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Sammanfattning 
Denna masteruppsats behandlar gruppen privat-twittrande poliser – individer som 

i egenskap av privatpersoner skildrar sitt förhållningssätt och sina åsikter kring 

sitt yrke som polis genom sociala medie-forumet Twitter. Studien är baserad 

på etnografiskt fältarbete utfört under hösten 2014. Sedan den svenska 

Polisens officiella intåg på sociala medier under början av 2010-talet har fler 

och fler yrkesverksamma poliser börjat använda digitala plattformar såsom 

Twitter, Facebook och Instagram för att skildra en egen syn på den polisiära 

yrkesrollen samt diskutera Polisens samhällsfunktion och 

verksamhetsförfarande. Till skillnad från officiella myndighetsrepresentanter 

på Twitter står de privat-twittrande poliserna fria från det direkta 

representativa ansvar som det innebär att professionellt företräda staten och 

behöver således inte enbart handla i enlighet med den officiella 

verksamhetsagendan. Trots friheten från direkt ansvar upplevs dock många av 

individerna, av allmänheten, som polisrepresentanter i och med deras primärt 

yrkesrelaterade kommunikation. I gränslandet mellan statsrepresentant och 

privatperson upprättas en säregen maktposition vilken, med hjälp av Twitter 

som socialt verktyg, förstärker de privat-twittrande polisernas möjligheter att 

prägla och nyansera den samhälleliga föreställningen om det polisiära 

varandet.  

 

Nyckelord: Polisen, Twitter, privat-twittrande poliser, gräsrotsbyråkrati, 

polisrollen 

 

 



 

 

Förord 
 

 

Processen runtomkring arbetet med denna uppsats har kommit att bli en erfarenhet 

olikt något annat jag någonsin upplevt. Vägen har kantats av både med- och 

motgångar, såväl uppsatsrelaterade som personliga. I mål nådde jag dock till slut och 

för det är jag oerhört glad. Det finns några personer som jag, i och med 

färdigställandet av denna masteruppsats, särskilt skulle vilja lyfta fram och tacka – 

människor som, på skilda sätt, varit ovärderliga för arbetsprocessen.  

 

Först av allt skulle jag vilja tacka alla de poliser som deltagit i studien. Utan er tid och 

ert engagemang, ingen uppsats. Ett särskilt tack vill jag rikta till min nyckelinformant 

Carsten Alvén – utan din medverkan är jag helt övertygad om att mitt empiriska 

material tett sig betydligt mindre fruktbart. 
 

Jag vill även tacka min handledare Mark Graham för ovärderlig hjälp under 

skrivandeprocessen. För mig hade det varit mycket svårare att färdigställa denna 

uppsats utan din förmåga att ommöblera mina bitvis röriga uppsatsutkast till mer 

ordnade former.   

 

Sist men inte minst vill jag tacka Sara. Att du orkat bistå med såväl glada tillrop som 

motiverande, uppmuntrande och upplyftande samtal under denna uppsatsperiod är 

bortom mitt förstånd. För all kraft du skänkt mig under denna resa är jag obeskrivligt 

tacksam.  
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1. Inledning 

 

 

För drygt tre år sedan sa jag upp min relation med sociala medier. Jag tog bort 

mina konton på såväl Facebook och Instagram som LinkedIn och Twitter. Jag 

hade tröttnat på att de sociala medie-kanalerna slukade mer energi än vad de 

gav tillbaka. Det var dock allt annat än lätt att försvinna från dessa 

sammanhang. Folk protesterade och ifrågasatte och de gjorde det ljudligt. "Du 

kommer ju missa så mycket, förstår du inte det?". Om jag inte förstod det då 

så blev jag varse med tiden. Alltifrån feministiska och antirasistiska krönikor 

till roliga, gulliga eller kontroversiella bilder och filmer spreds som löpeldar 

genom de internetbaserade mötesplatserna, somliga mer intressanta än andra. 

Oavsett vad jag tyckte om den sortens informationsflöden blev en sak väldigt 

tydlig för mig som stod utanför den konstituerade virtuella gemenskapen – 

sociala medier har etablerats och blivit en tongivande faktor och en funktionell 

förutsättning för stora delar av våra liv. Detta gäller dock inte bara för de som 

instinktivt delar med sig av bilder på retuscherade solnedgångar eller filmklipp 

med gulliga hundvalpar – att förhålla sig till sociala medier har blivit ett ämne 

även för de olika samhälleliga institutionerna. Marknaden, i form av diverse 

företag, kommunicerar med nuvarande och potentiella kunder genom 

uppdateringar på alla möjliga sociala medie-plattformar. Statliga myndigheter 

sköter också en del av sin kommunikation med allmänheten, bl.a. genom 

informativa inlägg samt uppmaning till dialog via kommentarsfält i de olika 

digitala kanalerna.  

 

Att statliga myndigheter etablerat sig på sociala medier har möjliggjort en 

spridning av diverse information och budskap till en bred massa på ett smidigt 

och enkelt sätt. Den möjligheten är dock inte helt oproblematisk. Under 

sensommaren 2014 tog jag del av en notis i en av de stora dagstidningarna 

som uppmärksammade ett kontroversiellt inlägg på Twitter – en tweet – 

författat av ett officiellt poliskonto under aliaset YB_Södermalm.  
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Oerhört viktigt att krögare tar sitt ansvar och inte överserverar. I natt brast detta 
vilket bidrog till en våldtäkt. (YB_Sodermalm, 2014) 

 

Kritiska röster kastades vildsint mot polisernas sätt att formulera sig på och i 

många dagar efteråt tvingades individerna bakom kontot försvara, förklara och 

tydliggöra vad de menat med inlägget. Kärnan i kritiken inbegreps av att det 

lät som om poliserna moraliserade och skuldbelade offret. I de efterföljande 

polisreplikeringarna klargjorde det dock hur syftet var att uppmärksamma 

ansvaret och konsekvenserna av krögares förhållningssätt till kroggästers 

alkoholintag. Den uppmärksammade kontroversiella tweeten fångade mitt 

intresse – det var för mig okänt att myndigheter kommunicerade med 

allmänheten på ett så direkt och avskalat sätt som detta kommunikationssätt 

förutsatte. En nyfikenhet väcktes till liv och den ledde mig tillbaka till de 

sociala medierna, den här gången i form av Twitter. Det visade sig snabbt att 

det tidigare nämnda exemplet bara var en av många inlägg där polis-twittrare 

väckt såväl stora som små debatter, och det var inte svårt att förstå varför. 

 

Efter en stund av orientering på plattformen hade jag lyckats lokalisera ett 

större antal polisiära representanter. Män, kvinnor, gamla, unga, strama, 

kontroversiella, anonyma, humoristiska, personliga – polisrollen fanns 

representerad på en mängd olika sätt. I relation till min nyfikenhet för den 

direkta och avskalade kommunikationen var det dock inte de officiella 

myndighetsrepresenterande kontona som jag ansåg var av störst intresse. De 

individer som var poliser till yrket och som skildrade polisrollen och det 

vardagliga polisiära arbetet men som använde sig av ett personligt handlag och 

inte representerade sin arbetsgivare blev istället huvudämne för mitt fortsatta 

engagemang. Genom några veckor av Twitter-observation tyckte jag mig 

nämligen, från de privat-twittrande poliserna, uttyda ett förhållningssätt till 

den polisiära yrkesrollen som på många sätt särskilde sig från de officiella 

myndighetsrepresentanterna.  

 
En av landets främsta polisforskare har sökt tjugotalet polisiära chefstjänster utan 
framgång. Slöseri med kompetens! (123carre, 2014) 
 
Tänk inte trodde jag för två år sen att jag skulle få cred av cheferna för det jobb jag 
gör... #plötsligthänderdet #köpentriss (krimpoliserna, 2015) 
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Den bild av polisen jag tog del av genom dessa typer av inofficiella polis-

konton ruckade själva fundamentet av den syn jag tidigare haft på poliser. 

Kunde en som polis vara öppet och publikt kritisk mot sin egen organisation? 

Även om problematiserande inlägg med poliskritiska undertoner inte kom från 

samtliga av de privat-twittrande poliserna fann jag ändå att en stor andel på 

såväl explicita som subtila sätt delade med sig av en syn på den svenska 

polisverksamheten som inte stod helt i enlighet med den homogeniserade 

polisgestaltning som de officiella myndighetsrepresentanterna kommunicerade. 

I och med att jag fann det problematiserande och utmanande angreppsättet 

intressant blev det sålunda dessa poliser som fick anta huvudrollen i mitt 

vidare arbete.   

1.1 Frågeställningar och syfte 

Diskrepansen i de skilda sätten att förhålla sig till samt gestalta polisrollen 

ledde fram till det som kom att bli uppsatsens centrala frågeställningar.  

 

1) På vilket sätt skiljer sig de privat-twittrande polisernas 

 förhållningssätt till polisdiskursen från det institutionella synsättet och 

 hur tar det sig uttryck?  

 

2) I vilken utsträckning har de privat-twittrande poliserna möjlighet att 

 omforma såväl den externa som interna synen på den svenska polisen 

 genom sin närvaro på Twitter?  

 

Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att skapa en bättre förståelse 

kring hur de privat-twittrande poliserna förhåller sig till polisdiskursen och 

dess uttryck. Avsikten är även att genom de privat-twittrande polisernas 

okonventionella diskreperade förhållningssätt se polisfunktionen och 

polisrollen i nytt ljus; genom ett problematiserande och ifrågasättande kan 

dessa individer lyfta fram nya sätt att förstå polisens roll i det samtida Sverige.  

1.2 Disposition 

Denna uppsats är i huvudsak uppdelad i sex kapitel. I det första kapitlet, 

Inledning, introduceras kortfattat de etnografiska huvudsubjekten – de 
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privat-twittrande poliserna. Här presenteras även uppsatsens syfte samt 

centrala frågeställningar.  

 

Kapitel två, Staten, gräsrotsbyråkraterna och den intimiserade 

polisen, kontextualiserar den statliga struktur vilken den svenska Polisen 

verkar i; här skisseras ramarna för den etnografiska studien. Centrala 

övergripande teorier och resonemang som är relevanta för den antropologiska 

analysen presenteras och knyts an till den specifika svenska kontexten.  

 

I kapitel tre, Fält och metod, kommer jag redogöra för och reflektera kring 

de metodologiska och etiska aspekter som jag behövt förhålla mig till i 

uppsatsarbetet. Jag går igenom vilka metoder jag använt mig av i det 

etnografiska fältarbetet samt vilka praktiska och etiska överväganden jag gjort 

i relationen till fältet och mina informanter.   

 

I uppsatsen fjärde kapitel, Den tvetydiga polisrollen, fokuserar jag på det 

utbrett kluvna förhållningssättet till den svenska polisrollen som florerar inom 

såväl massmedia och populärkulturen som bland allmänheten och stats- och 

myndighetsrepresentanter. Det är många som vill göra sin röst hörd i den 

samtida polisdebatten och den oansenliga mängd splittrade åsikter försvårar 

möjligheterna för en likriktad definition av vad polisen är och bör vara. Än 

svårare blir möjligheten att rama in polisrollen med hänsyn taget till de 

meningsskiljaktigheter och åsiktssplittringar som återfinns inom 

Polismyndigheten; att homogent kommunicera polisidentiteten blir en 

omöjlighet när interna föreställningar om vad polisfunktionen och polisrollen 

bör inbegripa i många fall vitt skiljer sig åt.   

