för mycket våld enligt 

den 10§ i polislagen. Det som gjorde detta fall uppmärksammat är inte sparkarna, utan att den 17-åriga 

flickan blev upptryckt mot staketet. Polismannen vägde med sin kravallutrustning ca 130 kg och 

flickan vägde ca 50 kg, vilket gjorde att det sågs som övervåld. Juridiskt tas det inte någon hänsyn till 

individs kroppsvikt, utan bara själva händelseförloppet svart på vitt. Det betyder att enligt det juridiska 

perspektivet gick polisen fri medan den sociala meningen ifrån media var att det var en felaktig 

bedömning utan sunt förnuft.  

 

Ett av de fem justitieråden i detta ärende ansåg att polisen skulle dömas till tjänstefel. Övervåld var ett 

faktum utifrån de fysiska förutsättningar polisen hade gentemot flickan. Nyheter av detta slag väcker 

uppståndelse i media, där polisen i fråga stämplas som en avvikare. Den bilden kan delas av samhället 

och leda till minskat förtroende för polisen. Det har uppmätts i diverse genomförda 

förtroendegranskningar i samhället. Som följd av hur polisövervåld granskas kan resultatet bli att hela 

kåren kan dras under luppen och man kritiserar hur effektivt polisen genomför sitt arbete. Ett bra 

exempel på hur polisen stämplas som avvikare är Sveriges radio. Där finns på lokalradiostationen P4 

Uppland en hel egen sida dedicerad till anmälningar mot polisen specifikt i Uppland,
3
 Radions 

information inhämtas från statistik gällande anmälningar mot poliser.  

 

Polisernas yrke är farligt och hotbilden mot dem har ökat med åren. Hoten en polis upplever kan 

möjligen påverka dem att agera utöver den träning de har genomgått i polishögskolan. Ett hot kan 

skapa en situation där polisen av misstag tappar den fysiska kontollen under ett ingripande. De kan 

vara mer hårdhänta än vad allmänheten accepterar. Ett exempel vilket nämns av Norée (2008 s:154-

155) är en händelse vilken skedde i Uppsala 2002 där två poliser följde efter en stulen bil. I den 

förföljda bilen satt två narkotikapåverkade män. När den bilen stannade, klev poliserna ut ur sin 

patrullbil med vapnen dragna och befallde männen att kliva ut ur bilen och visa händerna. Istället för 

                                                           

3
 http://sverigesradio.se 2010-05-06 
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att lyda orderna såg det ut som att föraren höll på att leta efter ett vapen inne i bilen. Då avlossade den 

ena polisen ett varningsskott, och kollegan avlossade även hon ett skott som gick igenom dörren och 

träffade mannen i magen. Han fick livshotande skador.  Männen visade sig vara obeväpnade och 

tingsrätten fann att poliserna handlat i inbillat nödvärn. Även om inga skjutvapen var synliga fann de 

att det fanns en överhängande risk för att det skulle finnas vapen. Polisen som sköt verkanseld 

hamnade under utredning hos tingsrätten, men gick sedan fri eftersom hon handlat i nödvärnsexcess 

och blivit lärd i skolan att handla på detta vis, samt att hon var oerfaren som polis och agerade utifrån 

kollegans första varningsskott. Hon befann sig i en väldigt stressfylld situation.  

 

Vilken relation har poliserna till varandra i sitt yrke för att hantera denna typ av stress? Vilka 

underliggande normer kan de använda sig av för att hjälpa varandra?  

 

Det är viktigt att utreda en del av polisens livsvärld, de hot de upplever och risken att det kan gå fel vid 

omhändertagande av misstänkta personer. Hur lätt är det att inte göra fel under den stress de får 

uppleva. Underliggande normer är viktiga att studera och förstå. Att skapa en förståelse både för 

normerna och för erfarenheterna gör att en större förståelse kan åstadkommas för hur poliser förhåller 

sig själva i yrket och mot media, eftersom media inte delar samma erfarenhet av våldet som polisen 

gör. Mediabevakningen kan resultera i att poliser blir betraktade som avvikare i pressen och därmed 

bland åtminstone delar av befolkningen. Hur hanterar polisen detta? Hur är det, - att läsa om att 

förtroendet för yrket sjunker, ett yrke i vilket män och kvinnor riskerar sina liv dagligen, så fort de 

sätter sig i sin patrullbil eller bara patrullerar gående. 

 

Den preliminära definitionen av övervåld, är att polisen brukar mer krafter än vad som har stöd i 

lagen.  

 

 

 

2 Syfte 

 

Detta är ett problem för samhället ifall de vilka har utbildats för att beskydda samhället själva i någon 

mening blir benägna att begå brott, eller att vid situationer bruka våld de själva inte anser nödvändigt. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur polisen förhåller sig till medias reportage gällande 

polisvåldet i förhållandet till hur de själva ser på sin våldsanvändning. I syftet ingår att undersöka vad 

polisen upplever som övervåld, deras ena normer kring våld, underliggande normer kollegor 

sinsemellan, hotbilden och stressen samt deras syn på medias framställning av deras arbete.  
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2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur talar poliser i intervjuer om det våld de själva utövar hur och hur skapar de mening kring 

det, exempelvis var dras gränsen mellan våld och övervåld? 

 

2. Vilken roll spelar lojaliteten med för hur våld legitimeras och motiveras? 

 

3. Hur förhåller sig polisen till media vad gäller medias beskrivning av polisens arbete? 

 

 

 

3 Disposition 

 

Avsnittet Tidigare forskning redogör för forskning om polisen. Det är indelat i tre teman. Första temat 

är utbildning, andra temat behandlar stress och effektivitet i polisens arbetsreformer och tredje temat 

är polisernas upplevelser av hot som kan leda till trauma och stressrelaterade problem. Dessa problem 

kan leda till medial bevakning och kortfattat redovisas också antalet anmälningar mot myndigheten. 

Det är vitalt att förstå de hot poliserna utsätts för att sedan kunna förstå polisens förhållning mot 

media.  

 

I teoriavsnittet presenteras teorier som passar studiens syfte att förstå polisens verksamhet och polisens 

inställning till medias bevakning av polisen. Första teorin är livsvärldsteorin, en grundläggande del för 

att förstå en individs upplevelser av de utmaningar han eller hon ställs inför i vardagen. Nästa teori är 

Berger och Luckmans teoribildning om institutionaliseringen, hur den skapas och de roller 

medlemmarna tar på sig. Sista teorin är stämplingsteorin, där det förklaras hur Becker ser på 

avvikelsen allt från att individer skapar egna kriminella subkulturer till att moralentreprenörernas 

bestämmer utifrån sina normer hur lagstiftningen ska bli. I metodavsnittet presenteras mitt 

tillvägagångssätt för att kunna genomföra studiens syfte. De etiska aspekterna i studien presenteras. 

Specifik litteratur användes för att kunna genomföra intervjuerna korrekt. Vidare förklaras samtliga 

steg i den metod jag använt mig av, Grundad teori, för att ge läsaren en bild av dess metodologiska 

perspektiv.  

 

Avsnittet Resultat påbörjas med en presentation av respondenterna. Därefter presenteras kärnkategorin 

”våldet som en tolkningsfråga” som är ett resultat av analysen i enlighet med den nämnda metoden 

Grundad teori. Vidare fördjupas förståelsen av kärnkategorin genom att de åtta viktigaste kategorierna 
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redovisas. Sedan summeras resultaten och ställs i relation till syftet och frågeställningarna. Vidare 

genomförs en teoretisk analys av kärnkategorin via uppsatsen tre teorier. Det övergår sedan till en 

övergripande diskussion där den tidigare forskningen jämförs mot uppsatsens resultat, för att redovisa 

uppsatsens bidrag till den existerande forskningen.   

 

I sista delen presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studien samt förslag på vidare forskning. I 

en bilaga återfinns, - presentationsbrevet, intervjufrågorna och kategorierna.  

 

 

 

4 Tidigare Forskning 

 

Detta avsnitt om den tidigare forskningen är indelat i tre teman Första temat är utbildning, andra temat 

stress och effektivitet och tredje temat hot och trauma. Syftet är att redogöra för erfarenheterna inom 

yrket och hur våld kan utvecklas i polisens vardag.  

 

En bred litteratur insamlades av sådant som var av intresse för uppsatsen; böcker, vetenskapliga 

artiklar och statistik från officiellt håll. Materialet söktes i diverse databaser. Sökorden var både på 

svenska och engelska, de innefattade diverse böjelser för att säkerhetsställa sökmotorerna för att inte 

missa några artiklar. Vissa ord var mer framstående för att gallra artiklar snabbare de kunde vara 

följande exempel; ”police”, ”Sweden”, ”threats” och ”violence”. Sammanlagt kom det upp allt från 

tvåhundra träffar till över tjugotusen träffar beroende på vilken databas som använts. Vid större mängd 

träffar fick artiklarna gallras efter år eller ämne t.ex. sociologi, kriminologi, psykologi etc. för att 

möjligöra en bättre översikt på de framsökta artiklarna. Sammanfattningen och inledningarna lästes 

bland de mer intressanta artiklarna för att få en överskådlig bild och en förståelse gällande vad 

artiklarna behandlar om ämnet. Till slut var det sju vetenskapliga artiklar som kom att utgöra basen för 

detta avsnitt om tidigare forskning.  

 

4.1 Utbildning  

 

Polisens utbildning är två år, - samt ett halvårs praktik. I skolan får polisaspiranterna lära sig vad yrket 

handlar om samt vilka situationer de kan ställas inför. Aspiranterna socialiseras inte enbart sinsemellan 

utan de utbildas även att använda den utrustning de har till sitt förfogande. Det rör sig om diverse 

skjutvapen, patrullbilar, radio utrustning, hästar, hundar till datorer. Inom polisskolan är grupparbeten 

i fokus eftersom det är sällsynt att poliser patrullerar enskilt i Sverige. Nästan allt arbete sker i 
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grupper. Eftersom majoriteten av arbetet sker med en studiekamrat och man är organiserad i patruller 

skapar det ett problem att lära sig genom observationer. Man samarbetar inte med så många utan det 

blir begränsat. Endast ett fåtal kollegor sinsemellan delar erfarenheterna. Polisarbetet är väldigt 

behovsorienterat. – När medborgare behöver hjälp ringer de 112. Väl på plats måste de lita på 

varandras kunskaper, genom sin inövade standardiserade träning, utan att hamna i diskussion om vad 

som ska göras. Det finns väldigt lite insyn i hur poliserna lär sig att hantera sin vardag samt i hur de 

reflekterar över det de lärt sig. Med tiden lär sig poliserna att hantera allt fler olika situationer och de 

får djupare kunskaper om när och hur deras utrustning ska användas. Det viktigaste polisen lär sig 

behärska är tankesättet samt språket (Ludin, 2007). 

 

Med erfarenheten lär sig poliserna lösa problem och att bli innovativa. De reflekterar över situationer 

som de inte tränats för på polishögskolan. För att kunna reflektera över situationen behöver poliserna 

interagera direkt med problemet. Det finns inte mycket insyn i polisens vardag, speciellt i vad de 

fortsätter att lära sig efter skolan. Det har gjorts en studie där erfarna poliser kommenterar vad de 

tycker om aspiranterna som är ute på praktik. En polis kommenterade i en gjord studie kontrasten 

mellan polishögskolan och det verkliga arbetet. Han var negativt inställd till att de spenderade endast 

tio dagar med de erfarna poliserna och all övrig tid i skolan. Under den korta tiden med en erfaren 

polis ville denne visa vad innovativt arbete innebar. De åkte till en tom parkeringsplats där han klev ur 

med sin praktikant och bad sin erfarna kollega åka runt kvarteret för att lura den misstänkta till dem 

vid synen av en patrullbil. Det kom ingen misstänkt eftersom den erfarna polisen visste att det inte 

fanns en men praktikanten gjorde inte det. Hans poäng var att normalfallet hade varit att polisen åkt in 

på parkeringsplatsen och rapporterat att det inte fanns någon misstänkt (Ludin, 2007).  

 

Svensk polis anses vara en förebild för att bara ett fåtal poliser sparkas från sin tjänst. Svenska poliser 

är effektiva och socialt erfarna. Enbart 12 av 17 000 poliser fick sparken åren 1993-1998. De blev inte 

sparkade för övervåld utan på grund av andra diverse allvarliga felaktigheter i tjänst. (Motsvarande 

siffra i USA för samma årsperiod är 40 av 1500 poliser och de avskedades på grund av kriminalitet, 

övervåld eller inkompetens.) Statistiskt kan polisen begära avskrivning hos åklagaren för begångna 

brott. Brotten bestod till 25-30 procent av utryckningar där polisfordon uppfångats av fartkamera. 

Antalet anmälningar 2010 bestod av 7343 mål som resulterade i 64 domar. De som begått brott under 

tjänst uppgick till 37 stycken. Av dessa var 20 stycken poliser medan resterande var civilanställda. Av 

de 11 friade var 9 poliser och två civilanställda. Domarna gällde 8 tjänstefel, 3 misshandel, 5 

dataintrång, 3 hastighetsöverträdelser och 2 vårdslöshet i trafik. Brott begångna under fritid är 27 

stycken fall där en dom för en polis ogillades. Resterande 26 domar var mot 16 poliser resten 

civilanställda (Åklagarmyndigheten 2010). Att svensk polis tycks vara föredömlig har gjort att diverse 

länder har bett svensk polis om hjälp för att utbilda sin polis och organisera sitt polisväsende.  



11 

 

 

Anmärkningsvärt är att bland de svenska polisrekryterna har ungefär en tredjedel en högskolexamen. 

Aspiranterna i skolan lär sig konflikthantering, krishantering, beteendevetenskap samt intrapersonell 

kommunikation. Studenterna får cirka 300 timmar undervisning inom beteenderelaterade ämnen vilket 

kan jämföras med USA:s aspiranter som får mindre än 20 timmar (Lord, 1998). Poliserna får även lära 

sig inom utbildningen genom att pröva på sig själva hur det är att bli utsatt för olika typers 

våldsanvändning. Pepparsprejens introduktion för svenska poliser ledde till att varje polis som ska 

använda det först måste utsätta sig själv för det. En droppe i vartdera ögat för att sedan lära sig mota 

bort en våldsam gärningsman och ta kontroll över situationen. Efter det får aspiranten tvätta ur 

pepparsprayen från ögonen. I tidigare har en polis som får använda sprejen berättat att han tycker den 

är säkrare för alla parter. Innan pepparsprejen kom kunde han för att brotta ner en person i framsätet 

på en bil behöva krossa bilrutan med batongen och klämde sig in genom den. Nu kan han spreja 

förövaren istället och be honom kliva ur bilen (Ludin, 2007).  