 

Kapitel fem, En annan sorts polis, behandlar de polisiära individer som 

representerar och gestaltar det polisideal som lever i skuggan av den 

normativa polisroll som idag upplevs dominera gestaltningen av 

Polismyndigheten. Det finns en utbredd längtan bort från det enkelspåriga 

polisiära angreppssätt som främst inbegrips av synen på repressiva åtgärderna 

som det primära tillvägagångssättet. I detta kapitel läggs tyngden främst på 

det faktum att de privat-twittrande poliserna som jag studerat i stora drag 



Inledning 

 5 

statuerar exempel för gestaltningen av detta alternativa polisideal. Genom att 

använda Twitter som verktyg för att på skilda sätt kommunicera sitt 

förhållningssätt till det polisiära varandet skildras dessa individer kunna vara 

med och nyansera och forma debatten kring den samhälleliga föreställningen 

om polisfunktionen i stort.    

 

I det avslutande sjätte kapitlet, Slutledning, kopplar jag samman de tidigare 

förda resonemangen kring de diskreperande förhållningssätten mellan å ena 

sidan officiella myndighetsrepresentanter och å andra sidan de privat-

twittrande poliserna.  Detta mynnar ut i en slutdiskussion som betonar de 

privat-twittrande polisernas säregna maktposition och dess förutsättningar för 

att omformulera de traditionella, konventionella och normativa synsätt som 

färgar polisverksamheten idag.   

1.3 Ett par ord om fältets relation till uppsatsens huvudtema 

I lindan av detta uppsatsarbete var jag fast övertygad om att Twitter skulle 

spela den största huvudrollen i relation till de huvudsakliga tematiska 

resonemangen. Även om Twitter inte förlorat sin roll som viktig och central 

analytisk uppsatskomponent har dess, från början, tilltänkta tematiska 

huvudroll fått lämna plats för det som kom att bli arbetets mest väsentliga 

tema – de privat-twittrande polisernas säregna förhållningssätt till det 

polisiära varandet. Trots att Twitter inte behandlas på det sätt som jag 

ursprungligen föreställt mig fyller den ändå en viktig funktion ställt mot 

uppsatsens analytiska poänger. Istället för att vara huvudämne för uppsatsens 

analys förstås Twitter som banandes väg för de sociala uttryck som förstärker 

och tydliggör analysen av de privat-twittrande poliserna. Jag finner detta vara 

viktigt att ha i åtanke i den vidare läsningen.  
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2. Staten, gräsrotsbyråkraterna och 

den intimiserade polisen 

 

 

Ett av mina mål med den här uppsatsen är att försöka skildra svenska polisers 

skilda förhållningssätt till sin egen verksamhet och samhällsfunktion. Hur 

hanterar poliserna själva sin funktion som brottsförebyggande? Vad finns det 

för synsätt kring och förhållningssätt till den samhällsposition som polisen som 

instans innehar? Även om många av de poliser jag träffat tycks vara delvis 

enade i sin hållning till polisens roll och funktion finns det ändå skilda 

tolkningar av vad exempelvis makt, samhällsnytta och professionalism 

inbegriper i relation till polisrollen.  

 

För att möjliggöra en skildring, diskussion och analys av svenska polisers 

förhållningssätt till sin egen roll behövs det först en kontextualisering – en 

övergripande redogörelse för det historiska och samhällsstrukturella 

sammanhang som styr och präglar den svenska polisen idag. En skildring av 

den historiska utvecklingen av den svenska staten och dess medborgare hjälper 

till i strävan efter att förstå den unika kontext som det svenska samhället utgör. 

Det finns en hel del forskning kring politiska och kulturella aspekter av 

polisens arbete, men de allra flesta tar avstamp i det brittiska eller amerikanska 

rättssystemet (e.g. Chan 1997; Loftus 2009; Skolnick 1994; Reiner 2010). 

Genom att fokusera på den svenska utvecklingen är det lättare att närma sig en 

valid bild av den specifika sociala kontexten som det svenska samhället utgör.  

 

Innan redogörelsen för den historiska aspekten av den svenska polisiära 

verksamheten är en teoretisk diskussion behövlig. Genom att diskutera 

sociologiska teorier samt skildra den historiska utvecklingen av den svenska 

staten och dess medborgare vill jag underlätta den vidare förståelsen för den 

komplexa struktur som styr och präglar det svenska polisiära varandet.  
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2.1 Det demokratiska samhällets dilemma 

I dagens demokratiskt ordnande samhällsstruktur finns det ett inneboende 

dilemma. Å ena sidan strävas det efter att alla medborgare ska ha möjlighet till 

lika stort inflytande över samhällets gemensamma angelägenheter men å andra 

sidan efterfrågas en så effektiv offentlig verksamhet som möjligt. Samtliga 

invånare ska med andra ord få vara med och påverka hur deras samhälle ska 

styras och skötas, men detta inrymt i en samhällsapparat styrd på effektivast 

möjliga sätt. Dilemmat innebär dock inte per definition en växelverkan, det 

vill säga att en ökad effektivitet inom den offentliga verksamheten får 

konsekvenser i en minskad demokrati. Det är dock ännu ingen som lyckats 

finna lösningen på problemet – den inneboende motsättningen mellan 

demokrati och byråkrati kvarstår. Det medför i sin tur att de ledande och 

reglerande samhällsorganen fortlöpande tvingas förhålla sig till svåra 

avvägningar mellan demokrati- och effektivitetsvärden (Premfors 2009:19). 

Med andra ord betyder det att ett större folkligt inflytande i samhällsstyret 

skulle minska de bestämmande samhällsapparaternas effektivitet och vice 

versa.  

2.2 Staten och byråkratin 

Den tyske sociologen Max Weber beskriver den statliga byråkratin som en 

administrerande och organiserande maskin. Till skillnad från en maskin i 

sedvanlig bemärkelse inbegrips dock inte den byråkratiska maskinens delar av 

kugghjul utan människor. Webers teorier kring byråkratin analyserar och 

förhåller sig till staten som en process för att strukturera sociala relationer 

inom ett samhälle. Byråkratin verkar alltså genom att omdefiniera ett 

samhälles medborgare från människor till "fall" (Ahrne 1995:50; Perjos 

1998:10f.). 

 

Enligt Weber skulle byråkratin fungera bättre ju mer "omänsklig" den vore. Ju 

mindre människolika delarna är desto lättare blir det att styra byråkratin. 

Syftet med administrationsmaskinen är alltså ur denna aspekt att den i någon 

mening ska vara omänsklig. Detta får dock problematiska följder om en ser på 

relationen till medborgarna som enskilda individer (Ahrne 1995:50). Med 
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andra ord står och faller bilden av den ideala byråkratin med medborgarna. 

Det är inte något som blivit fel utan det är inbyggt i själva strukturen. Det 

finns alltså en inneboende problematik i den byråkratiska samhällsmaskinens 

fundament. Å ena sidan förutsätter den byråkratiska processen ett mått av 

emotionell och social likgiltighet men å andra sidan kan statens omänskliga 

inställning till civilsamhället leda till att medborgarna etablerar en kritisk 

hållning gentemot den (Ahrne 1985:6ff). Grundförutsättningarna för ett 

demokratiskt samhällsstyre tycks således vara svårt, om inte omöjligt, att 

manövrera så att alla parter blir nöjda. Denna aspekt bör ses som en 

förklarande pusselbit i det som utgör det problematiska fundamentet i 

relationen mellan myndighetsutövare och medborgare. De ideala premisserna 

för respektive parts varande är alltså, sett ur detta perspektiv, inte förenliga.  

 

Ett exempel som tydliggör hur denna oförenlighet får negativa konsekvenser 

på relationen mellan stat och medborgare återfinns i Webers (Mannerheim 

1991:40ff.) betonande av maktbegreppet i relation till byråkratin. I sin text 

"Vetenskap och politik" skildrar han hur en central funktion för bevarandet av 

den byråkratiska strukturen inbegriper en auktoritärt utövande makt som 

kontrollerar och reglerar ordningen inom samhället. För att en sådan makt ska 

kunna fortleva förutsätts det dock att staten har ensamrätt på reglerandet och 

användandet av våldsåtgärder (Mannerheim 1991:40ff.).  

 
[S]taten är den enda mänskliga sammanslutningen som inom ett visst område – där 
området är ett av kännetecknen – (med framgång) kräver monopol på legitim 
användning av fysiskt våld. För det säregna i vår tid är att alla andra 
sammanslutningar eller enskilda personer endast tillåts använda fysiskt våld försåvitt 
staten i sin tur tillåter det. Staten gäller alltså som enda källa till "rätten" att 
använda våld. (Mannerheim 1991:41) 

 

Detta, av staten, konkreta sätt att utöva makt över sina medborgare möjliggör 

å ena sidan existensen för denna typ av samhällsstruktur. Å andra sidan skapar 

det dock stora klyftor i relationen mellan överordnad stat och underordnad 

medborgare (Mannerheim 1991:42). Weber menar på hur ett effektivt 

byråkratiskt statsstyre förutsätter ett våldsmonopol men att det följaktligen 

även får konsekvenser i form av ett obalanserat maktförhållande mellan stat 

och medborgare.  
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Dubbelheten i att staten ska bistå med hjälp och skydd samtidigt som den 

måste utöva en auktoritär kontroll är svår att komma ifrån. Staten har 

rättigheter och skyldigheter och måste alltid sammanväga olika parters 

intressen – oundvikligen blir det problematiskt (Ahrne 1995:5). Med denna 

kunskap går det att urskilja hur den inneboende maktobalansen i den statliga 

strukturen i sin tur utgör grunden i andra mer konkreta samhällsproblematiska 

uttryck. När en människa i förorten kastar sten på polisen – vill hen då 

uttrycka sitt missnöje gentemot individen eller det samhälle denne 

representerar?   

2.3 Gräsrotsbyråkraten 

I diskussionen om samhällsstyre och maktutövning kan begrepp såsom som stat 

och byråkrati te sig aningen vaga. Vem/vad åsyftas när någon hänvisar till 

staten? Vem är hjälten/syndabocken som gömmer sig bakom dessa förklädda 

begrepp? För att skapa sig en förståelse för samt ha möjlighet att interagera 

med det som kontrollerar samhället vänder sig därför medborgarna till de 

individer som företräder staten i vardagen – gräsrotsbyråkrater. 