 

Svensk polis ligger även i framkanten med att få in fler kvinnor i yrket och skapa en jämställd 

arbetsplats inom polisorganisationen. Detta tänkande härstammar från början av 1990-talet. Istället för 

att kvinnorna ska socialiseras till att agera och tänka som män i en manlig organisation med dess egna 

kulturella prägel har könsjämställdhet förespråkats. För att uppnå jämställdhet och få in ett ökat antal 

av det andra könet måste gynnandet av det dominerande könet upphöra. Den strategin ersätter inte 

andra jämställdhets strategier utan den är ett tillfälligt komplement för att snabba på lösningen på 

problemet. I polisens fall kvoteras kvinnor in. Att kvinnor kan kvoteras in inom statliga institutioner 

visar hur långt samhället kommit för att lösa problemet. Det är viktigt att män och kollegor inser 

fördelarna med inkvoteringar, om polisen bara består av män blir de lättare stereotypiserade av 

samhället än om polisen representeras av både män och kvinnor. Genom inkvoteringen får kvinnor 

möjligheten att gå med i kåren och förändra den. Problem kan uppstå om vissa avdelningar inom 

polisen inte blandas upp av kvinnor eftersom männen inom organisationen har sina egna subkulturer 

och normer. Den manliga kulturen förstås bättre av kvinnorna än av männen själva eftersom det för 

männen är en naturlig miljö. Kvinnorna inför också nya sätt att lösa gamla problem. Sverige ligger 

längst fram i världen när det kommer till att inlemma kvinnor inom mansdominerade yrken. Det har 

att göra med att samhället är väldigt öppet och att det är en av grundpelarna i samhället som konstant 

nämns av politikerna. Det politiska målet är att det ska vara en ökad kvinnlig andel inom samtliga 

polisdistrikt i Sverige. Än idag finns det få kvinnor inom polisen på mer uppsatta positioner. Det finns 

även problem med att befordra kvinnor inom kåren eftersom det har visat sig att även om många vill 

bli befordrade hindras de av sociala traditioner i privatlivet. Om en man blir befordrad och tar ett jobb 

i en annan stad skaffar han en lägenhet och pendlar hem under helgerna. För en kvinnlig polis blir 

detta avsevärt svårare om hon är gift eller har en familj. Ett annat problem i kåren är att de kvinnliga 
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poliserna själva inte vill särbehandlas, utan de vill jämställas med männen. De är rädda för att 

särbehandlingen ska leda till att de förlorar stödet från sina kollegor och att det blir orättvisor och 

negativa känslor. En del kvinnor, men framför allt män, är tveksamma till program som främjar de 

kvinnliga polisernas karriärer. Istället önskas allmänt lika utgångspunkterför könen. De högre 

ledarskapspositionerna har en tendens att vara kvinnofrånstötande enligt gjord studie på grund av 

deras redan bristfälliga andel kvinnor. Studier har visat att kvinnor som har samma förutsättningar och 

krav som männen lyckas bäst inom polisen och det är Sverige bäst på av samtliga polismyndigheter i 

världen (Lippe, 2004).   

 

4.2 Stress och effektivitet 

 

Studier har visat att polisen utsätts för hög stress under sin yrkesgång. Vanligast är effekterna av de 

tidigt gjorda upplevelserna inom polisyrket. Stressen kan uppstå av olika orsaker. Där en studie gjord i 

Örebro län visar, genom att höja polisens effektivitet gör man det på en bekostnad av kvaliteten för 

jobbet de utför.  Anledningen till detta fenomen är det utökade kravet på en synlig effektivitet vilket 

den moderna världen kräver. Denna effektivitet handlar om att arbetet ska utföras under en viss tid och 

budget, samt att mer ska utföras med mindre personal att effektivisera systemet. Problem kan 

uppenbara sig under sådana reformer i sinom slag att t.ex. varje anställd inom polisen måste veta sin 

plats. Organisationens mål samt sina individuella mål skapar ett klimat som är inte lätt att genomföra 

reformer på av detta slag utan risk att skada moralen bland de anställda. Studien utförd i Örebro syftar 

till att undersöka detta nya system för poliserna att se hur poliserna tycker det nya systemet för 

effektivisering borde ske och dess konsekvenser. Den teoretiska grunden för det systemet bygger på 

att kunna motivera om dem egna individuella målen. Samtliga individer i samhället har en viss energi 

vid diverse tidpunkter (ork att utföra handlingar). Denna energi tillfredsställer den individuella 

begäran för att skaffa sig, mat, vatten, framgångar, säkerhet eller makt av något slag. Genom att 

motivera poliserna och effektivisera delar av deras arbete kan de reformeras om lättare. Att reformens 

krav blir den enskilda polisens krav. Helt enkelt går reformen ut på att motivera poliserna till det nya 

systemet att det blir en naturlig del av deras vardag. En polis genererar till exempel ett resultat genom 

att patrullera ett område. Något sker och utifrån det skriva en rapport där den rapporten blir resultatet 

av polisens slutgiltiga presentation. Genom att ett befäl ständigt belönar en polis som skriver rapporter, 

så ökar självförtroendet och dess självkänsla. En belöningsform är till exempel höjd lön (Pritchard et 

al. 2009). 

 

Systemet bygger på att tillräcklig stimulans ges till den enskilda polisen för att reformen ska kunna nå 

deras målsättning. Målen poliserna tar på sig själva varierar alltifrån vitala delar av organisationen till 

den enskilda polisen ute i fält. Exempel på effektivitet är den anslagna tiden att besvara nödsamtal ska 
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ske snabbare, antalet arresteringar ska leda till flertalet mer dömda kriminella, större tillgänglighet vid 

rättegångar, stödja flertal diverse preventionsprogram, etc. Studien visar att vid utryckning är 

normaltiden nio minuter. Under tre minuter går det inte att framföra en utryckning på grund av den tid 

det tar att organisera ut patruller till rätt plats. Att förbättra tiden från nio minuter till lägre generar 

högre prestations resultat. Sker en utryckning under fem minuter är det ett dåligt resultat med 

anledningen till att patrullen måste köra vårdslöst för att komma på plats snabbare med risk för sig 

själva och andra bilister.  

 

Hela systemet är uppbyggt i form av ett ackordliknande system, där prestationen räknas i siffror. 

Systemet täcker hela samhällsdelar där polisen till exempel vill minska förekommande våld ifrån 

trafikolyckor och berusade förare de får konfronteras med. Polisen har förstått att dem inte kan reglera 

alkoholkonsumtionen däremot kan de reglera hur mycket de vill synas på vissa vägar. Detta generar ett 

resultat eftersom bilister måste tänka sig för innan de ger sig ut på vägarna innan de druckit, ett 

panoptiskt system. Systemet är även negativt i dess räkning att det påverkar polisernas prestation. 

Desto mer poliserna upptäcker negativt i trafiken slår det tillbaka på dem att de utför ett dåligt polisiärt 

arbete. Även att poliserna utifrån detta ställs inför ett dilemma ifall de ska rapportera in uppgifter eller 

inte. Projektet pågick under åren 1996 – 2001. Under projektets gång visade resultatet att Örebros 

polismyndighet minskade trafikolyckorna samt tillbuden på vägarna och skadorna, medan riket i 

helhet rapporterade in en ökning (Pritchard et al. 2009).  

 

Studier har även genomförts med syftning till att utreda polisens effektivitet i arbete mot gruppvåld 

t.ex. huliganism. Är insatser av detta slag förutom samhälleligt beskyddande även ekonomiskt 

försvarbara. Situationen är extra intressant eftersom insatser runt huliganism brukar ske i våldsamheter 

där polisen måste agera med styrka. Denna studie utfördes inom Stockholms län bland fotboll och 

hockeylag. Detta är inte bara ett problem i Sverige utan även ett problem i Europa. I Sverige har 

polisen en utbildad enhet som följer dessa grupper för att kunna minska våldet där dessa poliser även 

tar personlig kontakt med huligan grupperna för att visa polisens närvaro. Tanken med detta är att 

huliganerna ska veta de är övervakade och att olämpligt beteende kommer leda till åtal samt fängelse i 

värsta fall. Detta är ett allvarligt problem eftersom dessa grupper krockar ständigt med varandra och 

slutar i att poliser anklagas generellt för övervåld. Polisen har i konsekvens ordnat konstant kamera 

övervakning för att i rätten kunna stärka sitt handlande mot huliganerna. De kan då pekas ut en efter 

en för brottet vilket leder till åtal. Studien utredde även om effekterna av dessa poliser flyttades bort 

från sin position tillfälligt. Resultatet visade att antalet allvarliga incidenter ökade till fyra ifrån det 

normala på en till två incidenter årligen. Viktigt att poängtera här att det särskiljs mellan incidenterna 

från allvarliga till sammanlagda per år. Vad blir kostnaderna för detta effektiva polisarbete: studien 

visar att det är svårt att räkna ut vad samhället sparar gentemot förlorade inkomster. Folk vågar inte gå 
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på matcherna, gå ut efteråt, mänskligt lidande, sjukvårdskostnader etc. Däremot går det att räkna ut att 

dessa tio polisers arbete årligen kostar 380 000€, och med genomsnittligen 30 tillbud om året mot 

huliganism resulterar det i att varje insats mot dessa grupper kostar samhället 12700€ (Poutvaara, 

2009).  

 

4.3 Hot och Trauma 

 

Polisers yrke är inte bara hotfullt vid diverse tidpunkter dessa hot och andra situationer skapar 

stressfulla traumatiska situationer för många poliser. Förutom hoten där polisen själv eller dess kollega 

riskerar att bli skadad eller dödad tänker även poliserna på att skada eller i värsta fall riskera att döda 

någon annan. Att beskåda olyckor med dödsoffer, mord, självmord, eller funna kroppar i vissa 

situationer. Dessa faktorer påverkar poliser i arbetet och är på ett eller annat sätt kopplat till deras 

situationella och stressfyllda vardag i värsta fall. Utöver det måste poliser hantera kontakt med 

släktingar ifrån dödsoffer även bistå det rättsliga systemet för vittnesutsagor. Dem mest 

uppmärksammade situationer påverkar poliser i deras arbete är användandet av sista utvägen deras 

tjänstevapen. Poliser indragna i skottlossningar påverkas i olika utsträckningar med psykologiska 

effekter. T.ex. förlorad uppfattning av tiden, sömnsvårigheter, rädsla över rättsliga konsekvenser, 

diverse emotionella reaktioner i form av ilska, gråt och upprymdhet (Karlsson, 2003). En tredjedel av 

poliserna indragna i skottlossning har enligt en svensk studie varit måttligt påverkade av den 

händelsen. Andra tredjedelen hade inte fått några negativa effekter av händelserna och den sista 

tredjedelen blev väldigt påverkade av händelsen. Studier visar att våldsamma och traumatiska 

erfarenheter som drabbat poliser i tjänst och de som förnekar påverkning. Har en socialisationsprocess 

inom kåren speciellt för unga poliser, det är som ett test att polisen hör hemma tillsammans med dem 

andra i kåren. Det visar även att poliser kan hålla isär sin personlighet mot arbetet de genomför med en 

personlig emotionell sköld. De första tre dagarna efter en traumatisk händelse är den mest stressfyllda 

för en polis och i värsta fall har det tagit upp till 20 veckor för poliser att kunna återvända till normalt 

beteende. Studier har visat att den värsta tiden var första timmen. 40 % av poliserna i undersökningen 

rapporterade det. 52 % i undersökningen visade att det mest traumatiska de har utsatts för i deras 

arbete är beväpnade hot ifrån en gärningsman eller trafikolyckor (Karlsson, 2003). Dessa 

konsekvenser resulterar i sjukskrivningar med könsskillnader. 2010 genomfördes en undersökning där 

74 % av poliskårens anställda svarade på enkäten. Denna gång undersöktes vilka orsaker ledde mer 

precist till sjukskrivningar med en könsfördelning. Andelen sjukskrivna kvinnor var 12 % gentemot 8 

% hos männen. En av de vanligaste orsakerna till att kvinnor sjukskrev sig var disskriminering från 

den egna kåren. Hot samt våld var den statistiskt starkaste orsaken bland män endast för 

orsaksrelaterad sjukskrivning (Svedberg, P. & Alexanderson, 2012).  
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Efter att ha gått igenom det empiriska material runt våld och polisen. Har min sammanställning visat 

att det inte finns studier jag känner till i Sverige gjorda med den korealansen efter mitt syfte. Däremot 

kunde jag redovisa vilken grund polisaspiranterna lär sig stå på och därefter utvecklas från. Även 

konsekvenser medföljande till yrket i form av våld eller sociala problem. Jag anser att min studie om 

hur polisen skapar mening runt våld och hur de sedan talar om detta runt media är ett bidrag till 

forskningen.   

 

 

 

5 Teoretisk och begreppslig referensram 

 

I följande avsnitt ska jag förklara de teorier jag använt mig av i denna studie. Jag kommer att ta upp tre 

teorier. De teorierna är livsvärldsteorin, teorin om institutionaliseringen och dess relation till roller 

samt stämplingsteorin. Livsvärldsteorin är viktig för att den intervjubaserade informationen handlar 

om polisens egen bild av världen som de interagerar och agerar i. Berger och Luckmans teori om 

institutionaliseringen bidrar med kunskap för att polisen är en sluten institution, vars medlemmar har 

expertkunskaper om polisiärt arbete. Den sista teorin är stämplingsteorin, en form av avvikelsens 

sociologi. En viktig del inom stämplingsteorin är moralentreprenörerna, den gruppen som stiftar de 

lagar som samhället måste anpassa sig efter och som polisen följer.  

 

5.1 Livsvärlden 

 

Livsvärldsteorin är den första teorin som ska förklaras. Den är en grundsten inom fenomenologin och 

syftar till att utveckla den vardagliga mänskliga förståelsen (Dahlberg et al 2008, s.37). Poängen med 

denna teori är att alla människor har sin egen livsvärld med sina egna uppfattningar om hur saker och 

ting förhåller sig. Individen är en huvudperson i sin värld där den kan utföra handlingar (Dahlberg et al 

2008, s.48). Individen kan dock inte reagera fritt eftersom den är bunden till sin livsvärld. Livsvärlden 

är inte i individens mening ett statiskt fenomen utan ett dynamiskt som ständigt förändras efter dess 

egna erfarenheter. Erfarenheterna i världen är för en individ kärnan i hans eller hennes 

livsvärldsperspektiv. Att vara en del i världen är att vara en del av den mänskliga existensen i den 

vardagliga världen. Dahlberg förklarar att Edmund Husserl har en naiv syn på livsvärldsperspektivet, 

nämligen att individens syn på världen ofta delas även av andra individer (Dahlberg et al 2008, s.33).  

 

Något som står klart är att individen inte kan fly sin livsvärld eftersom den är en del av erfarenheten 

som varit. Det är ett historiskt perspektiv men det är också ett framtidsperspektiv om hur saker och 
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ting är och kanske kommer att ske eller vara. Världen är där vare sig individen upplever den eller inte 

och vi dömer saker och ting efter våra tidigare erfarenheter (Dahlberg et al 2008, s.38). Dahlberg et al 

(2008, s.39) förklarar hur Merleau-Ponty utvecklar tankesättet att förstå livsvärlden som en levande 

sfär där allt håller samman på ett eller annat sätt. Tanken är att allt är mänskliga konsekvenser. Det är 

som det är på grund någons eller någras val och tankar. Våra erfarenheter och tankar och andras 

erfarenheter och tankar hänger samman. Merleau-Ponty syftar till att alla individer i livsvärlden 

påverkar varandra på något plan; vårt beteende, våra handlingar och vårt sätt att vara i världen. 