Gräsrotsbyråkraten är den tjänsteman som ofta är den som medborgare 

faktiskt möter när de har kontakt med staten. Det är alltifrån sjuksköterskan på 

vårdcentralen till socialsekreteraren på kommunkontoret och, i denna uppsats 

fall, polisen på gatan. Det som delvis är utmärkande för dessa tjänstemän är 

att de har en betydande makt gentemot medborgarna – en makt sprungen ur 

deras stora handlingsutrymme (Olofsdotter Stensöta 2013:185). Michael 

Lipsky (2010) var den första som myntade uttrycket och det gjordes främst i 

syfte att belysa det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater innehar 

beträffande hur de väljer att utföra sina uppgifter samt hur det relaterar till 

deras maktställning. Lipsky menar på att gräsrotsbyråkrater inte enbart bör 

förstås som innehavandes möjligheten att implementera den policy som tagits 

fram på en högre organisatorisk nivå. Han menar snarare på att policy skapas 

genom de handlingar som utförs av gräsrotsbyråkrater – handlingar som 

baseras på hur tjänstemännen väljer att tolka den stat de gestaltar. Lipsky 

menar på att det som möjliggör det bakåtvända framtagande av policy är det 

stora avståndet mellan beslutsfattarna högt upp i den statliga hierarkin och 

gräsrotsbyråkraterna som ska implementera besluten. Avståndet, menar Lipsky 
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(2010:13-16), skapar en frihet kring hur tjänstemännen väljer att utforma den 

dagliga verksamheten. Med andra ord vilar ett stort ansvar på dessa 

statstjänstemän vad beträffar relationen mellan stat och medborgare. I och 

med att de förstås som representanter för det statliga maskineriet påverkar 

deras enskilt uttryckta förhållningssätt och ageranden allmänhetens syn på och 

förtroende för staten som helhet (Rothstein & Kumlin 2005:349). Varje enskild 

statsanställd bör således förstås som tolkningsföreträdare för den stat de 

representerar. Även om det finns en officiell och objektiv definition av 

varandet kring staten, dess organ samt representanter och hur dessa förhåller 

sig till varandra, förekommer det utrymmen för subjektiv tolkning.  

 

Lipskys (2010) teoretiska resonemang kring gräsrotsbyråkratens möjligheter, 

makt och ansvar i egenskap av representant för staten är av betydande 

relevans för mitt vidare behandlande av detta arbetes huvudsubjekt – de 

privat-twittrande poliserna. Detta i och med att dessa statsrepresentanter i 

allra högsta grad bör förstås som inbegripna i detta kategoriserande begrepp. 

Längre fram kommer mina informanters koppling till 

gräsrotsbyråkratsbegreppet vidareutvecklas.   

 

Med hjälp av det teoretiska ramverk som den Weberiska byråkratidiskursen 

och Lipskys gräsrotsbyråkrati bistår med kommer jag nu vidare skildra den 

utveckling som relationen mellan den svenska staten och dess medborgare 

genomgått. Detta för att avgränsa och tydliggöra villkoren för det specifika 

sociala och strukturella sammanhang som det svenska samhället utgör.  

2.4 Ett komplexare samhälle 

En faktor som haft betydelse för relationen mellan den svenska staten och dess 

medborgare är den moderna samhällsutvecklingens inverkan på lagstiftning.  

 
Livet i vårt samhälle har blivit allt mer komplicerat, och detta har medfört ett behov 
av allt fler regler. De lagar som reglerar livet i vårt samhälle idag är betydligt fler 
och mer invecklade, än de som reglerade livet i t ex 1600-talets Sverige.  
(Sarnecki 1985:137) 
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Ju mer ett samhälle moderniseras och avanceras, desto komplexare blir dess 

form. Införandet av institutioner som skolan, äldreomsorgen och sjukvården 

förutsätter även ett införande av regler och lagar som kan kontrollera dem. 

Med andra ord växer statens kontroll över medborgarna i takt med att 

samhället blir alltmer komplicerat.  

 

Staten har även möjlighet att kontrollera och reglera medborgarna bortom den 

juridiska och formella lagstiftningen. I boken "Moral Education" skriver Émile 

Durkheim (1973) bland annat om de moraliska regler som barn, redan från 

tidig ålder, tillförskansas genom skolgången. Skolan kräver exempelvis 

upprätthållandet av såväl disciplin ("sitt ner och var tyst") som autonomi ("gör 

dina läxor") – ordnande bestämmelser präglade av de moraliska idéer som 

konstituerats av statsmakten (ibid.:144-150). Sättet att, genom fostran, prägla 

barns förhållningssätt till moral och ordning i enlighet med de samhälleliga 

idéerna statuerar här exempel för de tillvägagångssätt varigenom staten 

indirekt kan öka sin kontroll över medborgarna.  Närbesläktat med Durkheims 

skildring av moralismens inverkan på den statliga kontrollen skriver Michel 

Foucault (2009) om de mekanismer och tekniker som staten använder sig av 

för att kunna reglera sina medborgare – mekanismer som utgör grunden för 

begreppet biopolitik. Biopolitiken skildras, likt den Durkheimska moralismen, 

vara en maktutövning som utövas "på avstånd"; den statliga kontrollen 

reproduceras genom att påverka det som i sin tur formar medborgarna 

(ibid.:71f.).  

 

I Sverige har statens sätt att "på avstånd" utöva medborgarkontroll, sedan 

1930-talet, främst innefattat den välfärdspolitiska idén om folkhemmet. 

Folkhemsbegreppet inbegriper idén om ett samhälle som tar hand om alla sina 

medborgare och förser dem med en grundtrygghet "från vaggan till graven" 

(Graham 2002:201). Folkhemsidén formulerades och presenterades för första 

gången i en politisk debatt 1928 av den dåvarande socialdemokratiske 

partiledaren tillika svenska statsministern Per Albin Hansson 

(Socialdemokraterna, u.å.).  
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Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner 
icke till några priviligierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där 
ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras 
bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet 
råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och 
medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska 
skrankor som nu skilja medborgarna i priviligierade och tillbakasatta, i härskande 
och beroende, plundrare och plundrade. (Socialdemokraterna, u.å.) 

 

Folkhemsidén innebär således att, med hjälp av olika former av statligt stöd, 

sträva efter att kunna förse samtliga samhällsmedborgare med en känsla av 

trygghet. I sin artikel "Emotional Bureaucracies" diskuterar Mark Graham 

(2002) denna, av välfärdsstaten och folkhemmet, tillhandahållna trygghet och 

resonerar kring vad den innebär för de svenska medborgarnas relation till 

staten.  

 
[T]rygghet is a property of society as a whole. It is generated by and dependent on the 
material conditions for which the welfare state has responsibility, and it is the 
emotional foundation for individual independence and well-being. But Swedish 
individualism, in the sense of independence, does not automatically translate into 
individuality. Rather, conformity–often understood as equality–is expected and 
valued. There is a strong collective dimension in Swedish society that exists parallel 
to the stress on individual independence. The great majority of workers are union 
members, and a plethora of associations, clubs, federations, study groups, and 
committees structure society and provide collective support for individual opinions. 
These organizations have also contributed to society's relative emotional as well as 
cultural and social homogenization. (Graham 2002:202) 

 

Graham (2002) menar alltså på hur det, i den folkhemsliga tryggheten, finns en 

inneboende förväntan på medborgaren att anpassa sig till den välfärdsstatliga 

strukturen. Detta inbegrips bland annat av ett upprätthållande av den socialt 

och kulturellt homogeniserade svenska befolkningen. Således förser den 

svenska staten sina medborgare med trygghet och får, i gengäld, en allmänhet 

influerad och formad av en kollektiv identitet i stark beroendeställning till 

staten (ibid.:202). I enlighet med Foucault (1973:71f.) blir den tillhandahållna 

tryggheten ett sätt för staten att "på avstånd" forma allmänheten till att bli 

välvilligt inställda "goda samhällsmedborgare".  

2.5 "Informaliseringen" av den svenska staten 

Någonting har hänt med den svenska umgängestonen under de senaste decennierna. 
Gamla etikettsregler har luckrats upp och formerna känns ledigare. I sammanhang 
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där de mörka kostymerna förr var ett måste, syns i dag färgglada tröjor och jeans. 
[…] Men det är inte bara i privatlivet som skillnaderna märks. Du och hej hörs eka 
även i maktens korridorer. Den informella tonen har spritt sig till offentlighetens 
värld. (Mårtensson 1988:105) 

 

I boken "Hej, det är från försäkringskassan!" skildras det hur relationen mellan 

stat och medborgare, sedan 1900-talets mitt, blivit alltmer informell. I och 

med oenigheten kring definitionen av informalitet försöker etnologen Orvar 

Löfgren (1988), en av bokens författare, klargöra sin tolkning av begreppets 

innebörd.  Löfgren menar på hur "informell" ofta åsyftar något som är frigjort 

från konventioner och sociala regler. När det talas om "svenskt duande, glada 

myndighetsappeller, slipslösa herrar eller politiska jämlikhetssträvanden" avses 

dock en annan typ av informalitet. Löfgren menar på hur informalitet inte 

enbart bör likställas med formlöshet utan snarare även förstås som hävdandet 

av "nya former i opposition till gamla, etablerade" (Löfgren 1988:14f.). Det 

blir därför tydligare att i relation till förändringar i statsföringen beskriva 

informaliseringen i termer av intimisering. Språkvetaren Eva Mårtensson 

(1988) exemplifierar hur intimiseringen konkret tar sitt uttryck genom att 

belysa svenska myndigheters förändrade språkbruk. Hon menar på hur den 

succesiva förändringen av det offentliga språket – kanslispråket – kan upplevas 

som en informalisering trots att det snarare handlar om den politiska och 

administrativa delen av samhällets anammande av det privata språkbrukets 

regler och stildrag. Det offentliga språket har således snarare intimiserats än 

informaliserats (Mårtensson 1988:106f.). Intimiseringsbegreppet ska således 

inte förväxlas med en formlös informalitet. I det här fallet avser intimiseringen 

ett mjukare och mänskligare sätt som präglat den officiella hållningen inom 

den svenska staten. Följaktligen bör intimiseringen förstås som ett förnyat 

förhållningssätt till statens relation med medborgarna – ett förhållningssätt där 

en mjukare föring som tillsynes uppfattas som informell i själva verket är lika 

formell som den föregående konventionen. Den svenska statliga intimiseringen 

står för den statliga hållningens "uniformbyte". Angreppssättet har bytt 

skepnad men bibehållit sin agenda. När jag hädanefter använder mig av 

intimiseringsbegreppet är det detta definierade förhållningssätt som åsyftas. 
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Intimiseringens syfte kan upplevas och tolkas på olika sätt.  Å ena sidan skulle 

det kunna förstås som ett uttryck för en framåtdrivande modernisering av den 

svenska byråkratin utan dolda avsikter. Å andra sidan kan det tolkas som ett 

förskönande och förtäckande sätt att effektivare bedriva det byråkratiska 

arbetet. Orvar Löfgren (1988:33) hör till de som väljer att tolka den mjukare 

statliga föringen som inrymmandes en dold agenda.  Han för resonemanget 

om informalisering vidare och sätter det i ett maktperspektiv. Löfgren menar 

på hur en intim ton i vissa sammanhang kan förstås och tolkas som en del av 

ett sken-vänskapligt mönster med en tydlig, om än dold, agenda. Den mjuka 

handens politik används som begrepp för att lyfta fram hur budskap 

kommunicerade av staten har större sannolikhet att nå in i människors 

privatliv om ett "ett försiktigt handlag" används (ibid.). I enlighet med detta 

skildrar Norman Fairclough i boken "Discourse and social change" 

(1992:203f.) hur obalanserade maktrelationer i samhälleliga hierarkier många 

gånger hanteras genom att eliminera markörer som tydliggör ojämlikheten. 