Individuella handlingar från förr leder till hur det var, hur det är nu, och hur det kan bli. Dahlberg et al 

(2008, s.41) påpekar att den mänskliga kroppen inte är ett objekt vi kan skilja oss från. I stället låter 

kroppen oss uppfatta världen. Vi tolkar den. Det är genom kroppslig mening och kontakt vår värld 

uppenbarar sig för oss. Det är via vår kropp vi kan kontakta omvärlden och utföra våra handlingar. Vår 

kropp är fordonet vi använder oss av i världen. Så länge vi lever är vi subjekt i världen där vi kan 

påverkas av andra.  

 

Individer kan aldrig bli tillräckligt förstådda om inte de ses på helhetligt. Vi är individer och vi delar 

samma värld men ur olika perspektiv på grund av att vi har olika socioekonomisk status eller 

klasstillhörighet och på grund av andra existerande skillnader. Det ger intressanta aspekter på 

individers liv och sociala status. Förståelsen skulle dock vara inkomplett ifall individens egna 

erfarenheter och självförståelse saknades. (Dahlberg et al 2008, s.88). Merleau-Ponty förklarar att 

varje erfarenhet inom livsvärldsteorin omfattar osynliga såväl synliga aspekter. Merleau-Ponty 

förklarar för att förstå t.ex. en bok kan vi sätta kroppen i rörelse och fysiskt röra den boken och studera 

den. Går vi på gatan och en person ler åt oss vet vi inte ifall den personen är ärlig med sitt leende eller 

har andra baktankar med det. Vi kan inte använda vår kropp för att se baksidan av leendet, dess 

psykiska innebörd för den person som log. Det är vad Merleau-Ponty menar med synliga och osynliga 

aspekter inom livsvärlden. Livsvärldsteorin försöker förklara sambandet mellan det osynliga och 

synliga genom att utforska det osynliga genom att använda sig av de synliga aspekterna (Dahlberg et 

al 2008, s.91).  

 

5.2 Institutionaliseringen 

 

Teorin om institutionalisering är den andra teorin som ska förklaras. Institutionaliseringen grundar sig 

på organismens aktivitet. Begreppet syftar till att inom djurriket är t.ex. en hund eller häst bunden till 

sin miljö och dess geografiska variationer. I motsats till djuren är människans förhållande till världen 

helt öppen ”world-Openness”. Det betyder att människan har lyckats etablera sig över hela jorden och 

forma sin omgivning. Den naturliga miljön formades efter människans förväntningar från nomadlivet 

till livet som jordbrukare och vidare till livet under industrialiseringen. Institutionaliseringen är en 
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människoskapad betingelse. Människan skapar sin egen natur och sig själv (Berger & Luckman 2010, 

s.64-65). Under människans uppväxt i samspel med miljön formas även ”jaget”. Jaget måste förstå sin 

samhörighet med organismens utveckling samtidigt som de signifikanta andra förmedlar den 

mänskliga naturen och miljön (Berger & Luckman 2010, s.66). Resonemanget fördjupas när 

människan ser sig självt som ett väsen. Hon är som ett djur förutom att hon ser sig själv som någonting 

som står över en kropp. Människan har lärt sig att disponera kroppen och varat och kroppen har blivit 

två skilda ting (Berger & Luckman 2010, s.67).   

 

Den miljö människan skapat, samhällsordningen, är en produkt av människans handlande, under 

konstant utveckling. Miljön är en produkt av konstant externalisering och inte en biologisk betingelse. 

Samhällsordningen existerar endast så länge människan väljer att reproducera den (Berger & Luckman 

2010, s.68). Samhällsordningen är något vanemässigt och all skapad vanemässighet behöver med tiden 

mindre ansträngning för att kunna upprepas. Det konceptualiseras till ett mönster för att lättare kunna 

upprepas. Detta är grunden för en institutionalisering. Vanemässigheten behöver inte vara en social 

betingelse med andra i samma miljö utan det kan vara något en ensam individ kan känna för att utföra 

sitt arbete. Hon kan t.ex. tala med sig själv på ett visst sätt trots att det finns diverse andra sätt att tala 

med sig själv. Vanemässigheten skapar ett sätt som fungerar för individen och befriar den från 

beslutsångest (Berger & Luckman 2010, s.69). Handlingen har då blivit typifierad så att ”x” kommer 

utföras av individerna ”yy”. Samtliga institutioner har en historia. De är produkten av sin vanemässiga 

gemensamma historia (Berger & Luckman 2010, s.71).  

 

Något institutioner har gemensamt är att de är ”givna, oförändliga och självklara”. Det syftar till att de 

är objektiva mot världen och att de historiskt sett är äldre än de genom socialiseringsprocessen 

inskolade medlemmarna i institutionen. Det har blivit en typifiering (Berger & Luckman 2010, s.75). 

Att förstå en institution kräver att man förstår dess medlemmar eftersom de är en produkt av samtliga 

medlemmars kunskap. En ny generation av medlemmar institutionaliseras efter dessa regler och det 

säkrar att de roller individerna åtar sig förankras på ett objektivt riktigt sätt (Berger & Luckman 2010, 

s.82). Rollerna är en vital del av det som medlemmarna ska befatta sig med och rollernas typifiering är 

grundstommen. Det innebär uppdelning på specifika mål och aktiviteter. Djupare förklarat kan vem 

som helst i institutionen utföra en typifierad handling som förstås av samtliga (Berger & Luckman 

2010, s.89). När dessa handlingar utförs får det konsekvenser för jagupplevelsen. Den utförda 

handlingen blir en del av individens jaguppfattning.  Trots det är individen inte medveten om kroppen. 

Det är efter först efter handlingen som individen objektifierar handlingen i jaget. Jaget är inte alltet 

utan en del av handlingen. Denna individ kan identifieras med andra syner på sin handling t.ex. om en 

individ slår en annan, ses han eller hon som elak, misshandlare, etc. Dessa typifieringar blir del av 

individens sociala verkliga jag och upplevs subjektivt mot övriga delar av jaget genom att ett inre 
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samtal pågår (Berger & Luckman 2010, s.90-92).  Roller och samtal objektifieras genom språket. När 

en roll antas blir den en del av en social konstruktion. Genom internalisering blir dessa roller i världen 

en subjektiv verklighet. Rollerna åtföljs av de normer en individ underkastar sig. En domare i en 

rättssal handlar inte av egen vilja utan efter domarrollen. (Berger & Luckman 2010, s.91-92). 

 

5.3 Stämplingsteorin 

 

Det moderna samhället styrs med lagstiftning skapad av moralentreprenörerna. De har egna 

anledningar att stifta lagar mot det som anses vara fel (Becker 2006, s.125). Regelövervakare 

inrättades och institutionaliserades till poliser. De behöver inte ha eget intresse av reglerna eller deras 

innehåll utan bara upprätthålla dem. Utanförskap är en social betingelse som vissa grupper skapar mot 

andra eller sig själva i någon unik form. Diverse sociala regler definierar situationer och beteenden 

som passande för sådana utanförstående. Det betyder att vissa handlingar accepteras och andra ses 

som felaktiga (Becker 2006, s.17). Avvikaren kan också se stämplarna som avvikare i sitt eget 

perspektiv. Sociala regler är en företeelse i dagens samhälle. Vi har ett komplext socialt system där 

samhället är differentierat efter etniskt ursprung, klasser, yrke och kulturer. Varje samhällsgrupp delar 

vissa sociala regler, kallade operativa regler. Motsättningar kan uppstå inom en grupp och gentemot 

andra grupper eftersom individen inte varit med om att stifta dessa regler. Medlemmar kan tillhöra 

flera gruppersamtidigt och kan använda sig av andras regler för att utveckla samt förbättra sin egen 

grupp. Ett tydligt exempel med en kulturell koppling är att en person från en viss kultur måste gifta sig 

med en medlem från den egna kulturen och om den inte gör det ses det avvikande. Andra grupper 

behöver inte ha något intresse av det eller se det som något avvikande., Istället kan den gruppens 

regler tolkas som avvikande mot de rådande normerna i samhället. Beteende, könsskillnader, ålder, 

etnicitet etc. hör ihop med makt. Det resulterar i att regler skapas av några för andra (Becker 2006, 

s.27-28).  

 

Avvikelsen är då ett brott mot en samförstådd regel att avvikelsen skapas av samhällets olika grupper. 

Avvikelse är inte en egenskap hos individen utan en konsekvens av några individers och gruppers 

tillämpade sociala regler på andra individer och grupper. Överträds reglerna skapas avvikelse och 

därefter tillämpas reglerna på avvikarna (Becker 2006, s.22-23). Problem uppenbarar sig omedelbart i 

detta fall eftersom det är svårt att definiera vad som är funktionellt och inte mot vissa grupper. Detta 

blir för det mesta en politisk fråga. En grupp kan även gå emot politikernas definition av problemet 

och själva skapa en definition av vad de är samt vad de står för. Det försvårar ytterligare vad som ska 

definieras avvikande och måste då ses som politiskt (Becker 2006, s.21). De intressanta avvikarna är 

de falskt anklagade och de hemligt avvikande. En falskt anklagad uppfattas som skyldig till en specifik 

handling den inte genomfört. Den hemliga avvikaren begår handlingar i direkt konflikt mot de rådande 
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reglerna utan någon annans kännedom (Becker 2006, s.32). Becker (2006, s.35) nämner också att 

individer som brutit mot rådande normer kan ha gjort det som ett oavsiktligt handlande. Det betyder 

att personen ifråga inte känt till de existerande reglerna och därför anser att handlingen inte innebar ett 

regelbrott.  

 

Becker (2006, s.47) förklarar även att en person som upptäcker att den handlingen den kommer 

fullfölja är avvikande inte genomför den, eftersom personen är konsekvent i sitt handlande. Det står i 

motsats till individer som saknar gott rykte. Dessa har fria impulser. Ifall utövandet av exempelvis ett 

drogmissbruk inte skapar njutning eller en kick kommer inte handlingen fortsätta (Becker 2006, s.50-

51). Brukaren måste även lära känna effekterna av drogen. Det är viktigt att individen lär sig att njuta 

för att skapa effekten och kunna förstå när dess effekter uppträder (Becker 2006, s.54). Social kontroll 

är samtidigt en viktig faktor som avvikaren måste kontrollera. Istället för att studera personliga 

egenskaper ska de processer studeras där individer frigör sig själva från samhällets kontroller (Becker 

2006, s.61). Beteendet måste hållas i enrum. Det får inte ske bland normala eftersom de då riskerar att 

bli ertappade. Det krävs alltså umgänge med andra avvikare för att förse avvikaren med de 

rationaliseringar som krävs för handlingen (Becker 2006, s.67).  

 

 

 

6 Metod och material  

 

Studiens inriktning är kvalitativ. Kännetecknande för en kvalitativ studie är att det är mer 

förstahandsfakta inom ett område man vill undersöka, t.ex. genom intervjuer och det står i motsats till 

en kvantitativ undersökning där undersökningssyftet är att förklara en prevalens, ”mängd” t.ex. genom 

enkätundersökningar.  

 

6.1 Grundad teori 

 

Grundad teori har arbetats fram av två olika forskare som jobbat tillsammans, Strauss och Glaser. De 

har olika synsätt på arbetsprocessen och på hur metoden ska användas (Hartman 2001, s.38). Jag har 

till denna studie efter noggrann jämförelse av de båda teoretikerna via litteratur valt att använda mig 

av Glaser. Hartman menar att Glaser är det visare valet och att hans synsätt ligger närmast den riktiga 

grundade teorin (Hartman 2001, s.11). Det avgörande inom forskning är att metoden som används är 

korrekt utformad så att vetenskapligt förankrande teorier genereras Misslyckas det blir teorierna om 

verkligheten felaktiga. Grundad teori är däremot inte en komplicerad metod. Enligt Hartman är den 
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fylld av regler och anvisningar (Hartman 2001, s.10). Grundad teori är en metod som tillskillnad från 

äldre vetenskapliga synsätt hävdar att det är en fördel att veta så lite som möjligt om studieämnet och 

även vid analysen är värdet av förförståelsen begränsad. Analysen ska korrekt beskriva data och att 

därför verifiera data härledda ur observationerna blir onödigt. Metoden i sig är väldigt bra lämpad för 

områden där det inte finns så mycket forskning gjord (Hartman 2001, s.9).  

 

Grundad teori är i grunden en induktiv teori vars syfte är att generera nya teorier. De uppenbarade data 

ska förklara verkligheten och den vetenskapliga sanningen ska självmant uppenbara sig. Hartman 

(2001, s.24-25) förklarar det induktiva synsättet vilken är en motsats till det deduktiva synsättet. Det 

utmärkande är att data insamlas utan en hypotes. Efter datainsamlingen analyseras materialet och 

samband söks för olika egenskaper. Existerar det ett samband mellan de olika egenskaperna kan en 

teori börja skapas.  

 

Hartman (2001, s.32) beskriver hur Glaser förklarar att en teori utarbetad ur data ska förklara det 

mänskliga beteendet som undersöks. Hartman (2001, s.35-36) beskriver vidare att den induktiva 

metoden även den har nackdelar. Glaser menar att förutfattade meningar om vad som är viktigt leder 

forskaren bort från vitalt viktiga data med risk för att insamla obetydliga data. Detta sker när forskaren 

inte vet vad det är för data den söker. Glaser menar att grundad teori är en gyllene väg mellan deduktiv 

och induktiv metod genom att urval, datainsamling och analys görs samtidigt och interaktivt i stället 

för att göras efter varandra. Den grundande teorin är inte en öppen metod där forskaren kan gå till 

väga efter eget bevåg utan den har anvisningar för hur varje steg ska mötas och behandlas samt vad 

som får och inte får göras. Det är inte tillåtet inom grundad teori att utgå från redan existerande teorier, 

eftersom teorin då inte kommer att grundas i data utan tvärtom tvingas på data. I den grundade teorin 

går forskaren in med öppen syn och utifrån data kommer en teori att genereras (Hartman 2001, s.37). 

Glaser beskriver i sin version av grundad teori att forskaren ska ha så få förutfattade meningar som 

möjligt. Det är inte problemformuleringarna som ska styra undersökningen utan data som upptäcks 

(Hartman 2001, s.40). Därför har tre faser i analysen utvecklats av Glaser, som jag följt. Dessa tre 

faser presenteras här med beskrivning och vad de syftar till att forskaren ska åstadkomma.  

 

Öppna fasen är den första och den innebär att forskaren söker efter kategorier. En kategori är en del av 

det fenomen man försöker beskriva begreppsligt. Den öppna fasen är specifikt öppen för att försöka 

hitta så många kategorier som möjligt som är relevanta för ämnet. Kategorierna skapas från 

dataanalysen av intervjuerna. När kategoriseringen skett framkommer så småningom en mättnad där 

man känner av med fingertoppskänsla, att exempelvis liknande svar återkommer från de olika 

respondenterna. Med kategorierna uppenbarar sig även kärnkategorin, den kategori som beskriver 

grundproblemet hos den grupp som undersöks (Hartman 2001, s.40-41).  
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Selektiva fasen är en fas där några av de viktigaste kategorierna koncentreras och andra väljs bort. 

Glaser har en regel att de kvarvarande kategorierna ska vara relaterade till kärnkategorin vilket gör att 

en selektion inte kan påbörjas förrän kärnkategorin är funnen. Glaser beskriver det som ett ytterligare 

filter där man försöker bestämma vilka av de kvarvarande kategorierna som är viktigast och vilka 

egenskaper dessa kategorier har. Detta görs tills det uppstår en mättnad (Hartman 2001, s.40-41). 

Under arbetets gång med det teoretiska urvalet framkommer det ganska snabbt vilka kategorier som är 

viktigare och vilken eller vilka som är möjliga kärnkategorier, dvs. de kategorier som är vanligast 

förekommande i datamaterialet och som flera andra kategorier relaterar till (Hartman 2001, s.73).  

 

Teoretiska fasen är den sista fasen Och den består av att finna förhållandet mellan kategorier och 

formulera hypoteser. När detta har genomförts har en teori genererats och resultatet kan skrivas 

samman (Hartman 2001, s.40-41).   

 

6.1.1 Vad är en teori i Grundad teori? 

Hartman (2001, s.45-47) påpekar att under den teoretiska fasen är det viktigt att känna igen den 

framgenererade teorin ut ur data. Djupare förklarat betyder det att teorin är grundad ur data och är 

begreppsliggjord. Dessa begreppsliga företeelser är fenomen för den enskilda individen och beskriver 

händelser i individens egen verklighet. Individer upplever verkligheten olika beroende på sina 

erfarenheter, sitt sociala ursprung och sin utbildning. Kategorierna beskriver helt enkelt den 

intervjuade personens verklighet. Hartman (2001, s.48) beskriver med exemplet med en nybliven fader 

och de kategorier som följer av den erfarenheten. Kategorierna blir ”ansvar”, ”socialt liv”, ”arbete” 

och ”ekonomi”. Den viktigaste kategorin blir här ”ansvar”. Det blir kärnkategorin och de andra 

underkategorierna. Kärnkategorin kommer förklara ansvaret den nyblivne föräldern har och den är ett 

steg till teorin. Hartman (2001, s.50) påpekar att med grundad teori är det en samling kategorier med 

sina egenskaper och interna relationer som man är ute efter. När detta har framhävts i data och 

specificerats är teorin färdig om kriteriet att den är mättad är uppfyllt. Hartman (2001, s.51-52) nämner 

att det existerar olika typer av teorier att generera fram ur data, exempelvis enheter och processer. 

Enheter handlar om statiska förlopp t.ex. hur en grupp individer uppfattar sig själva och sin situation. 

Processer handlar om föränderliga situationer där det finns två eller fler föränderliga stadier och det är 

denna teorityp som grundad teori är mest lämpad att generera. Hartman (2001, s.53) beskriver vidare 

att det finns två typer av processteorier: den ena handlar om psykologiska processer t.ex. att utvecklas 

och den andra om strukturella förändringar för institutioner, t.ex. företag eller sjukhus. 

 

6.2 Tillvägagångssättet 
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Först arbetades ett syfte fram tillsammans med frågeställningarna och med tiden finslipades det för en 

korrekt avgränsning. Under arbetets gång med de vetenskapliga artiklarna påbörjades anteckningar 

inför en intervjuguide och ett presentationsbrev för utskickning till diverse polismyndigheter. I brevet 

förklarades syftet med studien och vilka teman intervjun skulle behandla. Även den ungefärliga 

intervjutiden och intervjuns etiska aspekter förhöll jag mig till. Brevet innehöll även 

kontaktinformation till mig ifall framtida respondenter hade funderingar. Presentationsbrevet gavs 

även till en bekant inom polisen för att säkerhetsställa att det var tydligt nog det jag ville genomföra.   

 

Nästa steg var utformningen av en intervjuguide. Till den antecknades en mängd olika frågor rörande 

ämnet. Frågornas mängd gjorde att tre teman skapades som passade uppsatsen syfte och 

frågeställningar. Kvale (2007, s.121) beskriver att i en intervjuguide ska de ämnen som är relevanta för 

undersökningen tas upp och guiden kan även ha frågorna indelade i teman. Frågorna kan bedömas 

tematiskt eller dynamiskt; Tematiskt beskriver ämnet och dess bakgrund och dynamiskt innebär att 

frågorna kan skapa ett bra samspel mellan respondenten och intervjuaren. Det är viktigt att intervjun 

hålls flytande samt att respondenten kan känna sig trygg och motiverad att berätta om sina upplevelser 

samt känslorna runt frågorna. Frågorna bör även vara lättförståeliga, korta och undvika akademiskt 

språk.  

 

Det är viktigt att under intervjun skilja på ett samtal och en forskningsintervju. Under ett vardagligt 

samtal mellan människor är samtalets ämne i fokus medan dess syfte och struktur inte har större 

betydelse. Ifall samtalet bryts sker en metanivå där individerna reflekterar över samtalet eller helt 

enkelt byter spår och börjar samtala om något helt annat. Intervjuer har andra funktioner och kan anta 

en del diverse former t.ex. rättsliga intervjuer, anställningsintervjuer, terapeutiska intervjuer eller 

forskningsintervjuer. Samtliga samtalsformer har som nämnt ett syfte medan i forskningsintervjun 

existerar en maktassymmetri. Maktassymmetrin finns där för att den professionella individen som 

ställer frågorna har bestämt frågornas art och när de ska ställas, allt för att få svar på frågeställningar 

och se till att det håller en struktur (Kvale 2007, s.117-118).  

 

Sista skedet när intervjuguiden och dess teman hade sammanställts var att göra en pilotstudie. Till 

hjälp hade jag vänner som gick igenom frågorna, en som var sociologiskt insatt och en annan som var 

verksam inom polisen men inte deltog i intervjuerna. De gick igenom intervjuguiden för att 

säkerhetsställa att frågorna ställdes i rätt ordning med korrekta tolkningar och de påpekade oklarheter 

eller om det fattades någon fråga.  

 

Utskriften av intervjuerna skedde genom att noggrant skriva ner vartenda ord på ljudbandet och vid 

oklarheter skriva t.ex. (svårt att höra) eller (otydligt), ifall det skett oljud utifrån rummet vi befann oss 
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i. Utskrifterna tog ca 20 timmar och blev ca 50 sidor utskrivna. Efter utskriften genomfördes en 

meningskoncentrering som Kvale (2007, s.175-176) beskriver utifrån Giorgis tillämpade 

fenomenologiskt baserade meningskoncentrering. Nu har jag inte använt fenomenologi, men hans 

poäng som Kvale hänvisade till är att med utskriften framför sig ta bort alla oväsentligheter som inte 

har med studien att göra såsom allmänt prat vid sidan, något skämt mellan respondenten och 

intervjuaren för att lätta på stämningen, oljud, hostningar etc.  

 

6.3 Intervjustudien 

 

Intervjuns kvalitet vilar på en mängd faktorer. Några viktiga punkter är att informationen vid 

intervjuinsamlandet ska vara klar och att svaren ska vara spontana, rika, specifika och relevanta. De 

ställda frågorna ska vara så korta som möjligt men leda till så långa svar som möjligt. Intervjuaren 

förklarar innebörden i svaren respondenten uppgett för att säkerställa att respondentens utsaga förstås 

korrekt. Intervjun ska vara självkommunicerande, det vill säga att det inte ska behövas extra 

beskrivningar och förklaringar till respondenten till frågorna i formuläret (Kvale 2007, s.134-135).  

 

6.4 Intervjuundersökningens sju stadier 

 

Kvale (2007, s.84-85) beskriver även intervjuundersökningens sju stadier: Första stadiet poängterar att 

en tematisering bör göras först, som beskriver studiens ämne och studiens syfte tydligt. Andra stadiet 

handlar om planering av studiens sju stadier. Tredje stadiet är att intervjuerna genomförs med hjälp av 

en intervjuguide. Fjärde stadiet är utskriften, det vill säga att transkribera intervjuerna. Femte stadiet är 

själva analysen vilken ska utgå ifrån undersökningens syfte och metodval. Sjätte stadiet ska 

säkerhetsställa studiens reliabilitet och validitet. Viktigt att notera här är att precis som tidigare nämnts 

behöver inte en grounded theory-metod verifieras. Sista steget är rapporteringen som ska ske enligt 

vetenskapligt erkända kriterier. 

 

6.5 Urval 

 

Valet av intervjupersoner var ett ämne som ägnades många funderingar. Valet blev att jag utgick från 

de respondenter som visat intresse för studien. Jag ringde runt till de olika polismyndigheterna inom 

Mälardalen för att se ifall jag kunde finna intressanta respondenter. Kvale (2007, s.135-136) beskriver 

att det inte finns en perfekt intervjuperson men att bra respondenter är bokstavligt lätta att tala med, 

ger sammanhängande utsagor utan motsättningar och håller sig till ämnet. Äldre intervjupersoner ifall 

de har jobbat inom intervjufrågornas ämne större delen av sitt liv är särskilt värdefulla. De kan ge 
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förklaringar på t.ex. den utveckling som skett, vart de står nu och framtiden. Olika respondenter är 

lämpliga för olika typer av intervjuer. Under utformningen av frågorna var jag noggrann med att se till 

att de ställda frågorna inte var ledande, att frågorna ställdes i en viss ordning och att de inte 

formulerades i en viss ledande riktning, vilken skulle göra hela studien snedvriden.  

 

Även om ledande frågor används t.ex. inom rättssystemet anser jag att det är felaktigt inom 

vetenskapliga studier såsom min egen (Kvale 2007, s.145-146).  Sammanlagt genomfördes sex 

intervjuer, varav två testintervjuer som var kortare. Testintervjuerna gjordes för att se hur 

respondenten skulle uppfatta frågorna. Det är viktigt att frågorna uppfattas korrekt av respondenterna. 

De som jag gjorde testintervjuerna med var en respondent som var verksam inom polisen och en 

respondent som var civil men sociologiskt insatt. Intervjuerna tog ca 1 timme var att genomföra, de 

spelades in och ljudfilerna destruerades efter utskriften.  

 

6.6 Etiska överväganden 

 

Kvales sju stadier har alla etiska moment som jag eftersträvat att följa. I det första stadiet, 

tematiseringen, ska undersökningens syfte vara sådant att det leder till större vetenskaplig kunskap och 

förbättrar den mänskliga situationen som undersöks. I planeringsstadiet är det viktigt att 

respondenterna deltar frivilligt i undersökningen, att deras konfidentialitet inte avslöjas och att de har 

vetskap om de konsekvenser studien kan medföra t.ex. att denna studie är tillgänglig för media att 

granska efter publicering. Under själva intervjusituationen är det viktigt att inte stressa respondenten 

utan låta personen få sin tid och att intervjuaren är ett stöd till respondenten. För att minska obehag 

tilläts samtliga respondenter bestämma tid och plats för intervjuerna. Detta ökade deras trygghet och 

intervjuerna genomfördes på ett bekvämt vis. Respondenterna kunde slippa svara på de frågor de 

ansåg för svåra eller obehagliga, men det visade sig inte vara något problem. Under utskriften 

beaktade jag konfidentialiteten genom att säkra att inte något i det utskrivna materialet kunde kopplas 

till respondenternas identitet. Detta var ett problem jag hade konstant i åtanke eftersom 

respondenternas erfarenheter inom sitt yrke skulle kunna möjliggöra identifiering. Ingenting anger 

vilka respondenter skulle kunna vara utöver det att studien är genomförd i Mälardalen. Jag har talat 

om för respondenterna hur deras intervjuer kommer att användas och att deras utsagor under intervjun 

kommer att citeras i studien. Det var viktigt att respondenterna förstod under intervjun att de måste 

vara tillräckligt tydliga med vad de vill ha sagt i sina utsagor. Något jag också beaktade var hur ärliga 

poliserna i fråga kunde vara eftersom att säga för mycket skulle kunna leda till konsekvenser de inte 

tycker uppväger målet att ge en till 100 % ärlig intervju. Jag uppfattade dock ändå intervjuerna som 

ärliga och att respondenterna inte hade svårt att besvara frågorna utan att de helt enkelt sa vad de 

tycker personligen var bra eller dåligt. Det är forskarens ansvar att etiskt verifiera de delar som 
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rapporteras inom studien. Den etiska frågan under rapporteringsstadiet rör vikten av att ha i åtanke de 

konsekvenser rapporten kan ha både för de intervjuade och deras arbetsplatser (Kvale 2007, s.104-

105). Det finns alltså många etiska principer att ha i åtanke. Det var också viktigt att intervjuguiden 

inte var kränkande och att den godkändes av handledaren innan intervjuerna gjordes, att jag hade en 

objektiv bild av ämnet i fråga och att jag inte tog parti för varken polisen, media eller högskolan.    

 

6.7 Analysen  

 

Efter det att datamaterialet hade blivit utskrivet påbörjades min analys. Det var ett tidskrävande 

engagemang där varje mening för sig tog tid. Jag letade efter ord eller fraser med beskrivningar av 

enskilda fenomen. När intressanta ord eller fraser hittades skrevs ett kännetecknande begrepp i 

marginalen av intervjuutskriften. De olika fenomenen nämnda i texten förklarar fenomenet med hjälp 

av anteckningarna. Grounded theory förutsätter att begreppen är kodade ur data och grundade på dem. 

Hartman beskriver att det även går bra att använda sig av begrepp från tidigare teorier bara de har stöd 

i data (Hartman 2001, s.80). I analysen letade jag t.ex. efter något respondenterna delar. Exempelvis, 

ifall samtliga tycker det är obehagligt att vara ute under småtimmarna är det en indikator. Det går då 

att skapa kategorin ”mörkerrädsla”. Grundad teori letar efter sådana spår. Antalet koder är tillräckligt 

enligt Hartman om det resulterar i två sociologiska begrepp och ca 10 till 15 vardagliga begrepp. 

Under kodningens första fas har inga relationer bestämts eftersom detta kommer senare i studien. 

Anledningen till det enligt Hartman är att inte skapa förutfattade meningar om relationen och tvinga på 

data den idén (Hartman 2001, s.82).  

 

6.8 Anteckningar och sortering 

 

Under kodningsarbetet fördes anteckningar som sorterades i ett senare skede. Glaser syftar till att det 

bör antecknas på anteckningarna och utifrån det kommer slutligen en teori att genereras. Det betyder 

att koderna genererar teoretiska idéer och hjälper till att föra arbetet vidare (Hartman 2001, s.84). 