Fairclough betonar hur ett eliminerande av sådana markörer inte i sin tur 

leder till att makten försvagas utan det snarare får motsatt effekt. En 

överordnad maktrollsinnehavare kan med andra ord ha samma agenda men 

använda sig av ett "mjukare" förfarande för att reproducera och förstärka 

maktpositionen. 

 
For instance, if I am regularly the one who formulates or sums up what we have said 
in a interaction[…], that is a subtler sort of assymetry than if I am the only person 
allowed to speak without being invited to do so. (Fairclough 1992:203) 

 

Fairclough belyser med andra ord, i enlighet med Löfgren (1988:33), hur ett 

kraftfullare sätt att utöva makt på inbegriper ett omformat förfarande men 

med en bibehållen agenda. Förändringen blir enligt detta resonemang 

följaktligen endast kosmetisk. Maktobalansen kvarstår men ändrar skepnad. 

Att detta skulle vara fallet i samtliga organisatoriska sammanhang som går från 

"formell" till "informell" är däremot inget som bör hävdas. Dock kan det vara 

av betydelse att understryka hur förändringar i en maktutövnings form och 

uttryckssätt kan ske på såväl medvetna som omedvetna plan. Med dessa 

resonemang vill jag mena på att det är viktigt att ta maktperspektivet i 
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beaktande när en förhåller sig till den statliga intimiseringen – inte minst i mitt 

vidare resonemang kring polisers varande och förfarande.  

2.6 Den polisiära rollens problematik 

Den polisiära verksamheten innehar en ytterst kritisk samhällsroll i och med 

dess position som främsta företrädare för det statliga våldsmonopolet 

(Mannerheim 1991:40ff.). Följaktligen inbegriper polisverksamheten ett 

tillskrivet rollförfarande i vilket det är svårt att "eliminiera markörer som 

tydliggör ojämlikheter" (e.g. Fairclough 1992:203f.). Grundförutsättningarna i 

och med våldsmonopolet gör det med andra ord svårare för polisen (ställt mot 

andra statstjänstemän) att hantera sitt uppdrag med en mjuk föring.  

 

Utöver denna direkt problematiska aspekt som polisens våldsmonopol innebär 

finns det ytterligare komplexa infallsvinklar i detta som genomsyrar den 

svenska polisverksamheten. Kombinationen statligt tolkningsföreträde och 

våldsmonopol är komplext och onekligen svårt att hantera och kontrollera på 

mikronivå, framförallt i stora organisationer. Den svenska polisen har drygt 28 

000 anställda (Polisen, 2015a) vilket gör det svårt, om inte omöjligt, att 

hantera varje enskild polis tolkning av sitt uppdrag och sin roll.  

 
[V]arje polis är en människa bakom sin uniform, ett synsätt som resulterar i att alla 
poliser är olika. Det finns inte en polisidentitet, utan i princip lika många som det 
finns poliser. Men det finns gemensamma och generella drag hos poliser och det 
finns starka krafter som formar den polisiära yrkesrollen i en enhetlig(are) riktning. 
(Westman 2012:1) 

 

I Johanna Westmans (2012) magisteruppsats "Den goda polisen" återges de 

skiftande sätt som polisförbundets tidning Polistidningen, under de senaste 

årtionden, skildrat den svenska polisrollen.  I uppsatsen betonar Westman 

(ibid.:1) det som utgör grundproblematiken i den polisiära verksamhetens 

uppdrag och samhällsroll. Själva implementeringen av uppdraget blir 

problematiskt i och med att de som står för utförandet och representerar 

polisen i samhället är människor som, i enlighet med Lipskys teoretisering 

(2010:13-16), individuellt tolkar sin yrkesroll. Trots att det, som beskrivet av 

Westman (2012:1), finns gemensamma drag inom polisen som strävar mot en 
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mer homogeniserad grupp kvarstår problematiken i och med den individuella 

tolkningen.  

 

Det finns således mycket i rättsstatens våldsmonopol som motarbetar och gör 

det svårt för polisen att upprätta en jämställd relation till det civila samhället. 

Det är, som tidigare nämnts, svårare för polisen, jämfört med andra 

statstjänstemän, att "eliminera markörer som tydliggör ojämlikheter" i och 

med våldsmonopolets direkta konsekvenser i obalanserade samhälleliga 

maktrelationer (Fairclough 1992:203f.). Sett ur skenet av denna problematiska 

grundförutsättning ter sig följdfrågan given. Hur hanteras den maktobalans 

som råder mellan polis och medborgare? Vilka olika strategier används för att 

komma runt de problem som maktobalansen medföljer?  

2.7  Den intimiserade polisen 

Poliser och polisarbete drar så gott som alltid till sig uppmärksamhet vare sig det 
handlar om att se en polisbil passera eller att mer ingående bevittna ett ingripande. 
Därför är det viktigt att ha en förmåga att se sig själv utifrån – med andras ögon.[...] 
Den som är med om ett ingripande reagerar inte enbart på vad ingripandet handlar 
om utan också hur det sker. Var och en reagerar utifrån sina tidigare erfarenheter och 
referensramar. Därmed kan samma händelse uppfattas på mycket olika sätt.  
(Granér och Knutsson 2000:60) 
 

I enlighet med den succesiva svenska statliga förändringen (e.g. Löfgren 

1988:14f.) finns det handlingar och beteenden som indikerar på hur ett 

intimiserat statligt förfarande även påverkat och format den svenska polisiära 

verksamheten. Detta trots att våldsmonopolet, som tidigare beskrivet, försvårar 

denna utveckling. Johanna Westman (2012:88ff.) vittnar exempelvis om hur 

2000-talets polis, ställt mot de tidigare polisgenerationerna, strävar mot att 

vara mer reflekterande, mjuk och inkännande. I enlighet med det ovan 

nämnda citatet från Rolf Granér och Maria Knutssons bok "Etik i polisarbete" 

(2000) beskrivs den samtida polisen lägga stor vikt vid reflexivitet ställt mot sin 

roll som polis. Allt som poliser gör och säger kan uppfattas på en mängd olika 

sätt och detta måste polisen vara medveten om, framförallt i skenet av 

våldsmonopolet.  

 
Gränsen mellan att arbeta som polis och att vara polis blir allt tydligare under 2000-
talet. Polisen är medveten om betydelsen av att ta av sig både den fysiska och 
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mentala uniformen när han eller hon avslutar sitt arbetspass, men upplever 
omgivningens förväntningar även privat och behåller ofta den mentala uniformen 
på. Polisyrket är som en livsstil. (Westman 2012:89) 
  

Reflexiviteten som genomsyrar denna samtida skildring av polisen markerar 

polisarbetets anammande av en mjukare föring. Med det menas att den 

växande reflexiviteten blir ett uttryck för en polisiär utveckling som strävar 

mot en mer jämställd och balanserad maktrelation gentemot medborgarna. 

Detta kan uppnås i och med att polisen, på ett nytt och mer nyanserat sätt, 

räknar in sin egen rollpåverkan i behandlandet av polisiära ärenden samt de 

positiva och negativa konsekvenser det medför. 

 

Ytterligare en faktor som understryker polisens implementerande av ett 

intimiserat förfarande är den framväxande acceptansen för känsloyttringar. I 

samband med ett knivdåd på Ikea i Västerås i augusti 2015 hölls en 

presskonferens där Polisens kommenderingschef Per Ågren refererade till det 

inträffade som "en galen händelse" (Weigl, 2015, 12 augusti). I en efterföljande 

krönika i Aftonbladet menade kolumnisten Kerstin Weigl (ibid.) på hur sådana 

känsloladdade uttalanden, enligt henne, inte var förenliga med polisväsendet. 

Hon understryker hur alla yttringar som på något sätt kan uppfattas som 

subjektiva, enligt henne, inte ska få förekomma i polisens kommunicerande 

med allmänheten i och med att det helt står i motsättning till det förtroende 

som polisväsendet ska inneha. 

 
Ni tänker att det är mänskligt att tänka "galenskap" när två människor knivdödats på 
Ikea? Ja. Poliser är människor. Men det är inte deras känslor vi behöver. Vår 
upplevda trygghet skapas av strama ämbetsmän som talar med små exakta bokstäver, 
som verkar hålla huvudet kallt och gör vad de ska och oberoende vad allmänheten 
tänker och tycker. (Weigl, 2015, 12 augusti) 
 

I tidsskriften Resumé svarar Polisens kommunikationsdirektör Unni Jerndal 

(Rågsjö Thorell, 2015, 12 augusti) på kritiken och försvarar uttalandet. Han 

betonar hur han anser att poliser måste få tillåtas vara såväl 

myndighetsutövare som människor.  

 
Det är alltid en balansgång, men det är viktigt att vi kommunicerar så att människor 
förstår även om det professionella alltid ska stå i första rummet. Att samtidigt kunna 
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ge uttryck för mänsklighet anser jag inte är problematiskt. Min minnesbild är att 
Polisen tidigare uppfattades som opersonlig och möjligen otillgänglig. I dag är bilden 
en annan.[...] [D]et handlar [...] om att berätta på ett sätt som allmänheten förstår. 
Att kunna prata med ”små exakta bokstäver” ibland och utrycka mänsklighet när det 
behövs. Det finns inget motsatsförhållande anser jag.  
(Rågsjö Thorell, 2015, 12 augusti) 

 

Unni Jerndals uppmaning om en mänskligare polis står helt i motsättning till 

den idealbyråkrat som den Weberiska skolan strävar mot (Ahrne 1995:50). 

 

Det tycks finnas ett kommunikativt syfte med känsloyttringarnas acceptans 

inom Polisen. Genom att visa på medmänsklighet vill polisen skapa ett större 

förtroende hos allmänheten – ett förtroende byggt på tillgänglighet och 

mänsklighet. Således går Polisens infallsvinkel helt i linje med språkvetaren 

Eva Mårtenssons tidigare skildrade resonemang: angreppssättet har bytt 

skepnad med bibehållit sin agenda (Mårtensson 1988:106f.). Ett 

förtroendeskapande genom visandet av känslor kan dock förstås på skilda sätt. 

Ett angreppssätt gentemot allmänheten som bibehållit sin agenda men bytt 

skepnad kan även ses och tolkas som en förtäckt och symbolisk makt som de 

drabbade inte kan se och som utövas under ytan (Bourdieu 1999:11f.). 