Minnesanteckningarna skapade med tiden abstrakta tankar och idéer om koderna och när de senare 

lästes om kastade de nytt ljus på studien och nya synfält upptäcktes (Hartman 2001, s.85). Sorteringen 

är det sista steget att genomföra tills teorin framkommit. Det var inte koderna som sorterades utan ens 

minnesanteckningar om de diverse framvuxna teoretiska idéerna. Under detta stadium hölls data, 

koder och minnesanteckningarna från varandra. Anteckningarna lästes inte i någon speciell ordning 

utan de lästes flera gånger. Det genererade idéer om vilka kategorier som var relevanta och hur de var 

organiserade till varandra. Efterhand ordnades anteckningar om vad man kommit fram till, och 

sorteringen visade även hur kategorierna hörde ihop med kärnkategorin. Fördelen med att bara sortera 

utan någon speciell ordning är att felaktigheter i teorin minskas. Sorteringen gällde bara kategorierna i 
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relation till kärnkategorin. Det avgränsade analysen. Sorteringen fortsatte tills en mättnad upplevdes 

(Hartman 2001, s.90-91). 

 

 

 

7 Resultat 

 

I följande del kommer jag att redovisa min analys av den datainsamling jag genomfört och kodat via 

mitt metodologiska val, grundad teori. Resultatet är uppdelat med ett introduktionsstycke där 

respondenterna och deras erfarenheter presenteras, redovisningen ger studien en gedigen grund och en 

bakgrund om varför de blev poliser. Därefter kommer kärnkategorin presenteras enskilt och dess 

anknytning till de åtta olika huvudkategorierna. Kategorierna kommer styrkas med citat från 

respondenterna. Istället för att märka respondenterna med namn har de döpts till R1, R2, R3 och R4.  

 

7.1 Respondenter  

 

Respondent R1 har varit polis i 42 år, är ca 60år gammal och har en bred erfarenhet i hur polisen har 

utvecklats genom åren. R1 har genomgått flera utbildningar inom polisen. Han har arbetat på 

ordningsavdelningen, kriminalavdelningen och gränskontrollen, och han har varit sprängexpert och 

utbildningssamordnare. Anledningen till att respondenten sökte sig till polisyrket var spänningen, och 

yrkets utvecklingsmöjligheter. ”Jag gick i skolan på den tiden och tyckte, på det sättet tyckte jag att 

polisyrket var väldigt intressant, och det gjorde att jag sökte in till Polisskolan”.  

 

R2 har varit polis i ca 15 år, är ca 35 år gammal och blev polis efter genomförd värnplikt. 

Respondenten kände det som ett naturligt steg vidare i livet. Den unga karriären påbörjades med att 

åka patrullbil och sedan har respondenten jobbat med media, säkerhetsfrågor, gränskontroller och 

underrättelse. ”För mig kändes det väldigt naturligt. Det var året efter min värnplikt och det var 

ganska länge sedan, 1990”. Det nämns även att en styrka är polisyrkets bredd och omfattning. Det är 

många yrken i ett. ”Det kan man säga är en av de största fördelarna med polisyrket att det är ett 

väldigt brett yrke”.  

 

R3 är 62 år och har varit polis i 38 år och valde att bli polis efter sin värnplikt. Det framstod som ett 

yrke man inte var instängd i, utan kunde utvecklas i samt ställas inför många utmaningar vilket 

lockade. ”Så jag tänkte faktiskt om i samband med egentligen sista åren på gymnasiet och framför allt 

när jag kom in och gjorde lumpen”. ”Friheten som jag såg betydde ganska mycket, att man kunde 
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röra sig ute. Man hade ingen chef som hängde på ryggen”. Respondenten har en väldigt bred 

erfarenhet inom polisen och har jobbat med det mesta man kan jobba med, tekniska roteln, 

utredningsroteln, allmänroteln, våldsroteln och bedrägeriroteln. Han hade varit ordningspolis, suttit på 

kansliet, varit utbildningsledare och haft olika chefspositioner. Även denna respondent ser fördelen 

med polisyrkets bredd.  

 

R4 är 64 år, blev polis vid 19 års ålder och har jobbat inom polisen under 43 år. Respondenten blev 

polis för att han eller hon hade en släkting som var polis som man såg upp till, en rättvis, hjälpsam och 

snäll person. Polisen var också något man såg upp till allmänt. Ett skäl till yrket var också att man 

sökte spänning. ”Varför jag blev polis? Jag tror att jag hade någon känsla för rättvisan som barn. Jag 

hade också en morfar som var polis”. Erfarenheterna respondenten besitter är av bred karaktär, allt 

ifrån att ha varit patrullerande polis, hundförare, kriminalpolis, bedrägeriutredare och instruktör till 

chefspositioner av olika slag. Respondenten har även varit polischef på en mindre ort. 

Utvecklingsmöjligheterna är en stor faktor bakom yrkets spänning. ”Jag tycker det är en stor tillgång 

till inom polisyrket att det innehåller så många yrken”. 

 

7.2 Kärnkategorin – Våldets Tolkning 

 

Kärnkategorin är i denna studie ”våldets tolkning”. Den förklarar att medias rapportering om hur 

våldet framställs skiljer sig från hur respondenterna talar om det och det belyser ett grundläggande 

strukturellt problem mellan de båda institutionerna, polisen och media, nämligen hur de jobbar efter 

olika tempo. Respondenterna påpekar att media väljer att belysa institutionella problem inom kåren. 

Det existerar ett problem med att vissa handlingar accepteras som juridiskt korrekta utan att det 

innebär att de är moraliskt riktiga. Juridiken har inte följt den demokratiska utvecklingen. Det är också 

problematiskt att polisen har metoder att minska våldet som de inte får använda sig av på grund av 

lagstiftningen och det borde belyses av media. Det positiva från medialt håll är att nyheter gällande 

polisen är intresseväckande. Det är ett viktigt demokratiskt ämne att belysa. Detta gynnar det mediala 

företaget och samhället i längden att media granskar polisens verksamhet. Det skapar även ett 

förtroende mellan bra journalister och polisen även ifall nyheten är av ett kritiskt slag mot polisen. Det 

positiva för polisens del är att media kan användas brottsförebyggande med allmän information på ett 

sätt de själva inte kan och att man kan klara upp brott med hjälp av efterlysningar. Polisen är beroende 

av allmänheten för att kunna fullföra sina stadgade uppgifter. Medial kritik mot polisen skapar också 

diskussioner inom kåren om att något inte står rätt till, saker som behöver förbättras. En bra öppenhet 

för kåren mot media gynnar hela samhället. Det ömsesidiga behovet av utbyte av information mellan 

de båda institutionerna gynnar deras syften i samhället. Tillsammans kan de uppfylla sina stadgade 

uppgifter på ett bra sätt.  
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Problemen mellan de båda institutionerna orsakas från medialt håll av medias tempo, förklarar 

respondenterna. Media vill i många fall bara få ut nyheter snabbt utan att en grundlig undersökning 

först har genomförts. Det skapar risk för en partinslaga, där polisen inte kan yttra sig på grund av 

utredningsskäl och därmed hamnar i ett medialt underläge. Tempot är inte ett direkt problem skapat av 

polisen utan det härrör från konkurrensen mellan de mediala företagen. Dåligt underbyggda reportage 

från journalister skapar risk för polarisering och stämplingar av poliser som då känner sig orättvist 

behandlade. Vissa journalister skapar detta medvetet genom att beskriva nyheter på ett sådant sätt att 

våld skapas i texten fast det inte fanns i verkligheten. För att motverka sådana problem föredrar 

polisen alltid att intervjuer direktsänds. Då minskas riskerna med att materialet manipuleras eller tas ur 

sitt sammanhang. Media inhämtar mycket av sin information från tredjeperson precis som polisen. 

Dessa utsagor kan vara mycket subjektiva ifall personen som lämnar informationen själv blivit utsatt 

för våld och står under utredning. Respondenterna förklarar att de är kritiska till att media publicerar 

sådana nyheter utan att beskriva samtliga detaljer och till att journalister behandlar ett ämne de inte är 

tillräckligt pålästa på. Detta gäller även det förhållandet att media inhämtar information från 

åklagarmyndigheten om antalet anmälningar mot poliser som lagts ner. Det är bara ett fåtal 

anmälningar som lett till åtal och ännu färre till en dom.  

 

Respondenterna förklarar att statistiken är missvisande då den innehåller ett antal motanmälningar mot 

polisen. Sådana saknar ofta grund och skiljs inte åt från verkliga anmälningar. Det är något media och 

samhället borde känna till bättre. Motanmälningarna gör dock att poliserna ute i fält måste vara mer 

kunniga på sin juridik än tidigare. Även när media belyser ingripanden som skett korrekt juridiskt till, 

mottas detta annorlunda än inom kåren, påpekas det. Media har en poäng genom att hävda den 

moraliska aspekten gentemot åsikten att anklagelserna visat sig sakna grund efter en juridisk prövning. 

Kritiken går också ut på att samhället skapar sin bild av kåren genom nyheterna och media behöver ta 

sitt etiska ansvar för denna bild. Många ingripanden är poliser tvingade att göra. De får inte hantera ett 

ingripande valfritt utan de är instruerade hur de ska genomföra det juridiskt för att inte få repressalier. 

Samtidigt påpekar dock respondenterna problemet med att våldet är mer förknippat med de yngre 

kollegorna som har liten erfarenhet av kommunikation. De har inte blivit coachade ute i 

organisationen, vilket de skulle behöva för att kunna dra ner på våldet.  

 

7.3 Samarbetet med media 

  
Respondenterna förklarar att ett gott samarbete med media är vitalt för polisen och ett väl fungerande 

samarbete gynnar båda sidor. Den utvecklade beroendeställningen mellan dem gynnar media i dess 
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affärsplan att sälja nyheter, som bygger på att journalister kan inhämta information gällande diverse 

brott och om polisen själv. Medias roll i samspelet med polisen och samhället blir då en viktig del i 

hela det stora demokratiska perspektivet. Samtidigt blir media en röst ut mot samhället som gynnar 

polisen när den behöver hjälp. Flera brott klaras upp snabbare genom, efterlysningar på tv, radio eller i 

tidningar. Respondenterna förklarar att polisen är beroende av vittnesuppgifter från allmänheten. Utan 

hjälp från samhället skulle det förmodligen vara omöjligt för polisen att utföra sina lagstadgade 

uppgifter. R4: ”Jätteviktigt, jag brukar ju säga såhär att allmänheten är våran bästa spanare. Utan 

allmänheten skulle vi inte kunna klara upp så mycket brott, och där är media otroligt bra”. Via media 

kan de utlysas meddelanden t.ex. vid julhandeln är det vanligt med ficktjuvar eller t.ex. att det finns 

många biltjuvar i ett visst område. Media blir samhällets bästa brottsförebyggande insats vid sådana 

lägen. Det poängteras dock att media används för lite av polisen. R4: ”Det känns som att man kan ha 

nytta av varandra ska jag säga. Media kan fullgöra sin uppgift på ett bra sätt, om vi har en bra 

öppenhet”.  

 

Samarbetet med media skiljer sig även åt beroende på om det är lokalmedia eller riksmedia, förklarar 

respondenterna. Polisen har ett djupare samarbete med lokalmedia. De har utrymmet och tiden att 

förtydliga oklarheter om begångna brott i samhället, t.ex. mot vilka grupper det skett våld. En 

respondent nämner att pensionärer ett tag inte vågade sig ut på grund av en falsk hotbild mot dem. 

Man hade inte förklarat att hotbilden främst gällde unga berusade män på lördagskvällar eller 

misshandelsfall i hem. Riksmedia är mer inriktat på storstäder där stora rubriker ska sälja snabbt och 

den fördjupade kontrollen inte alltid genomförs. Det är även brist på positiva rapporter när polisen 

genomfört något bra. Det är mer dåliga händelser som belyses. Respondenterna påpekar även att 

polisen kan vara dåliga på att använda sig av media. De borde själva utöva en öppenhet när de har 

gjort något bra och inte bara konstant signalera ut dåliga nyheter. R4: ”Så att det där tycker jag är att 

vi kanske är lite till och med för dåliga på att använda media. På något sätt finns det en falsk bild av 

att media skulle vilja oss illa”. 

 

Det poängteras dock av respondenterna att vissa journalister kan ha en egen agenda med att vrida till 

en händelse. Dessa journalister betraktas inte som seriösa från polisens håll. I stället skapas en bättre 

relation med journalister där sedan tidigare bra erfarenheter finns. Sådant samarbete etableras när 

respondenterna vet att ärlighet och objektivitet är i fokus.  Därför är det viktigt med en öppenhet hos 

polisen eftersom den genomsnittliga svenska medborgaren får sin bild av polisen just via media. 

Vanligaste kontakten med polisen är när medborgare söker pass eller vid trafikkontroller etc. R2: 

”Alltså formar man sin bild av hur vi är i polisen mot vad man lär sig i tidningarna men mycket i 

nyhetsrapporteringar”. Bilden respondenterna ger är att media vid vissa tillfällen låter pengarna styra 

nyheterna med blickfångande rubriker där subjektiva åsikter och odemokratiska reportage om polisen 
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skadar det samarbete som skulle gynna båda institutionerna. Samarbetet förstås av respondenterna 

undermedvetet som att media i många fall kommer att kritiskt granska den svenska polisen och det är 

något positivt. Det är en del av den demokratiska process samhället är format efter.  

 

R4: ”Jag tycker det är väldigt bra att media finns och att media har en rapportering och 

granskning av allt som sker i samhället. Det är ju en hörnsten i demokratin och det är 

naturligtvis otroligt bra att man kan leva i ett land där media kan kritiskt granska den svenska 

polisen”.   

  

7.3.1 Medias tempo 

Med medias tempo menar respondenterna hur snabbt informationen ska bearbetas innan den 

offentliggörs. Det är själva arbetssättet media jobbar efter. Första fenomenet är att varje tidning eller 

radiokanal vill vara först med en nyhet. Detta resulterar i risken att ingen fördjupad kontroll 

genomförs. Att ständigt vilja vara först ut med en nyhet i kampen gentemot konkurrenterna orsakar en 

hastighet som kan skapa problem för polisen. Media kan gå till angrepp mot myndigheten eller mot ett 

visst agerande hos vissa poliser. Tempot hos media skapar då kommunikativa problem. Polisen kan 

inte förtydliga vissa händelser på grund av att en utredning pågår. De inte får yttra sig förrän 

utredningen är klar. Denna krock av medialt tempo mot det tempo den noggranna polisen har gör att 

felaktiga åsikter kan skapas. Media vill bara få ut nyheten utan att de gjort en noggrann undersökning.  

 

R3: ”De vill få ut tidningen, i vissa fall bara få ut den, deras mål är naturligtvis att vara först 

med en nyhet, och då är det ju naturligtvis på det sättet att dom kanske inte har gjort den 

fördjupande kontroll som de kanske borde ha gjort”.  

 

Långa reportage med fördjupad kontroll bemöts positivt av respondenterna men sådana reportage 

riskerar ändå att klippas ned, möjligtvis på grund av liten sändningstid. Då riskerar polisen att 

framställas i en negativ syn, i värsta fall en stämplande syn. Respondenterna kallar långa reportage 

som klippts ner till korta för sensationsjournalistik och detta är ett återkommande del av problemet 

med tempot. Det är en erfarenhet samtliga respondenter delar. En respondent förklarar en händelse 

under 30 minuter men den intervjun klipptes sedan ner till två och en halv, tre minuter när det väl 

sändes på TV. R3: ”Jag hade alltså lagt en halvtimme på att vi ska förbättra *****, och hur de kunde 

få ihop det är för mig en gåta”. Vid kontakt med media för specifikt intervjuer föredrar polisen 

direktsändningar för att risken att materialet då manipuleras blir näst intill obefintlig. Görs inte 

intervjun i direktsändning föredrar man att materialet som reportern insamlat läses upp. Så länge 

polisen kan förklara och vara tydliga med vad de får eller inte får berätta skapas det en gemensam 

förståelse som går emot medias tempo. Media kan ändå överdriva situationer och framställa ett mer 

dramatiskt scenario än vad det verkligen var i sin hastighet i rapporteringen. Respondenterna förklarar 
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att polisen då hamnar i en ställning där de känner sig stämplade. Det kan gälla att en journalist har en 

viss bild av något. Journalisten har ett dolt syfte vid t.ex. en intervju eller en bevakning av en 

demonstration och antingen gillar inte journalisten den makt polisen har eller så vill journalisten 

förändra samhället genom att skapa nyheter efter sina egna subjektiva tolkningar. Det skapar en 

polarisering mot myndigheten och även mot enskilda poliser. 

 

R3: ”T.ex. vid en intervju då eller dom är ute på såna där demonstrationer, de kanske tänker ni 

är med i samma organisation, sympatiserar med en viss inriktning på det här och de kanske 

har en inriktning politiskt. Så de försöker ändra på saker och ting, och då är det så att deras 

artiklar vinklas efter vad dom tycker”.  

 

Polariseringen eller direkta personliga stämplingar skapar reaktioner bland kårens medlemmar och 

reaktionerna kan vara starka, så pass att de känner sig utpekade som grupp. Diskussioner skapas då 

inom polisen och bilden de får av media blir negativt betonad och i vissa fall kränkande. Om polisen 

ifråga t.ex. blivit frikänd av internutredning samtidigt som personen målats upp negativt i media 

framkommer det att polisen mår dåligt. Eftersom polisen tas ut ur tjänst under utredningen får polisen 

känslan att han eller hon redan är dömd och stämplad för ett brott han eller hon själv inte ansåg sig ha 

gjort. R4: ”Man tar illa vid sig, så enkelt är det, och det skapar nog ett förakt för media hos dom flesta 

poliser och den som blir utsatt. Gäller inte bara poliser, det gäller nog vi alla”.  

 

7.3.2 Okunskap och förutfattade meningar 

Respondenterna förklarar att en del av problemen med medias rapportering är deras brist på kunskap 

relaterat till ämnet de vill behandla och de förutfattade meningar som finns runt det. Media vill ibland 

få fram ett svar som inte överensstämmer med verkligheten. Media har ett delat problem med polisen 

många gånger gällande sanningshalten hos ett vittnes utsaga. Precis som polisen inhämtar media 

många gånger sina uppgifter från samhället. Det kan vara felaktiga utsagor från en individ polisen 

ingripit mot. En sådan person kan måla upp situationen felaktigt och subjektivt. Det kan vara en 

åskådare som upplever ett ingripande som mer våldsamt än det egentligen är. Ifall media väljer att 

publicera nyheter från sådana sagesmän utan att objektivt granska informationen blir det en fråga om 

förutfattade meningar, baserade på okunskap. R4: ”Jag tror inte det är media själva som överdriver 

det, utan det är väl oftast så att dom, när det gäller våldsamheter, så får media sina uppgifter ifrån 

någonstans”.  

 

Detta gäller även när media får tips från anonyma källor av tredje person. Eftersom dessa tips är 

anonyma är det svårt att bekräfta sanningsvärdet i källan. Problem uppenbaras när anonyma 

påståenden publiceras i form av sanningar. Detta fenomen är inte något unikt för polisen utan generellt 
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för media. R4: ”När media går på anonyma uppgifter och sen lägger ut det som sanningar, människor 

tror ju det som står i tidningen är sant. Där tycker jag att media har ett stort etiskt ansvar”. Ett 

ständigt återkommande ämne är när media medvetet beskriver händelser fel. Det är viktigt att skilja på 

begreppen. Det kan röra sig om att media inte valt att utreda all information eller att journalisten ifråga 

inte är tillräckligt påläst för att förstå sammanhanget han eller hon vill beskriva. Ett exempel är 

utvisningar. Media kan ge en inhuman bild med negativa aspekter gällande polisen. De har inte förstått 

att polisen inte har något med dessa beslut att göra. I stället är det så att polisen är samhällets 

våldsutövare och en utvisning/avvisning räknas som en våldsutövning som bara polisen har rätt att 

verkställa. De är tvingade enligt lag att utföra den handlingen och ändå kritiseras de. R1: ”Det finns 

journalistiska delar där som gör att de inte är pålästa. Det vore bättre om de vore pålästa. Sen vissa 

är ju det och andra är inte det”.  

 

Respondenterna förklarar att journalister ibland även kan gå utanför sin egen agenda gällande ett ämne 

bara för att få chansen att ställa andra frågor. Dessa journalister vill få ut ett annat svar än det de har 

kommit överens om intervju ska behandla. En anledning till att lämna ett negativt besked för en 

intervju är att intervjuaren tidigare har ställt en helt obefogad fråga som polisen inte kunde svara på. 

Det kan framstå som att polisen försöker dölja något vilket inte överensstämmer med sanningen och 

media kan då fylla ut med okunskap. R1: ”Då säger jag: Nej du får ingen intervju för jag vet att du 

kommer att ställa andra frågor som inte hör hemma i agendan. Därför kommer jag inte ställa upp på 

en intervju”. Det gäller även när en polis har ställt upp på en intervju och ska citeras i en tidning och 

citatet tas ut ur sitt sammanhang och ger en helt annan betydelse än den polisen beskrev så sakligt. R2: 

”Nån gång har en medarbetare också känt sig allvarligt felciterad”. ”Men det går inte vara så att 

man säger en sak och tidningen skriver en annan sak med en helt annan innebörd”. 

 

Det viktigaste för polisen del vid insatser där våld har använts är att vara tillgängliga och sakliga i sina 

beskrivningar, att polisen beskriver varför våld har brukats och hur det kommer behandlas vidare i en 

undersökning. Motiveras våldet väl och media granskar det objektivt är polisen väl inställd till media, 

både som myndighetsutövare och i sin egen persona. Den största risken för felaktiga reportage för 

polisens del är när myndigheten självt inte ställer upp med en öppenhet mot media och berättar om 

själva händelseförloppet. Vid sådana tillfällen kan media fylla ut med okunskap, så att säga fylla ut 

mellan raderna.   

 

  

7.3.3 Ansvar  

Polismyndigheten är den enda institutionen i samhället med våldsmonopol och står därför konsekvent 

inför granskningar från andra myndigheter och i medial belysning. Detta gör att kåren har ett stort 
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objektivt ansvar mot samhället för dess fortsatta demokratiska utveckling. Respondenterna berättar att 

yrket kräver förtroende för att patrullen i fält själva tar ansvar. De har inte en chef hängandes över 

ryggen. Deras handlingar i samhället får konsekvenser för hela kåren. Det betyder att ansvaret för hur 

de utbildar sig och utövar det de lärt sig är en ständig balansgång mot att bruka våld och avstår från 

våld. R1:”Fick möjlighet tillsammans med några andra kollegor att utveckla utbildningsarbetet. Det 

fanns ingen riktig utbildning för gränskontroll vid det tillfället då. På det här sättet fick vi då 

möjligheter dels att utbilda oss som utbildare, utbilda personalen, få en likformighet”.  

 

Den synligaste aspekten av polisens auktoritet att ha rätt att användavåld är när ett ingripande ska ske 

och vid insatser mot folkmassor. Auktoriteten kan leda till en friande ställning. Ett dilemma skapas när 

en polis ingriper på ett juridiskt korrekt sätt och ändå anses ha använt övervåld, t.ex. en fysiskt större 

man ska gripa en ung kvinna där kvinnan är hälften så stor som polisen och våld har använts. 

Situationer kan uppstå där våldet anses varit oproportionerligt trots juridiskt korrekthet. Då frias 

polisen. Denna konflikt belyses i media och där sägs att deras våldsmonopol har missbrukats och det 

tolkas så att polisen skyddar sig själva. R4: ”Nej jag tycker det är rimligt att man belyser det, för det 

är ett dilemma för att polisen har ingripit på ett sätt som inte är straffbart. Men det behöver ju inte 

betyda att det är rätt”. Dessa typer av ingripanden kan få större konsekvenser ifall ingripanden anses 

ha gått felaktigt till av bredvidstående vittnen eller om media får medhåll från samhället. 

Respondenterna förklarar att polisen får motta kritik gällande våldsutövning när ett ingripande sker. 

Det viktiga för myndighetens del när ingripanden har synats och det framkommit felaktigheter är att 

de kan stå för sitt ansvar i media. 

  

R4: ”Så jag är inte rädd att tala om att vi inte är så alltid så perfekta, utan det viktigaste är ju 

nog att vi talar om att vi har gjort så gott vi kan. Om vi ser att det inte räcker så måste vi 

försöka göra det lite till”. 

 

Respondenterna förklarar att kritiken mottas på olika sätt i myndigheten. Den kan accepteras 

konstruktivt eller undvikas genom att man säger att myndigheten handlat rätt efter en juridisk 

utredning. Eller kritiken lam uppfattas som att det inte är något personligt angrepp eftersom kritiken 

kommer från grupperingar och individer som inte gillar den makt polisen står för. R3: ”Jag är en som 

inte tar åt mig personligen för saker utan jag ser det mer som att de vänder emot polismakten eller 

egentligen den maktutövning som polisen börjar presentera”. Kritik kan framhävas även när media 

vill ha ett svar under en utredningsprocess. Polisen är styrd juridiskt och får inte uttala sig om ärendet. 

Vid dessa situationer har polisen ett ansvar mot den juridiska ordningen att inte uttala sig trots press. 

R1:”Man försöker pressa personen, att man försöker pressa företrädaren för polisledningen att uttala 

sig om det och det nödvändiga att skjuta någon, t.ex. att man var på väg att bli påkörd av en bil”. 
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Respondenterna förklarar att synen på ansvaret och den roll i samhället polisen ska bära är att den 

rollen har en övergripande funktion för att samhället med dess stadgade lagar och regler ska kunna 

fungera juridiskt korrekt. R2: ”Väldigt viktigt jobb, just på det att ska man hålla ihop ett samhälle 

krävs det med de lagar och regler som finns och upprätthålls. Så att säga det är lite ambitiöst men det 

är faktiskt så lagstiftarna har tänkt”.  

 

7.3.4 Konfiskering av information 

Konfiskeringen av information har två sidor: att vid vissa händelser förstår inte media polisen eller 

förstår inte polisen media. Hur arbetet genomförs kan uppfattas vara föranlett av någon form av dolt 

syfte hos vardera parten. Den första konfiskeringen i detta fall gäller polisen som myndighet. Den roll 

en polis antar innebär att individen i fråga som alltså är en vanlig person, måste kunna agera i form av 

polis och inte i egenskap av en civil person. Polisen ska agera efter myndighetens intresse t.ex. genom 

att underordna sig en presstalesman. Polisens svar på medias mer framträdande roll i samhället har 

varit att konfiskera bort att vanliga poliser ska få uttala sig till media och att inrätta befattningen 

presstalesmän. Utöver detta säger respondenterna att media borde uttrycka sig på ett bättre vis rent 

allmänt, inte enbart mot polisen utan även mot andra individer som media väljer att publicera artiklar 

om. Konfiskeringen leder till att det rapporteras om händelser i media utifrån att de saknar kunskap 

om hur polisen jobbar eller att de inte ansträngt sig att fråga om de regler polisen måste upprätthålla. 

Även polisen är självkritisk. De måste vara sakliga och förklara saker och ting tydligt för media.  

 

R2: ”Dom har inte förstått hur det här går till egentligen, och där får vi alltid vara lite 

självkritiska. Att vi förklarar det här på ett sätt att de begriper oss. Där har vi några exempel 

på det, man inte ens har frågat, man beskriver ett brottsfenomen felaktigt”. 

 

Konfiskeringen av information för polisens del hör starkt ihop med den utredning polisen gör. Syftet 

är att allt måste utredas sakligt och korrekt. Polisen kan inte uttala sig om en händelse innan en 

utredning är klar. Det skapar ett underläge för polisens del tidsmässigt eftersom media då bara 

rapporterar ena sidans perspektiv. Polisen kan inte bara förlita sig på idéer om vad som skett och 

hamnar då i ett medialt underläge. Media kan då ändå ge en partinslaga och det är något media borde 

tänka över. Respondenterna förklarar att presstalesmän inte behöver vara snabba på att svara en 

journalist utan att de ska vara beredda på den journalistiska frågan och ytterligare frågor utanför 

agendan. Media försöker pressa ut ett annat svar än den överenskomna med presstalesmannen. Vid 

dessa tillfällen förklarar respondenterna att polisen måste uttrycka sig tydligt och förmedla att de av 

juridiska skäl inte kan uttala sig om händelsen förrän en utredning har genomförts och avslutats. R1: 

”Om man är misstänkt för ett brott eller liknande då, så vill man ändå ha ett svar fast på en utredning 

och där är någonting som jag tror att allmänheten måste på ett bättre sätt känna till”. Det betyder att 
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myndigheten skyddar den enskilde polisen från att behöva uttala sig, men å andra sidan kan det vara 

frustrerande för den enskilde polisen att inte kunna uttala sig och känna sig uthängd. Det är viktigt att 

polisen ska vara tålig mot kränkningar men i vissa fall förstår man inte en journalists perspektiv eller 

målet med artikeln han eller hon skrivit. R1: ”Om man tänker då ur en journalistisk synvinkel då: Vad 

är syftet? Vad är målet med att den här artikeln eller att den här framträder i teve? Det är ju 

intressant och det får man aldrig veta”.  

 

Konfiskeringen av information är även något respondenterna påpekar när det gäller lokalmedia. 

Tidigare har nämnts att polisen har en bättre hållning mot lokalmedia än riksmedia. Men det ges även 

en bild av att lokalmedia kan hamna i en beroendeställning mot polisen på mindre orter. Lokalmedia 

har en starkare tendens att skriva mer utförligt om polisen än riksmedia vars huvudintresse är stora 

rubriker med dåligt underbyggda reportage. Det sistnämnda gäller dock inte bara polisen.  

 

R3: ”När det gäller lokaltidningar har dom ofta väldigt bra kontakt med polisen. Tidningarna 

blir riktigt beroende av polisen så de hamnar i en beroendeställning. De måste skriva rätt så 

hyggligt om polisen annars får de inga nyheter den vägen, hahaha, så kan det va”.  