 
[E]tt milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent 
symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller, närmare bestämt, via 
misskännande, erkännande och i extremfallet känslor. Denna ovanligt vanliga sociala 
relation erbjuder således särskilda möjligheter att förstå logiken i den dominans som 
utövas i kraft av en symbolisk princip vilken är känd och erkänd såväl av den 
dominerande som den dominerade, ett språk (eller ett uttal), en livsstil (eller ett sätt 
att tänka, tala och handla) (Bourdieu 1999:11f.) 

 

Att, i fallet med Polisen, agera på ett medmänskligare och humanare sätt för 

att skapa förtroende hos allmänheten kan således förstås som ett förklätt sätt 

att, under ytan, styra och reglera den sociala ordningen.  

2.8 Polisen på sociala medier 

Unni Jerndal understryker hur en av faktorerna som, under de senaste åren, 

möjliggjort för poliser att föra sig på ett mjukare och medmänskligare sätt 

gentemot allmänheten är dess relativt nyetablerade närvaro på sociala medier.  

 



 Staten, gräsrotsbyråkraterna och den intimiserade polisen 

 19 

Sedan vi gjorde entré på sociala medier har vi skapat en helt annan insyn för vårt 
arbete och öppnat till dialog med allmänheten. I det här ingår också att möta 
människan bakom uniformen. (Rågsjö Thorell, 2015, 12 augusti) 

 

Den svenska Polisens etablering på sociala medier har väckt en stor debatt 

kring vad den polisära rollen bör och inte bör inbegripa. I den ena ändan av 

debatten står de som, i enlighet med Kerstin Weigl (2015, 12 augusti), vill se 

en polis "som talar med små exakta bokstäver, som verkar hålla huvudet kallt 

och gör vad de ska och oberoende vad allmänheten tänker och tycker". I den 

andra ändan återfinns de som, likt Unni Jerndal (Rågsjö Thorell, 2015, 12 

augusti), är övertygade om att polisen både ska kunna kommunicera 

professionalism och mänsklighet.  

 

Vad hela debatten i stort säger kommer jag inte redogöra för i denna uppsats. 

Mitt fokus riktas främst åt att skildra hur mina informanter – de privat-

twittrande poliserna – förhåller sig till det kommunikativa forum som de 

sociala medierna är och hur det står i kontrast till den officiella 

myndighetshållningen. Detta är intressant i och med att förhållningssätten, på 

ett flertal sätt tydligt skiljer sig åt aktörerna emellan – diskrepanser som i 

grunden kan förstås som uttryck för större och komplexare 

meningsskiljaktigheter.  

2.8.1 Polisens entré på sociala medier 

Idag är det inte ovanligt att se hur organisationer av olika slag, såväl statliga 

som privata, etablerar sig på sociala medier. I en samtid där sociala medier 

alltjämt växer sig starkare och genomsyrar människors liv alltmer blir den 

typen av närvaro en naturlig konsekvens (e.g. Bargh & McKenna, 2003; 

Reiner, 2010; Beneito-Montagut, 2015; Bonilla & Rosa, 2015). Den svenska 

Polisen är en utav alla dessa organisationer. 

 

År 2011 genomfördes en förstudie på uppdrag av den svenska 

Rikspolisstyrelsen där syftet var att se över förutsättningarna för en polisiär 

verksamhet och närvaro på sociala medier. Ett antal behov föranledde 

initiativtagandet av studien. Den alltjämt växande rollen för sociala medier, 

för såväl medborgare som poliser, skapade ett behov för Polisen att upprätta 
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en nationell strategi för hur sociala medier skulle användas på ett så 

verksamhetsnyttigt sätt som möjligt (Rikspolisstyrelsen, 2011).  

 

Inom förstudien från Rikspolisstyrelsen framkommer det att förundersökarna 

tagit del av erfarenheter av andra liknande organisationer – detta för att se hur 

andra hittat verksamhetsnytta i en etablering på sociala medier. Det beskrivs 

bland annat hur Polisen i Finland, sedan 2009, använder Facebook i sitt 

polisiära arbete (ibid.:11). 

 
Polisarbete på nätet, bättre kontakt med grupper polisen har svårt att nå och att 
kunna sprida brottsförebyggande information är några exempel på den 
verksamhetsnytta Polisen i Finland ser. (Rikspolisstyrelsen, 2011:11) 

 

Det skildras även hur ett flertal polismyndigheter i England använder sig av 

sociala medier för att på olika sätt nå ut och kommunicera med medborgare. 

Utöver de internationella exemplen återfinns etableringen på sociala medier 

hos svenska organisationer och myndigheter såsom Försvaret, 

Utrikesdepartementet, Arbetsmiljöverket och SJ. Dessa har på olika sätt funnit 

en verksamhetsnytta i sin närvaro på sociala medier och i förstudien statuerar 

de exempel för ett organisatoriskt användande av sociala medier som fått 

positiv effekt för verksamheten (ibid.:11f.).  

Förstudien beskriver hur den upplevda målgruppsnyttan i en polisiär närvaro 

på sociala medier grundar sig i medborgarnas frekventa användande av dessa 

kanaler.  

 
Medborgaren idag finns i sociala medier och hämtar mycket av sin information via 
dessa kanaler. Många är intresserade av att veta mer om vad Polisen gör och vad 
som händer i deras närområde. (Rikspolisstyrelsen, 2011:13) 
 

Sociala mediers möjliggörande till ett effektivare informations- och 

kunskapsflöde samt en mer lättillgänglig dialog mellan polis och medborgare 

menar förstudien kommer leda till att medborgarnas behov fylls. 

 

En aspekt som betonas genomgående i förstudien är komplexiteten i 

behandlandet och förhållningssättet till Polisen som avsändare i de olika 

sociala medie-kanalerna. En etablering på sociala medier innebär att ett stort 
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antal polisiära aktörer ställs inför att förhålla sig till samt tolka ett, för 

verksamheten, outforskat forum. Under rubriken "Inga juridiska hinder men 

praktiska konsekvenser finns" (ibid.:19) dras bland annat slutsatsen att interna 

regler behöver upprättas för Polisens aktivitet i sociala medie-kanaler. Det 

understryks att ett sådant regelverk bör behandla hur en skiljer "på när 

myndigheten uttalar sig och när anställda gör det privat så att detta alltid är 

klart för den enskilde som kommunicerar med myndigheten" (ibid.). I ett 

angränsande stycke hänvisas det till riktlinjer som E-delegationen – en 

expertgrupp utsedd av Sveriges regering – upprättat rörande myndigheters 

användning av sociala medier. Riktlinjerna inbegriper bland annat följande 

anmodan:   

 
Anställda bör i möjligaste mån undvika använda sina privata konton i tjänsten. 
(Rikspolisstyrelsen, 2011:25) 

 

Policyförslaget för Polisen i sociala medier (Rikspolisstyrelsen, 2011) innehåller 

vidare förmaningar som kan ses i skenet av denna anmodan. Under rubriken 

"Attityd och språk" berörs exempelvis problematiken som kan uppstå när 

myndigheten behöver anpassa sig till de sociala mediernas språkliga normer.  

 
Sociala medier har en öppen attityd och ett lättsamt språk. Tydlighet och öppenhet 
är vad som rekommenderas i dialogen i sociala medier.[...] Det personliga anslaget i 
dialogen bör inte övergå i en för nära och avslappnad dialog. Viktigt att tänka på är 
att försöka använda samma anslag och nivå på dialog som används när man i andra 
sammanhang diskuterar frågor med allmänheten. (Rikspolisstyrelsen, 2011:25) 

 

Förstudien gör det tydligt att en polisiär etablering på sociala medier är 

komplicerad i och med sammanhangets personliga prägel. Att kommunicera 

med "öppen attityd och lättsamt språk" utan att övergå i en för nära och 

avslappnad dialog förefaller vara en svår balansgång.  

 

Den skildrade komplexiteten i hanterandet och reglerandet av polisen som 

avsändare i sociala medier var en av faktorerna som ledde fram till att 

kommunikationsavdelningen på Rikspolisstyrelsen, inför etableringen på 

sociala medier, tog fram ett styrande handledningsdokument. Handledningens 

syfte – att "säkerställa att Polisen uppfattas som en enhetlig och tydlig 
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avsändare i sociala medier" – formuleras tidigt i inledningen 

(Rikspolisstyrelsen, 2014:1).  

 

Handledningens syfte – att skapa en tydlig och enad polisiär avsändare – tar 

sitt uttryck bland annat i de riktlinjer som presenteras under rubriken "Attityd 

och bemötande" (Rikspolisstyrelsen, 2014:11). Uppmaningar såsom att hålla 

sig till fakta och undvika åsikter, undvika ironi, vara försiktig med humor som 

lätt missuppfattas samt undvika interna diskussioner är uttryck för en strävan 

om att hitta ett professionellt förhållningssätt till den sociala medie-kontexten. 

Även här blir det, liksom i förstudien, tydligt att den personligt präglade 

kontexten som sociala medier erbjuder är problematisk för Polisen. 

Problematiken kring hanterandet och reglerandet av Polisen som en enhetlig 

och tydlig avsändare formuleras mellan raderna i samma stycke:  

 
Ju fler personer som gör inlägg, desto större anledning att komma överens om 
gemensamma normer. (Rikspolisstyrelsen, 2014:11) 
 

Sett i skenet av Lipskys (2010:13-16) idé om gräsrotsbyråkraten som subjektivt 

präglad agent och statlig tolkningsföreträdare kombinerat med Johanna 

Westmans (2012:1) redogörelse för den splittrade polisidentiteten blir det 

särskilt tydligt varför Polisen strävar efter gemensamma normer rörande 

kommunikation. Polisförbundet (u.å.) hjälper till att betona problematiken 

kring enhetligheten i Polisen som avsändare på sociala medier genom att på 

sin hemsida, under rubriken "Råd och riktlinjer för sociala medier", sätta 

fingret på ett av grundproblemen.  

 
Det är en skör linje mellan den professionella och privata världen på internet. Även 
fast du talar som privatperson kan det uppfattas som att det är Polisförbundets 
åsikter som du ger uttryck för i den digitala världen. (Polisförbundet, u.å.) 

 

"Det är en skör linje mellan den professionella och privata världen på 

internet". Enligt min tolkning täcker den formuleringen in en stor del av det 

problem som Polisen upplever kommer med en närvaro på sociala medier. 

Komplexiteten i den polisiära närvaron på sociala medier stannar emellertid 

inte vid motsättningen professionell kontra privat. Som Rikspolisstyrelsens 

(2011) förstudie skildrar uppmanas poliser till användandet av ett personligt 
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anslag gentemot allmänheten i sociala medier – ett anslag som dock inte bör 

övergå i en för nära dialog. Jag vill mena på att det är en skör linje även 

mellan den personliga och privata världen på internet. Var gränsen går är upp 

till varje individ att tolka.  
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3. Fält och metod  

 

3.1 Ett virtuellt fält 

Under mitt fältarbete har jag bedrivit större delen av den deltagande 

observationen och utfört majoriteten av mina informantsamtal via sociala 

medie-plattformen Twitter. I och med att Twitter som sociala arena, redan 

från början av planeringsarbetet, var en nyckelaspekt ställt mot uppsatsens 

frågeställningar var det självklart för mig att utgå från denna just plattform i 

mina fältstudier.  