 

7.3.5 Motanmälningar 

Respondenterna förklarar att motanmälningar mot poliser i dess tjänsteutövande har blivit mer 

förekommande idag än förut. Utvecklingen har lett till att det blivit mer rutin än undantag att göra en 

anmälning mot en polis. Respondenterna förklarar att konsekvensen av motanmälningarna mot polisen 

blir att kårens medlemmar måste vara mer säkra på sin juridik än tidigare. Medvetenheten om 

rättigheter vid ingripanden har ökat i samhället och även bland personer som är föremål för ett 

ingripande. När polisen genomfört ett ingripande belyses det ofta i media.  Hur ett ingripande ska 

genomföras är styrt av lagar. Polisen kan dock ändå få motanmälningar om ett ingripande gått felaktigt 

till mot en person med juridiska kunskaper. R1: ”Antingen kan personen vara arg på poliser, eller så 

också har han en sådan kunskap av lagstiftningen och på det sättet vet att polisen har gjort fel.” Det 

framkommer även att vid våldsingripanden är det vanligare att poliser genomför en anmälan för våld 

mot tjänsteman för att få ett överläge rent juridiskt. Dessa nyheter kommer ut i media och blir 

granskade: Är det fråga om att poliser skyddar varandra från samma lag de ska upprätthålla?  

 

R4: ”Nej det är inte vanligt, jag skulle däremot vilja säga att det är ovanligt. Snarare att det är 

vanligare att poliser har gjort motanmälan mot människor som man vet man har använt våld 

mot. Det har förekommit våld, så att man vet: Nu har vi använt våld mot den här. Bäst vi 

skriver en anmälan om våld mot tjänsteman också så att vi har överläge.” 
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Motanmälningarna mot polisen skapar statistiska fel vad gäller proportionen mellan antalet 

anmälningar och antalet fällande domar mot poliser. Det gör att media belyser ett problem, nämligen 

att polisen beskyddar sig själva från lagen de ska upprätthålla. Respondenterna förklarar att alla har 

rätt att göra en anmälan med reservationen att man inte får komma med felaktiga anklagelser. 

Anmälningar kan leda till åtal.  

 

R1: ”Men så måste allmänheten då vara medveten om att man själv kan råka illa ut om man 

motanmäler då beror på hur man motanmäler, kan man ju inte anklaga någon för ett brott och 

så blir själv dömd för det här”.  

 

Antalet anmälningar kan vara uppe i ett par hundra per år där endast ett fåtal leder till åtal och ännu 

färre till att en polis döms. Det förklaras med att samtliga anmälningar som görs samlas i en och 

samma hög. Där bearbetas de senare en och en i taget för att i möjligaste mån se till att en polis inte 

döms för en felaktighet i onödan. Olika former av anmälningar skiljs inte heller åt. Det kan handla om 

allt möjligt och majoriteten av anmälningarna är oseriösa. Respondenterna förklarar att eftersom det 

här belyses dåligt i media, ger media en orättvis bild av verkligheten. R1: ”Det här är väl en del som 

uppmärksammas väldigt dåligt i media.” Vanligast förekommande fenomen med anmälningar 

kommer från grupperna yrkeskriminella/nykriminella dock med skillnader mellan dem. 

Yrkeskriminella är kända av polisen, t.ex. missbrukare eller tjuvar av diverse slag. Ingripanden mot 

dessa grupper leder sällan till motanmälningar mot polisen eftersom de är vana vid att bli gripna och 

vet att det inte lönar sig att kämpa emot och de är vana vid att polisen brukar en viss mängd våld när 

de visiterar dem. Däremot vid ingripanden mot främmande människor utan erfarenhet att bli gripna, 

sker motanmälningar. Det är från denna grupp som majoriteten av motanmälningar kommer från. R3: 

”Det är mer i samband med demonstrationer och ingripanden mot människor som man egentligen 

aldrig träffar normalt.”  

 

7.3.6 Kommunikation framför våld - bortom medias syn  

Respondenterna förklarar att kunna hantera en konflikt med hjälp av kommunikation är definitivt den 

viktigaste kunskapen en polis kan ha. Respondenterna förklarar att de ständigt jobbar inom 

myndigheten med att lära poliserna en god kommunikation ute på fältet för att komma bort från våldet, 

så att de ska förstå att våld är något onormalt. Med ständig utbildning och träning kan man komma 

bort från våldet och i sin tur minska medias kritik, vilket i sin tur minskar risken för att det skapas en 

polarisering mot polisen. Respondenterna lyfter även fram problem med kommunikationen bland de 

yngre kollegorna. De har större risk för våld i sina ingripanden. De är ofta rekryterade från trygga 

miljöer utan erfarenhet av olika socioekonomiska grupper. Avsaknad av sådan erfarenhet gör att 

behovet av coaching blir extra viktigt. Det behövs bättre utbildning och vidareutbildning för att öka 
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medvetenheten om en bra kommunikation. Att lära sig prata och förstå andra människor minskar 

våldsrisken. Ett exempel är när det berättas hur en äldre polis med unga kollegor pratar ner en situation 

mot en grupp individer, något de yngre kollegorna blev häpna över att det gick. De hade aldrig tänkt 

sig det skulle kunna gå. R1: ”Dom har inte här mentorerna som skulle behövas inom den 

organisationen som har många år på nacken, som kan vägleda dom unga ut i polisorganisationen och 

i polisen”. Det är viktigt att det ständigt förs en dialog även med en gripen person som polisen 

egentligen ogillar, dvs. att den grundläggande mänskliga respekten finns där. Språket är en viktig del 

av normerna och är i ständig utveckling. Det framkommer att poliser är dåliga normmässigt på att 

vidmakthålla kommunikation. Chansen försummas då att framtida ingripanden mot samma individ kan 

gå bättre till. Även om kommunikationen inte stoppar ett ingripande med våld kan det finnas en 

möjlighet att det hela utspelar sig bättre.  

 

R4: ”Om man då har en dialog med dom så att dom förstår att vi försöker undvika våld, och att 

vi försöker jobba på ett schyst sätt, då blir risken för våldsanvändning mindre nästa gång om 

vi skulle ta en sån person”.  

 

En del av lärandet av kommunikation sker under debriefing-momenten. Där lär sig polisen att kunna 

tempoväxla ifall en kommunikation behöver övergå till våld eller tvärtom, där våldet avbryts och en 

kommunikation ska återupptas. Det är viktigt att förstå att våldsamheter som poliser gått igenom gör 

att de behöver avlastning. De är ju också människor. De behöver lära sig att hämma sig så att inte 

negativa känslor tar över och kommunikationen stängs av eller blir lidande på grund av deras 

emotionella irritation inombords. Konsensen av polisens våldsanvändning för poliser är att det blir en 

farlig situation där poliser börjar uppfatta våld i samhället som en normal företeelse. Att hålla 

diskussioner runt detta är av stor vikt. Poliser har även blivit skärrade vid ingripanden där den gripna 

har hotat generellt eller tillgripit våld. Detta kan av en del upplevas obehagligt även efteråt under en 

period medan andra inte reagerar på det. Polisen får lära sig att ett sådant beteende från en gripen 

person är en normal reaktion. R1: ”Det måste finnas den här organisationen, för att avlasta då så att 

man inte lastar in, lastar in och lastar in/så att/ kroppen till slut brister utav någon anledning”. 

Debriefingen ska även återge den emotionella balansen till poliser som varit inblandade i traumatiska 

händelser, såsom att åka på larm gällande trafikolyckor och uppleva lemlästade eller mördade 

människor. Sådana händelser kan hindra poliser från att kunna kommunicera godartat och istället 

skapa ett instängande. Detta är något ingen polis kan förbereda sig för. Testet på hur den enskilda 

polisen kommer att må känslomässigt blir när en polis väl får uppleva en sådan händelse. R1: ”För det 

är ju traumatiska upplevelser det här, för det här ingenting man kan förbereda sig för”.  Det finns en 

risk att det skapas generella föreställningar om andra ute i samhället och det är farligt. Det är något 

poliser kan känna under loppet av sitt yrkesliv genom sina samlade erfarenheter, att utan stöd finns 
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risk för att våldet ökar. R3: ”Det är lätt att man börjar att hata så att säga en massa företeelser. Det 

är oundvikligt som polis att inte se det mest negativa i samhället som en vanlig människa aldrig ser”.  

 

7.3.7 Hur våld och hot mot polisen sällan synliggörs av media 

Det finns många potentiella hot som en polis kan få uppleva under sina verksamma år. Det kräver en 

förmåga att stå ut som poliser måste skaffa sig själva eller få hjälp från myndigheten via debriefing. 

Hoten kan indelas i direkta eller latenta hot. Direkta hot kan vara att stå inför skjutvapen och riskera 

att bli beskjuten eller bli tvingad att skjuta en annan person eller att föremål kan användas mot polisen 

och det är återkommande att få saker av olika storlek kastade mot sig. R1: ”Jag har haft folk som 

kastat saker och ting på mig, det har jag haft då, symaskiner och lite olika, haha”.  Hoten har även 

utvecklats med tiden. Benägenheten att ta till våld är mer uppenbar idag med mer vapen i cirkulation, 

speciellt användningen av knivar mot poliser har ökat idag. Den gamla respekten för polisen har helt 

försvunnit. Förr kunde få tänka sig ta till vapen. R3: ”Benägenheter att använda vapen ökar ju givetvis 

med att det finns fler sådana tillgängliga”. Latenta hot innebär en medvetenhet om att det kan finnas 

med vapen i en situation och det skapar en spänning och en försiktighet i polisers agerande. Problemet 

är när ett latent hot blir ett direkt hot. Agerandet återspeglar då den stress som finns. Situationen kan 

upplevas som våldsam från medias håll och belysas negativt. R1: ”Personer som inte tyckte om vår 

verksamhet så att varje gång vi hämtade bilen, så tittade vi en extra gång under bilen så att det inte 

låg någon sprängladdning”. Respondenterna förklarar att medial kritik och allmän kritik mot reaktiva 

handlingar inte anses seriösa då man fattar beslut om en handling på hundradelar av en sekund. Det 

har inte funnits tid att diskutera hur det borde gå till i lugn och ro på ett kontor.  

 

Direkta hot med inslag av vapen tas sällan upp i någon negativ bemärkelse i media utan det belyses 

mer i form av att ha ett stort nyhetsvärde, förklarar respondenterna, att nu har polisen gjort något 

riktigt bra i ett väldigt farligt läge t.ex. ett grovt rån med skottlossning mellan polis och gärningsmän. 

Detta perspektiv förändras när det direkta hotet gäller en insats mot folkmassor vid kravallsituationer 

under ett sportevenemang, t.ex. hockey, bandy och fotboll. Poliserna har gott uppsåt men de är på fel 

plats vid fel tillfälle med grupperingar som har noll förtjusning för polisen. R4: ”Men det som var 

hotfullt för mig, det var väl när poliser skulle göra ingripanden mot större folkmassor och vi var så få 

poliser”. Media belyser felaktigheter i polisens agerande med överdrivna eller felaktiga beskrivningar. 

Sådana beskrivningar kan även vara fråga om en medveten polarisering från journalistens sida. 

Journalsiten kanske inte gillar myndighetens maktbefogenhet utan tycker att det ska vara på något 

annat sätt samt har kanske intervjuat en tredje person där artiklar vinklas väldigt mycket.  R2: ”Har 

sett mig och kanske sett några arbetskamrater ingripa, där har jag varit med om. Hur kan han skriva 

såhär? Kan han inte upplevt det här, överdriver”. En respondent berättar att polisen behöver vara mer 

öppna med att berätta goda nyheter för media och inte ständigt påpeka det ena eländet efter det andra. 
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Respondenterna förklarar att vanligaste formen av våld som poliser får bemöta är när en person börjar 

brottas under ett gripande eller kränga kraftigt med kroppen. Vid dessa tillfällen krävs det flera poliser 

för att omhänderta individen på ett säkert sätt. Fler poliser gör att mängden våld som behöver 

projiceras på personen kan minska rejält gentemot om det bara vore två poliser Återkommande här är 

att personer utan tidigare erfarenhet att bli gripna har tendensen att börjar kränga med kroppen. 

Respondenterna förklarar vidare att när det gäller problemet med att komma bort från våldet är det ett 

problem med handfängslen. De är reglerade juridiskt så att de inte får användas efter eget behag. 

Respondenterna förklarar att inte samtliga frihetsberövade personer handfängslas utan man behöver 

motivera handfängsel med att det gäller individer med våldsam historia eller som är påverkade av 

berusningsmedel. Handfängsel ses som ett säkerhetsbälte där den gripne inte kan slåss och polisen inte 

behöver slåss tillbaka. Lagstiftarna delar inte den synen och det är något media behöver belysa för att 

hjälpa polisen minska våldet.  

 

R3: ”Egentligen är det så att handfängsel räknas som tvångsmedel som till och med ligger .jag 

tror den ligger före batong i skalan. Det är jävligt tokigt för att jag skulle vilja mera se det som 

ett hjälpmedel för att trappa ner det”.  

 

7.4 Summering av resultatet 

 

Syftet för studien är att studera hur poliser förhåller sig till media i sin vardagliga tjänstgöring, särskilt 

vad gäller frågan om våld: Grunden för samtliga intervjuade är att kontakt med media gynnar båda 

institutionerna, polis och media. Det ömsesidiga utbytet har inga negativa aspekter så länge 

objektiviteten är i fokus. Polismyndigheten har ett stort ansvar inte bara mot sig själva utan mot 

samhället och dess demokratiska utveckling. Presstalesmän har konfiskerat bort möjligheten för 

vanliga poliser att yttra sig för att säkerhetsställa att institutionens samlade kunskap presenteras 

objektivt i ett ärende. Beroende på medias snabba tempo kan detta komplicera myndighetens 

tjänsteutövning. I grunden handlar det om två olika organisationers tempo i arbetet. Det är ett 

strukturellt problem för relationen dem emellan. Media lyfter dock fram en moralisk synpunkt 

gällande våldsutövning från polisens sida. Lagen lämnar mycket fritt spelrum för poliser i vissa 

situationer. De kan göra saker de inte kan dömas för, men som ändå anses vara fel av andra poliser. I 

dessa fall följs lagen och polisen riskerar att hamna i ett utsatt läge i samhället.          

 

7.4.1 Svaren på studiens frågeställningar  

1. Hur talar poliser i intervjuer om det våld de själva utövar och hur skapar de mening kring det, 

exempelvis var dras gränsen mellan våld och övervåld?  Vanemässigt skapas en anmälan gällande våld 

mot tjänsteman för att få ett övertag vid ingripande där polisen har använt våld. Vissa yrkeskriminella 
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som polisen känner väl till, kämpar inte emot för de vet att det inte lönar sig med motstånd. 

Normmässigt beror våldets upptrappning på att den yttre polisen i tjänst har generellt sett låg ålder och 

lite erfarenhet jämfört med de äldre kollegorna. De senare behövs ute på fältet som mentorer. Yngre 

poliser har större tendenser att bli mer fysiska än äldre som har kunskaper att prata ner ett problem. 

Lagens våldstolkning hämmar även polisens arbete. Polisen anser att handklovar borde vara ett friare 

verktyg för att kunna trappa ner våldet. Den åsikten delas inte av lagstiftarna utan det har blivit en 

moralisk krock mellan de två. Hoten är en nyckelfaktor bakom polisens våldsanvändning. Hur hotfullt 

något upplevs beror på erfarenheten gällande latenta och manifesta hot. Polisen måste alltid tänka på 

sig själv först och situationer kan skapas där beslut som måste fattas på ett par sekunder gäller liv och 

död. Sådana stressfyllda moment kan leda till att det anses att det har brukats för mycket våld. Dock är 

det viktigt att förstå att under hastiga händelseförlopp går det inte att sitta och diskutera i lugn och ro. 

Först i efterhand kan man inse hur det borde lösts istället och döma polisen för tjänstefel. 

Diskussionen måste ha förståelse för hur snabbt händelser kan kulminera i ett ingripande där hög 

stress närvarar.   

 

2. Vilken roll spelar lojaliteten med kollegor för hur våld legitimeras och motiveras? 

Lojaliteten skapas under träningen som polisen genomgår. Kårens perspektiv på våldet är styrt av 

lagar. Oenigheter existerar i kåren om hur något ska hanteras. Ett ingripande kan ha utförts rätt rent 

juridiskt, dock normmässigt anses det vara ett felaktigt. Tolkningarna av våldet är beroende av 

individens egen moral. Ett perspektiv är att det finns ett bättre vis att hantera en situation på än vad 

lagen föreskriver. Ett annat perspektiv är paragrafryttarnas som följer lagen till punkt och pricka för att 

slippa tänka. Debriefing är en vital del för att lära sig kommunicera för att komma bort från våldet. 

Hur ett ingripande ska gå till väga beror på situationen och på reglerna. Problem skapas när våld måste 

brukas.  

 

3. Hur förhåller sig polisen till media vad gäller medias beskrivning av polisens arbete? Förhållandet 

till media sköts idag av presstalesmännen för att institutionens egna korrekta värderingar ska uttryckas. 

Det ömsesidiga utbytet sinsemellan de två organisationerna polis och media gynnar dem båda i deras 

lagstadgade syften. Media får uppmärksamhet och tjänar pengar och samtidigt kan polisen utföra sitt 

arbete. Det har även skapats ett förtroende för de journalister som har en objektiv syn. Polisen måste 

även ständigt hålla en god ton i kontakterna med media och att göra sig tillgänglig. Otillgänglighet kan 

få polisen att framstå i en dålig dager och det blir utrymme för spekulationer. Från polisen sida anses 

media även ha ett etiskt ansvar. Media måste förstå polisväsendets arbetsprocess, att de är bundna vid 

hur de ska jobba juridiskt sett och att de inte kan uttala sig på grund av utredningsskäl. 

Direktsändningar är även att föredra för att minimera riskerna att materialet inte blir manipulerat efter 

journalistens åsikter.   
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7.5 Kärnkategori     teoretisk analys 

 

Livsvärldsteorin belyser att polisarbetet inte är ett statiskt fenomen utan ett arbete i ständig utveckling 

där ansvarskänslan mot samhället betonas bland poliserna. Berger och Luckmans 

institutionaliseringsteori visar att polisen som individ under sin utbildning formar sitt jag med de 

signifikanta andra i kåren specifikt efter lärarnas bild vars institutionaliserade regler därmed överförs 

till en ny generation. Media och polisen är två olika institutioner där medlemmarna har varsina 

livsvärldar i grunden efter vardera institutionens regler. Den strukturella skillnaden mellan de två 

förklarar en krock mot den egna institutionella ordningen där livsvärldens erfarenhet måste utvidgas 

för att gynna institutionerna i dagens samhälle. En krock vad gäller att minska våldet sker även mot 

moralentreprenörerna där polisens livsvärld inte delas av dem. Polisen står klämd mellan de två andra 

institutionerna, moralentreprenörerna och media.  

 

Intervjuer av god karaktär kan skapa en gemensam förståelse i livsvärlden hos både polisen och 

journalisten. De har båda en roll att spela i samhället. Polisens syn på medias hastighet kan skapa 

problem. Medias snabbhet är något institutionaliserat från polisens perspektiv, det är så media arbetar. 

Medias hastighet kan också vara bra på det sättet att hastigheten gynnar polisens efterlysningar så att 

de kommer snabbt ut i samhället. Polisen har även av erfarenhetskapat en bild att intervjuer ska ske 

direktsänt för att hindra dåliga journalister från att manipulera materialet så att det blir en negativ bild 

av hur polisen institutionellt jobbar. Polisens livsvärld skiljer sig mot medias vad gäller utsagors 

noggrannhet. Dåligt underbyggda reportage eller medvetna kränkningar från journalisters sida skapar 

en distansering. Det institutionella tempot hos media beror på konkurrens med andra mediala företag. 

Polisens perspektiv måste förtydligas för att inte stämplas i onödan. I ett scenario kan polisen såsom 

avvikare i stället uppfatta media som avvikande. Media är inte förstådd med polisens arbetsprocess 

och institutionella normer. Detta gäller även när media inhämtar statistiken om motanmälningar mot 

poliser. Ifall polisen inte är tillmötesgående mot media och förklarande anses det vara ett 

ifrågasättande av medias stämpling. Att inte ifrågasätta avvikelsen innebär istället att avvikelsen 

accepteras av kåren, enligt Becker. Det skapar då en politisk fråga om dessa handlingar är funktionella 

eller inte, t.ex. hur problemet med våld ska lösas när det kommer till handklovar.  

 

Insatser där våld använts behöver inte uppfattas likvärdigt av åskådare som av polisen själv. Berger 

och Luckman förklarar att människan ser på sig själv skilt från varat och kroppen. Kroppen utför 

handlingen medan varat kan se det efter sin livsvärld och utbildning. Polisens bruk av våld är 

framtvingat av institutionens roll och en vägran att utföra våldet kan ge konsekvenser för den enskilda 

eftersom det då blir ett brott mot de etablerade normerna. Rollen av en polis kan även krocka med 
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institutionens bild av en polis. Polisen kan känna sig stämplad för handlingar den själv anser vara 

felaktiga fastän de är vad institutionen förespråkar. Polisen kan i dessa fall avvika medvetet i form av 

att vara en bättre polis, att bryta mot de etablerade normerna i en god tro. Våldet skapar med tiden en 

vanemässighet av institutionaliserade handlingar. Utan vanemässigheten skapar polisen ett mönster av 

handlingar som passar honom eller henne själv, varat. Att vara kommunikativ t.ex. betyder att yngre 

poliser inte har skapat vanemässighet trots sin träning utan vanemässigheten utvecklas med tiden. 

Yngre kollegor jobbar därför på ett mer fysiskt sätt med våld, medan de äldre jobbar mer socialt.  

  

7.6 Övergripande diskussion  

 

Under utbildningen lär sig aspiranterna att socialiseras med sin utrustning och institutionaliseras till 

poliser, att anta rollen av polis. Det är ett ständigt utvecklande med en tidig ansvarskänsla och en 

vetskap att de bara har varandra. Det framkommer i resultatet en mer fördjupad bild av det problem 

som nämnts i tidigare forskning att polisers erfarenhet är begränsad och delade erfarenheter av arbete 

är sällsynta. Majoriteten av den samlade erfarenheten finns hos de äldre kollegorna. De yngre saknar 

coaching ut i organisationen från de äldre och jobbar därför mer på ett våldsinriktat än kommunikativt 

vis. Det nämns att det viktigaste verktyget är språket samt tankesättet att man måste reflektera över 

nya problem och bli innovativ. Den yngre generationen får lära sig på egen hand genom sin egen 

erfarenhet. När de sedan blir äldre går denna cirkel runt och samma sak händer med nästa generation 

och det är inte effektivt. Hur väl de utvecklas beror på deras egna erfarenheter och lärarnas 

undervisning. Det påpekas i tidigare forskning att unga poliser har en socialisationsprocess att gå 

igenom i vilken våldet är ett test som visar om aspiranten klarar av arbetet. Detta tankesätt är som 

tidigare nämnt inget annat än en negativ spiral där de löper större risk att behöva hjälp i form av 

debriefing. Våld ska i stället förstås som något onormalt i samhället. Det är inget att se fram emot. 

Kåren är helt enkelt inte effektiv på att ge fortlöpande utbildning och överföra äldres erfarenhet till nya 

rekryter. Läget idag är att det helt och hållet beror på hur bra den enskilde polisen kan hantera 

stressiga situationer.   

 

Vad gäller media gynnas polisen av ett gott samarbete med media. En stark gemensam nämnare är att 

polisen uppfattar folkliga grupperingar vid evenemang t.ex. huliganer som hotfulla. Vid sådana 

tillfällen måste polisen agera med styrka och visa en nolltolerans för att inte uppmuntra andra bråkiga 

individer att börja agera mot polisen. Det är vid dessa tillfällen media har för vana att uppmärksamma 

polisvåld mer än vanligt. Det polariserar. Polisen syn är att vittnesutsagor från tredjeperson är väldigt 

målande, speciellt om dessa själva blivit utsatta för våldet och inte förstått att polisen har befogenhet 

att använda det våldet. Dilemma skapas för polisen i medias sätt att jobba. För att förstå polisers våld 

måste deras utbildning förstås. Det uppmärksammas att om lagen ger spelrum för vissa handlingar 
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betyder inte det att handlingarna varit moraliskt riktiga. Det behövs mer träning för polisen gällande 

kommunikativ konflikthantering för att komma bort från våldet. Det framkommer att få poliser 

sparkas vilket är något media belyser med statistik om motanmälningar mot polisen. Belysningen i 

media går ut på att polisen i många fall döljer brott de själva begått t.ex. sådant övervåld att någon har 

avlidit av våldet eller skadats allvarligt och att mängden anmälningar knappt lett till något åtal och ifall 

det blir en fällning är domen lindrig. Polisen förklarar detta med att många anmälningar har gjorts på 

felaktig grund. Folk anmäler för att anmäla och det blir därför statistiskt missvisande i det stora hela. 

Det påpekas att lokalmedia har ett bättre samarbete med polisen än riksmedia men det nämns att 

lokalmedia har en risk att hamna i beroendeställning. De måste skriva positivt annars riskerar de att 

missa nyheter. Riksmedia har inte det problemet och skriver oftare negativa saker om polisen och på 

ett mer provokativt vis. Men media är även till hjälp för polisen vid stora brott och polisen är beroende 

av media för att få ut sin information till medborgarna. Det bästa brottsförebyggande verktyget är 

media.  

 

Vad gäller hot i arbetet ska det sägas att det arbete polisen utför är behovsorienterat. Det betyder att 

vid larm till polisen finns det mer eller mindre uppenbara hot beroende på larmets art. Det kan gälla 

allt från vanliga inbrott till pågående misshandel eller skottlossning. Hoten är manifesta eller latenta. 

Effekterna av hot är stress och åkommor för den enskilde polisen. Det framkommer att debriefing har 

utvecklats för att hämma stressen och utbilda polisen i kommunikation. Polisens synpunkt är att media 

inte belyser det våld en polis kan möta och därför mottas kritik från media i många fall ytligt från 

myndighetens sida.  

 

 

8 Slutsats  
 

Det kan dras flera slutsatser av denna studie. Media och polisen i ett ömsesidigt utbyte har samma mål 

att det samhälle vi lever i ska vara tryggt och att media och polisen kan uppnå sitt vartdera syfte. 

Media kan dock påtala orättvisor, t.ex. polisens bruk av våld eller polisinsatser som media anser har 

gått felaktigt eller vårdslöst till. Problemet blir ifall polisen inte kan vara tillmötesgående mot media. 

Det skapar ett läge där polisen ställs i dåligt ljus och ifrågasätts eftersom hela samhällets 

informationskanal är just media. Problem med våldet via statistiken i motanmälningar belyses av 

media och riskerar att en polarisering skapas.  
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De intervjuade poliserna ger bilden att samhället via media måste vara mer uppmärksamt på hur dessa 

anmälningar ser ut. Om förtroendet för polisens sätt att arbeta ute i samhället skadas hämmas deras 

effektivitet att lösa brott.  

 

De intervjuade poliserna menar att problemet med övervåld kommer från att lagstiftarna har skrivit 

lagen på ett svårtolkat sätt. Handklovar nämns som ett exempel. Sådana borde få användas mer fritt att 

kunna handklova gärningsmän som man vet har tendenser att bli bråkiga. Det skulle minimera riskerna 

för skador både för den gripne och för polisen.  

 

De intervjuade poliserna har också åsikten att polisen kan komma undan med för mycket våld där till 

och med polisen anser det är för mycket våld och för dåligt polisarbete. Bara för att lagen tillåter något 

betyder det inte att poliser kommer att se till lagens bokstav och agera därefter med övervåld. Polisen 

och lagstiftarna har en moralisk krock i vad som anses vara tolkat som våld och inte samt när det ska 

användas utrustning.  

 

De intervjuade polisen anser till sist att polisen även behöver utveckla sin myndighet så att de äldre 

erfarna såsom mentorer följer med de yngre poliserna ut i fält och visar dem hur det ska gå till. Detta 

görs inte nu utan varje generation får bli självlärd genom sin egen erfarenhet. Ett sådant mentorskap 

skulle komma att minska risken för våld och i positiv bemärkelse göra att polisen kommer bort från en 

negativ medial bild.  

 

7.7.1 Vidare forskning  

Det finns flera aspekter som är intressanta för vidare forskning. En aspekt vore att forska i hur 

kvinnliga poliser upplever våldet jämfört med manliga poliser. Statistiken påvisar att kvinnorna har 

högre sjukskrivningstal än männen. Jag syftar dock mer till frågan om kvinnorna upplever sig som mer 

hotade och känner sig mindre handlingskraftiga än männen gör i många situationer. 

 

En andra aspekt att forska vidare om är lokalmedia, att studera hur lokalmedia upplever relationen till 

polisen och hur beroende lokalmedia egentligen är av polisen. Kan de skriva öppet om polisen utan att 

riskera repressalier? Givetvis har polisen förmodligen på många orter ett bra samarbete med 

lokalmedia men det skulle inte förvåna om det på vissa platser fanns felaktiga beroendeförhållanden.  

 

En tredje aspekt vore att studera mer ingående hur lagstiftarna tänkt och resonerat kring det våld 

polisen får utföra, t.ex. att få använda handklovar mer fritt så som det görs i USA. Det vore att studera 
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konflikten mellan dessa två institutioner, lagstiftarna och polisen, de med en mer akademisk och 

teoretisk syn och de som har en syn baserad mer på erfarenhet.  

 

En fjärde aspekt att forskare vidare om gäller statistiken på antalet motanmälningar mot polisen. En 

fråga här är om dessa personer som gjort motanmälningar och som misstänks för brott också blir oftare 

dömda för brott. 

 

Som vi sett väcker denna undersökning många nya frågor som är värda att undersökas. Denna 

forskning kan bidra till att polisens viktiga yrke utvecklas i överensstämmelse med demokratin i 

samhället och målen om säkerhet, trygghet och arbetstillfredsställelse för den enskilda polisen, ett 

respektfullt och rättsäkert bemötande av gripna och en kunnig och saklig bild av polisens arbete i 

media.  
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