 

Twitter är en mikroblogg där såväl privatpersoner som organisationer och 

statliga myndigheter, via mobiltelefoner och datorer, har möjlighet att frekvent 

dela med sig av och tillförskansa sig olika typer av information och innehåll – 

alltifrån frukost- och fikabilder till politiska debattinlägg. På den 

introducerande hemsidan går det att utläsa den egna kommersiellt slagkraftiga 

definitionen av mediet:  

 
Twitter is your window to the world. Get real-time updates about what matters to 
you.[...] When you need to know what's going on–in your town or across the globe–
get the best of what's happening now on Twitter.[...] See what they see. Go where 
they go. Experience life as an astronaut, see what moves a musician, or gain insight 
from the Dalai Lama. Twitter offers direct access to the most interesting people. 
(Twitter, 2016) 

 

Till skillnad från konventionella antropologiska fält erbjuder Twitter inte 

fysiska intryck såsom levande miljöer och människor, något som bör anses som 

grundfundamentet i den traditionella etnografiska metoden. För att bättre 

förstå Twitter i egenskap av fält har jag därför för avsikt att förhålla mig till 

och beskriva det i termer av plats. I enlighet med synen på det virtuella som en 

plats skriver John Postill, i boken "Localizing the Internet" (2011), om det 

digitalantropologiska förhållningssättet till Internet som en ny form av 

samhälle. 
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"Where the old communities had "streets and alleys", internet researchers are now 
imagining communities bound by bits and and bytes. [...] This does not mean [...] 
that communities have disappeared. Rather they have survived in the form of 
geographically dispersed "personal communities". (Postil 2011:12) 

 

I och med att Internet möjliggjort ett skapande av plats obundet till fysiska 

rum beskriver Postill (2011) hur samhället breddat och utökat möjligheterna 

för definierandet av plats. Internet som plats har även möjliggjort för 

människor att nå ut utanför sina egna sociala kretsar – något som i sin tur 

skapat större mångfald i människors relationer och sociala världar. Postill 

(ibid.) vill mena på att Internet, genom sin obundenhet till det fysiska rummet, 

alltmer upplevs som en lokal plats. Även Tom Boellstorff resonerar, i sin bok 

"Coming of Age in Second Life" (2008:91f.), kring förhållningssättet till det 

virtuella i termer av plats. Han behandlar det bland annat i skenet av 

globaliseringens effekt på det virtuella.  

 
Virtual worlds are not the latest example of globalization making place irrelevant; 
globalization makes place relevant in new ways, and what makes virtual worlds so 
revolutionary is that they are new kinds of places. (Boellstorff 2008:91f.) 
 

På ett liknande sätt diskuterar sociologen Manuel Castells "Internets geografi" 

i sin bok "The Internet Galaxy" (2001). Castells menar på hur Internet har sin 

egen geografi som på många sätt skiljer sig från den konventionella 

definitionen. De virtuella platserna i form av rum för informationsflöden är en 

ny och särpräglad form som skapar plats genom telekommunicerande datornät 

och datoriserade transportsystem. Den nya formen omdefinierar 

avståndsbegreppet men häver inte geografin (Castells 2001:207). De virtuella 

rummen är följaktligen med och breddar rumsbegreppets betydelse.  

 

Postill (2011:12), Boellstorff (2008:92) och Castells (2001:129ff.) förenas i sitt 

likartade sätt att förhålla sig till den virtuella platsen. De skildrar en 

övertygelse om att framväxten av de nya virtuella platserna bör förstås som 

konsekvensen av ett uppdämt behov för ett nytt slags individualistiskt 

nätverkande förstärkt av den IT-teknologiska utvecklingen snarare än ett 

direkt uttryck för den teknologiska progressen. Genom att utgå från detta 

förhållningssätt blir det lättare för mig att legitimera det virtuella fältet – 
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Twitter kan genom den digitalantropologiska infallsvinkeln förstås som en 

fältstudieplats minst lika meningsskapande som polisstationen.  

 

Med utgångspunkt från det digitalantropologiska platsdefinierandet har jag 

lokaliserat de rum som jag upplever att Twitter främst utgörs av. För att, i min 

beskrivning, enklare kunna visualisera Twitters rumsuppdelning utgår jag från 

kontot X. Det första rummet som X kommer i kontakt med är det egna kontots 

flöde. Det egna kontots flöde konstitueras delvis av det X själv valt att lägga 

upp men även genom publicerade inlägg från de konton som 

kontoinnehavaren själv valt att följa. I flödet kan en även återfinna något som 

kallas retweet. Detta innebär att något av de konton som X själv följer valt att 

dela ett annat kontos inlägg. I och med det kan det egna flödet även innehålla 

inlägg från andra konton än de som följs.  

 

Andra typer av rum etableras och reproduceras med hjälp av digitala verktyg – 

element som tillsammans utgör det strukturerande och ordnande fundamentet 

hos Twitter. Enskilda konstellationer och grupper har exempelvis möjlighet att 

direkt föra diskussioner och meningsutbyten sinsemellan. Med hjälp av tecknet 

@, snabel-a, placerat före den adresserade mottagarens användarnamn kan 

exempelvis X direkt rikta sitt meddelande till en eller fler specifika konton. Ett 

annat konventionellt verktyg som frekvent används är tecknet #, hashtag. 

Genom att placera en hashtag framför ett ord eller en förkortning etiketteras 

meddelandet. Vid såväl stora som små diskussioner används hashtagen för att 

bland annat X lättare ska ha möjlighet att orientera sig fram i den pågående 

debatten. Vid omfattande diskussioner brukar det vanligtvis skapas officiella 

hashtags för att på ett smidigt sätt rama in debatten.  

 

Dessa två tecken, snabel-a och hashtag, skiljer sig mycket åt vad beträffar dess 

syfte. Snabel-a möjliggör för X att rikta meddelandet till en specifik mottagare 

men i och med meddelandets direkta riktning verkar den som exkluderande 

och sluten. När X, med hjälp av ett snabel-a, öppnar dörren för en 

direktadresserad mottagare innebär det även indirekt att dörren stängs för 

övriga (Williams, 2008, 12 maj). Hashtagen har motsatt syfte. Genom att 
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använda hashtag framför ett ord eller en förkortning öppnas rummet upp och 

upplevs inkluderande för samtliga konton (Diaz Ortiz (2011:76; Shapp 2014).  

 

Det sista, av mig observerade, exemplet av plats på Twitter är en privat och 

avgränsad sådan – direkta meddelanden (DM). Konton som följer varandra har 

genom DM möjlighet att kommunicera med varandra i en chatt som är 

belägen utanför de publika flödena. Det är enbart kontoinnehavarna som kan 

ta del av det som skrivs i chatten, vilket i sin tur möjliggör ett mer privat 

präglat innehåll.  

3.2 Twitter-poliserna 

Samtliga av de tjugotvå poliser jag haft kontakt med under mitt fältarbete har 

Twitter-konton där de är mer eller mindre aktiva. Utefter förutsättningarna i 

urvalet har jag försökt skapa ett så brett spann av poliser som möjligt. Med 

detta menas att jag samtalat med poliser från varierade befattningar inom 

polismyndigheten. Poliserna jag intervjuat har uteslutande fallit inom 

kategorin privat-twittrande poliser. Detta i och med att de twittrar i egenskap 

av privatpersoner snarare än poliser styrda och reglerade av Polismyndigheten. 

Denna oreglerade individualitet innebär således att det finns möjligheter att ta 

ut svängarna, trots att många ur allmänheten främst tycks uppfatta dessa som 

poliser.  

 

I slutet på sommaren 2014 började jag förundersöka möjligheten till att göra 

ett fältarbete om polisen på Twitter. Jag skapade ett Twitter-konto som enbart 

skulle brukas i uppsatssyfte och därefter började mitt sökande efter potentiella 

informanter. Jag skrev en förfrågan som jag vidarebefordrade till alla de 

poliser jag fann föll inom kategorin privata-twittrande poliser – vid den 

tidpunkten ungefär tretton stycken. De allra flesta responderade snabbt och 

var positiva i frågan kring ett eventuellt deltagande. I takt med att fältarbetet 

fortlöpte tillkom alltfler informanter, främst på grund av att jag med tiden kom 

i kontakt med individer jag initialt inte känt till.  

 

Som jag nämnt har de privat-twittrande poliserna jag varit i kontakt med 

möjligheten att vara informella och individuella i större utsträckning än de 
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officiella myndighetsrepresentanterna på Twitter. Detta innebär följaktligen 

att det är lättare att urskilja karaktärer som tydligt särskiljer sig från varandra. 

Några agerar väldigt formellt, är sparsmakade i urvalet av publicerade inlägg, 

ser alltid till att vara tydliga i sin roll som polis och blandar aldrig in 

värderingar och åsikter i den information de delar. Andra väljer att, på ett 

lättsammare sätt, varva yrkesrelaterade yttranden med privata inlägg. Fackliga 

frågor varvas med semesterbilder och det ges uttryck för åsikter, om än på ett 

avvägt sätt. Det finns även de som till stor del använder sitt Twitter-konto för 

att ventilera åsikter och ta tydlig ställning i såväl polisiära som politiska frågor. 

De flesta är tydliga och sakliga i sitt åsiktsyttrande men ibland letar sig 

uttalanden in i inlägg som, av andra, kan upplevas som kontroversiella.  

 
Jag har full uppbackning av yttrandefriheten. När jag twittrar i egenskap av 
privatperson ska jag därför få uttala mig politiskt om jag så vill! Egentligen ska det 
inte spela nån roll om det är "kontroversiellt" eller inte. Sen är det ju klart att man 
ändå tänker sig för. (Ur DM-intervju med Göran) 

 

Officiella utvärderingar och rapporter kring polisens närvaro på sociala 

medier (e.g. Rikspolisstyrelsen, 2013a) tar enbart hänsyn till konton som 

administrerats och regleras av myndigheten. De ovan nämnda variationen av 

Twitter-poliser är dock viktig att ta i beaktning. Detta i och med att stora delar 

av allmänheten beskrivs ha svårigheter med att skilja mellan officiella och 

inofficiella konton oavsett hur tydligt de respektive kontoinnehavarna 

understryker inläggens privata prägel.  

3.3 Möten och händelser 

Interaktionen med mitt fält och mina informanter har ägt rum genom såväl 

Twitter och mejlkorrespondens som i möten i så kallade offline-sammanhang (ett 

uttryck som en av mina informanter myntade och som jag fortsättningsvis 

kommer använda mig av). Av de tjugotvå poliser jag haft kontakt med har sex 

stycken haft möjlighet att träffas för intervjuer i offline-sammanhang. De 

resterande sexton har jag haft enskilda intervjuer med via digitala 

sammanhang; sex stycken via direkta meddelanden på Twitter och tio genom 

mejlkorrespondens. I tillägg till de intervjuer jag hållit har deltagande 

observation fortlöpt på Twitter. Genom mitt kontos flöde har jag kunnat följa 
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allt som mina informanter väljer att dela med sig av – alltifrån tankar 

kopplade till polisiära förehavanden och politiska händelser till fika-bilder och 

tips på filmer. Aktuella polisiära händelser har ofta lett till efterföljande 

diskussioner mellan polis-konton och som även de hamnar i mitt flöde; vem 

har rätt i ett visst fall? Hur borde polisen tänka och agera? Det har även till 

viss del bedrivits deltagande observation under de offline-möten jag haft. Utav 

de sex offline-möten jag hade, tog fem möten plats i informanternas vardagliga 

polisiära sammanhang. Variationen av mötesplatser var stor. Ena dagen stod 

jag nervös och svettades i entrén till Rikspolisstyrelsen. Dagen därpå satt jag i 

en trappa direkt angränsades till Sergels Torgs nedre del "Plattan". De olika 

typerna av möten jag haft under mitt fältarbete har väckt känslor, tankar och 

funderingar. Längre fram i kapitlet kommer jag vidareutveckla detta.  

3.4 Avgränsning 

I förstadiet av fältarbetet insåg jag att jag var tvungen att fatta ett beslut kring 

hur jag skulle avgränsa mitt fält – den svenska polisen finns nämligen 

representerad på nästintill alla sociala medier. Jag upplevde att risken att ta 

mig vatten över huvudet var överhängande stor om jag skulle försöka mig på 

att bedriva fältarbete på samtliga sociala medie-plattformar – detta dels för att 

de varierade digitala plattformarna är utformade på säregna sätt och bidrar 

därför med skilda sociala förutsättningar. För att göra de respektive virtuella 

plattformarna rättvisa skulle det dessutom innebära en alltför omfattande 

datainsamling för fältarbetets tidsmässiga begränsning. Jag valde därför att 

enbart fokusera på Twitter.  

 

Fältets avgränsning leder i sin tur dock till att jag måste reservera mig för vad 

uppsatsens resultat kan förmå skildra. Det går exempelvis inte att tala 

generaliserande kring hur poliser, såväl officiellt som inofficiellt närvarande, 

upplever allmänhetens syn på polisens deltagande i sociala medier. Jag kan 

inte heller generaliserande måla upp en bild av polisens närvaro på Twitter – 

detta för att jag även på Twitter till viss del, om än ofrivilligt, tvingats 

avgränsa fältet. I och med att jag dessutom inte haft möjlighet att konversera 

med samtliga Twitter-poliser står avgränsningen som ett faktum. Jag hävdar 

dock bestämt att de poliser jag haft möjlighet att samtala med tillsammans kan 
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lyfta fram och belysa aspekter vilka varifrån jag kan utöka förståelsen för den 

polisiära närvaron på Twitter.  

3.5 Att närma sig fältet och informanterna 

Jag var ute i relativt god tid för mitt fältarbete och administrerade, som 

tidigare nämnts, ett konto i slutet av sommaren. Detta gjorde jag främst för att 

ha tillräckligt med tid för att hinna landa och etablera mig i fältet. Jag försökte 

närma mig poliserna på olika sätt, kanske framförallt genom att favoritmarkera 

och retweeta inlägg de publicerat. För mig upplevdes det som oerhört viktigt 

att aktivt söka uppmärksamhet hos de potentiella informanterna. Detta 

berodde i sin tur på en av de grundläggande aspekter som är med och 

utformar strukturen kring användandet av Twitter. På Twitter, till skillnad 

från andra sociala medie-plattformar, är samtliga konton nämligen öppna och 

tillgängliga för alla användare. Detta innebär i sin tur att det inte finns några 

krav på ömsesidighet – vem som helst kan följa vilka konton som helst utan 

något direkt krav på samtycke och vice versa. På andra sociala medier finns 

det möjligheter att tydligare styra åtkomsten av konton, exempelvis genom 

krav på förfrågning. Reciprociteten är med andra ord ett tydligare inslag på 

andra sociala medie-plattformar än Twitter. Om jag exempelvis vill ta del av 

ett flöde tillhörande en polis som inofficiellt för sig på Facebook eller 

Instagram är sannolikheten större att det krävs en accepterad förfrågan innan 

jag får tillgång till kontots innehåll. Dessa tillgänglighetsaspekter är å andra 

sidan en del av grundförutsättningarna för aktiviteten på de olika 

plattformarna vilket i sin tur innebär att alla användare har samma möjlighet 

att anpassa sig till "spelreglerna". Twitter-konton är öppna och tillgängliga och 

det är ingen hemlighet.  

3.6 Att ställa samt få svar på frågor 

En aspekt som jag många gånger upplevt som problematisk i fältarbetet berör 

informanternas förståelse för mina frågors syfte och innebörd samt deras 

benägenhet/möjlighet att samarbeta med mig. Inför fältarbetet, i det 

förberedande och planerande stadiet, kämpade jag med hur jag skulle 

formulera de frågor jag ville ställa till mina informanter. Jag ägnade mycket 

tid åt att finslipa på formuleringar som var enkla och lättförståeliga för att på 
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så sätt minimera risken för att mina informanter skulle stå oförstående inför de 

frågor jag ställde. Jag ville dock inte vara alltför snäv i min formulering – jag 

gjorde mitt yttersta för att hitta balansen mellan tydlighet i frågans syfte och 

öppenhet inför egen tolkning. Trots mina förberedelser med frågorna upplevde 

jag ofta att många av mina informanter hade svårt att svara. Många gånger 

var jag tvungen att förtydliga och förklara med andra ord ett flertal gånger 

innan informanten kände att den hade tillräckligt mycket information för att 

försöka sig på ett svar. Vid ett senare rannsakande av mina frågeformuleringar 

sett i ljuset av mina informanters reaktion på dem, har jag insett att den 

primära grunden i denna problematik inrymmer frågornas självanalyserande 

natur. Frågor såsom "Ser du någon problematik i att skilja dig själv som 

privatperson från din roll som polis?" har en inneboende självgranskande 

natur som förutsätter att informanten i fråga är benägen att se och förstå sig 

själv, sitt rollinnehavande och sin sociala och kulturella kontext utifrån. För att 

kunna svara på en sådan fråga krävs således en utvecklad och kritisk 

självinsikt. I enlighet med Pierre Bourdieus (1984:471) doxa-begrepp förstår 

jag problemet med att svara på sådana självrannsakande frågor som 

bottnandes i ett förgivettagande förhållningssätt till sig själv, sin roll och sin 

kontext – ett konstruerat sammanhang som förstås som självklart. Jag upplever 

även att ytterligare en anledning till problemet med att svara på vissa av 

frågorna möjligen grundat sig i en begränsad benägenhet och/eller vilja att 

reflektera på en djupare nivå. I vissa fall upplevde jag att jag var tvungen att 

dra ut svaren ur informanterna. Detta skapade i sig inre konflikter hos mig där 

jag å ena sidan var mån om att få svar på de förberedda frågorna, men å 

andra sidan inte ville lägga ord i mun på mina informanter. Jag gjorde i de 

fallen mitt bästa för att inte färga frågorna med egna tolkningar. Istället för att 

presentera egna åsikter i ett försök att få ut information ur informanten ställde 

jag följdfråga på följdfråga tills jag kände att frågan var mer eller mindre 

uttömd.  

3.7 Möten i online- och offline-sammanhang 

Jag har under mitt fältarbete interagerat med mina informanter såväl online 

som offline. Detta har lett till att jag haft anledning att reflektera över hur de 

olika typerna av möten på olika sätt påverkat och format mina intryck och i 
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förlängningen min insamlade data. Av mina tillskansade erfarenheter upplever 

jag att det finns såväl fördelar som nackdelar beträffande detta.  

3.7.1 Offline-möten 

Mina offline-möten har, till skillnad från många av mina online-möten, 

präglats av starka intryck. Detta upplever jag främst har att göra med att jag, i 

dessa situationer, vistats i nya och för mig främmande sammanhang. 

Fördelarna har varit många. Ett av mina första informantmöten offline får stå 

som exempel för nyttan med fysiska möten.  

 

Tidigt en morgon i november 2014 begav jag mig ut till polishuset i Södertälje 

för möte med Johannes. Jag var ganska nervös inför mötet – jag visste inte 

riktigt vad jag kunde förvänta mig och var orolig för att min informant skulle 

vara och bete sig såsom jag föreställde mig poliser. Hård, stram och 

emotionellt kylig. Johannes hälsade mig välkommen i receptionen och tog mig 

sedan med in i byggnaden. Min nervositet släppte så fort vi hälsat på 

varandra. Johannes föll inte alls inom ramen för vad jag hade förväntat mig. 

Han verkade glad, tillmötesgående och närvarande. Vi gick igenom många 

dörrar som var tvungna att låsas upp med passerkort. Vi gick upp för några 

spiraltrappor och vek sedan in till vänster, in i en lång korridor fylld av 

konferensrum. Jag gick in och satte mig i ett av dem, medan Johannes 

hämtade kaffe. "Det här kommer verkligen sitta fint! Det blev en lång natt. 

Det var egentligen inte meningen att jag skulle jobba nattskift, men när folk 

kastar smällare och eldar så...". Vi satt i konferensrummet i över två timmar. 

Skämtsam tonalitet varvades med seriösa diskussioner. Att i det här fallet träffa 

informanten offline bidrog med andra ord till en mängd intryck som, i ett 

senare skede av arbetet, kan vara oerhört värdefulla. En kopp kaffe eller ett 

konstigt ljud från korridoren kan exempelvis fungera som ingångar till 

samtalsämnen jag inte kunnat ana på förhand. 

 

Starka visuella intryck har jag dock även upplevt kan få negativa konsekvenser 

för fältarbetet. Ett annat av mina offline-möten skildrar detta.  
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Jag hade min intervju med Sten inbokad sedan en relativt lång tid tillbaka – 

tre till fyra veckor behövde han på sig för att ha möjlighet att avsätta tid för ett 

möte. I den förberedande mejlkorrespondensen fick jag tidigt en känsla av att 

jag hade att göra med en viktig och därför upptagen informant. 

 
Jag föreslår mellan 12.00 och 13.00 på polishuset. Om du anmäler dig i vakten på 
Rikspolisstyrelsen Polhemsgatan 30 så kommer jag och hämtar dig. Glöm inte att ta 
med ID-kort. Tyvärr kommer jag inte kunna avsätta mer än en timma är jag rädd. 
(Utdrag från mejlkorrespondens med Sten) 

 

Föreställningarna om den hårda och strama polisen växte sig starka igen, och 

minnet av det avdramatiserade mötet med Johannes i Södertälje blev alltmer 

vagt. På intervjudagen anlände jag polishuset i god tid – en kvart före avtalad 

tid anmälde jag mig hos vakten i entrén. Det ringdes upp och meddelades att 

jag ankommit och jag ombads att sätta mig ner för att vänta. Väntan på att bli 

upphämtad kom att bli oerhört mentalt påfrestande för mig. Entrén jag satt 

och väntade i upplevde jag som mäktig och skrämmande. Tjocka glasväggar 

och kodade svängdörrar utgjorde en tydlig gränsdragning mellan "inne" och 

"ute". Även om jag på ett intellektuellt plan förstod att denna typ av 

gränsdragning förmodligen främst fyllde en säkerhetsfunktion var det svårt att 

styra bort mina negativa föreställningars tolkningsföreträde. Ett flöde av 

människor i kavajer, skjortor, dressade skor och med synliga passerkort rörde 

sig konstant in och ut genom svängdörrarna. Detta alltmedan vakterna, med 

ett upplevt kyligt kropps- och ansiktsuttryck, iakttog varje steg som togs i 

entrén. Inte förrän en kvart in på den avtalade intervjutiden kom min 

informant för att hämta mig. Innan jag fick reda på att förseningen berodde på 

att besökaren före mig "vägrat avbryta mötet" hade många tankar och känslor 

hunnit snurra i mitt huvud – strama och formella mejl, kyliga vakter, tjocka 

glasväggar och en försenad informant skapade en samlad känsla av 

undergivenhet och rädsla. Innan intervjun startade hann jag samla mig 

någorlunda, men jag upplevde ändå att de negativa känslorna på olika sätt 

påverkade min egen prestation under intervjun. 

 

Jag vill tydligt understryka att jag inte förhåller mig till mina tankar, känslor 

och dess prägling på mötessituationen som en direkt kritik riktat mot min 
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informant och mötets sociala inramning. De negativa känslor jag drabbades av 

förstår jag snarare som sprungna ur mina förutfattade föreställningar om 

polisen. Jag upplever dock att utfallet av detta möte inte blev så bra som jag 

hoppats på, och min tolkning är att detta främst beror på att just detta möte 

ägde rum i ett offline-sammanhang. Att vistas i främmande miljöer och träffa 

främmande människor kan vara upphov till starka intryck som i sin tur riskerar 

att förstärka redan negativt förutfattade föreställningar. Min bristfälliga 

mentala närvaro under intervjun kan exempelvis ha inneburit att jag missade 

att ställa viktiga följdfrågor som möjligen kunnat öppna upp för nya och 

intressanta infallsvinklar.  

3.7.2 Online-möten 

Att observera och prata med poliser i online-sammanhang skiljer sig avsevärt 

från offline-sammanhang. Det finns många positiva aspekter med att föra 

intervjuer och delta i samtal på digitala plattformar.  

 

Först och främst upplevde jag det som lättare att prata med informanterna när 

jag inte behövde möta dem ansikte mot ansikte. Avsaknaden av ett fysiskt 

sammanhang upplevde jag med andra ord skapade en viss känsla av 

anonymitet. Trots att jag var väldigt tydlig med vem jag var och varför jag 

gjorde som jag gjorde blev den digitala barriären ett bekvämt skyddsavstånd 

för mig i interaktionen med informanterna. Till skillnad från mitt offline-möte 

på Rikspolisstyrelsen ägde inget av mina online-möten rum i främmande 

miljöer, och det upplever jag som en av de största metodologiska fördelarna. 

Att kunna sitta bakom en datorskärm i en för mig trygg miljö anser jag har 

hjälpt mitt datainsamlande då det underlättat för möjligheten att vara mentalt 

närvarande.  

 

Jag fick även erfara att många av mina online-informanter liksom jag själv 

fann fördelar i skrivna frågor och svar. För informanten möjliggjorde det en 

längre betänketid än vad som kunnat erbjudas i en offline-intervju. Det ledde 

till att de hade möjlighet att i lugn och ro formulera väl genomtänkta svar. 

Den längre betänketiden är dock inte helt oproblematisk - baksidan med en 

längre betänketid står att finna i den ökade möjligheten till självcensur.  
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För mig som intervjuare innebar de skrivbaserade intervjuerna att jag hade 

god tid att fundera och slipa på följdfrågor – frågor som lätt kan falla bort i en 

offline-intervju. Det är dessutom fördelaktigt att online-baserade möten och 

interaktioner ständigt arkiveras. Allt som skrivs och sägs ligger kvar i flöden 

och meddelandetrådar vilket underlättar när en behöver se tillbaka på olika 

händelser och möten i fältet.  

 

Det finns självklart negativa aspekter med det metodologiska tillvägagångssätt 

som online-mötena utgör. Exempelvis är det väldigt svårt, om än omöjligt, att 

utläsa informanternas sinnesstämning när de svarar på en fråga via mail eller 

genom direkta meddelanden på Twitter. Om jag under en offline-intervju 

uppmärksammat att en av mina frågor väcker starka känslor – exempelvis 

genom kroppsspråk, tonalitet och betoningar – har det legat nära till hands att 

ställa följdfrågor för att komma åt ytterligare information kring aspekter som 

är viktiga för informanten. Denna möjlighet har varit helt obefintlig under de 

möten jag fört med informanter i online-sammanhang. Detta kan i sin tur leda 

till missförstånd och feltolkningar av svar. 

 

Jag har även upplevt att den tidigare beskriva fördelen med fältarbetets 

automatiska arkivering kan slå om till en nackdel i mitt förhållningssätt till 

fältarbetet. Det är en fantastisk förutsättning att ständigt ha tillgång till sitt fält 

och den insamlade datan vart en än befinner sig – jag är aldrig längre än en 

mobiltelefon bort. Det finns dock en stor risk för att de bekväma 

förutsättningarna leder till en alltför bekväm och tillbakalutad inställning till 

informationsinsamlingen. Exempelvis har jag, när jag reflekterat över 

skillnader mellan de olika typerna av möten, insett att det finns en 

överhängande risk för att mentalt distansera sig från intervjun när den utförs 

online – detta för att jag genomför intervjun med vetskap om att all data 

automatiskt sparas. Samma sak gäller när jag tar del av polisiära diskussioner 

och debatter i mitt Twitter-flöde. Det digitala fältets bekväma förutsättningar 

anser jag med andra ord ändå kräver samma typ av fokus som fält med mindre 

bekväma metodologiska förutsättningar; det finns inga genvägar till ett lyckat 

fältarbete. Jag har därför upplevt att jag varit tvungen att arbeta hårt och 
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aktivt för att inte falla offer för latheten som bekväma metodologiska 

förutsättningar lockar till.  

3.8 Etiska aspekter 

Under den inledande delen av fältarbetet försökte jag på ett så distinkt sätt 

som möjligt förklara och tydliggöra det bakomliggande syftet med min närvaro 

på Twitter. Vid min första kontakt med informanterna skickade jag en formell 

förfrågan där jag tydliggjorde vem jag var, vem jag representerade och vad 

studien i stora drag skulle behandla. Informanterna fick utifrån den 

informationen sedan ta ställning till om de ville delta eller inte.  

 

Några av mina informanter har varit tydliga med att anonymitet är en 

grundförutsättning för deras medverkan. Kravet på anonymitet har varit 

sprungna ur olika anledningar. Det finns de poliser som arbetar med känsliga 

arbetsområden inom polisen och som därför har skyddade personuppgifter, 

vilket i sin tur även lett till att de är anonyma på Twitter. Andra har velat vara 

anonyma för att de upplever att det är lättare att vara mer öppen och ärlig 

med åsikter då. Som en konsekvens av dessa viljor har jag därför valt att 

anonymisera samtliga av mina informanter. Genom att tillskriva dem 

pseudonymer skyddas deras identiteter samtidigt som jag på ett smidigt sätt 

kan referera till namn vid etnografiska exemplifieringar.   

 

I mitt teoretiserande och reflekterande arbete har jag tolkningsföreträde. Att 

inneha den makten förutsätter dock ett stort etiskt ansvarstagande. Exempelvis 

är det upp till mig att se till så att jag har förstått mina informanter på ett 

korrekt sätt. I och med den tidigare skildrade problematiken kring svårigheten 

att utläsa informanters sinnesstämningar i online-sammanhang blir det extra 

viktigt att försäkra sig om att informanters svar inte blir missförstådda. Vilka 

antropologiska aspekter jag väljer att lyfta fram mina informanters svar i är 

helt upp till mig, men det är ytterst viktigt att i grunden förstå vad 

informanten menat med sitt svar. Att basera teoretiska resonemang på 

missförstånd måste med andra ord motverkas så gott det går.  
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3.9 Brygga mellan online- och offline-sammanhang 

I början av mitt arbete var jag huvudsakligen intresserad av att bedriva ett 

fältarbete som enbart riktade in sig på polisen i en digital kontext. Under 

arbetets gång har jag dock kommit fram till att det känns rationellt att, genom 

uppsatsen, försöka betona bryggan mellan polisens närvaro på Twitter kontra 

"ute på gatan". I och med att den största delen av polisens arbete idag utförs i 

offline-sammanhang skulle det kännas märkligt att förbise den aspekten.  

 
Jag började twittra i samband med någon dum artikel från AB eller kvällsposten. Jag 
kände att jag ville förmedla lite om vad en utryckningspolis gör på sina arbetspass.  
Kvällstidningarna har en förmåga att generalisera och skriva artiklar som är helt åt 
skogen fel gällande polisen. Och aldrig skriver de om vilket bra jobb vi gör det 
kommer liksom inte med i deras artiklar.  Så det är väl den största anledningen.  
(Ur DM-intervju med Johan) 
 

Genom att understryka hur syftet med närvaron på Twitter bland annat 

inbegrips av en vilja att förändra samhällets förhållningssätt till polisen 

upplever jag att det är tydligt hur det strävas efter att etablera en växelverkan 

mellan de olika sammanhangen. Genom Twitter vill poliser ha möjlighet att 

påverka människors allmänna uppfattning och förhållningssätt till polisen, 

såväl online som offline. Ur den här aspekten blir Twitter ett verktyg för att i 

förlängningen nå människorna "ute på gatan" – genom att dela med sig av 

axplock ur den polisiära vardagen som visar på medmänsklighet kan 

människors allmänna föreställning om polisen nyanseras.  
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4. Den tvetydiga polisrollen 

 

4.1 Vem litar på polisen?  

Under de senaste åren har ett antal händelser ägt rum som speglat den 

polisiära apparaten på ett negativt sätt. Under maj 2013 bröt upplopp ut i ett 

antal av Stockholms förorter – ett hundratal bilar antändes och stenar kastades 

mot polisen. I ett påföljande pressmeddelande menade förortsorganisationen 

Megafonen att upploppet med största sannolikhet bottnade i en reaktion mot 

polisens tidigare ageranden i förorten (Eidevall, 2013, 20 maj). Ett olagligt 

register över romer som Skånepolisen fört uppdagades i september 2013 

(Orrenius, 2013, 23 september), vilket ledde till en omfattande kritik mot det 

upplevt oetiska och rasistiska i polisens ageranden (e.g. Pettersson, 2013, 24 

september; DN Ledare, 2013, 24 september; Expressen Ledare, 2013, 24 

september). Vid en demonstration mot Svenskarnas Parti i Limhamn i slutet av 

augusti 2014 blev motdemonstranter skadade av polisen (e.g. Holender & 

Löfgren, 2014, 24 augusti; Malmö TT, 2014, 25 augusti). Händelsen ledde till 

ett enormt ifrågasättande av polisens ageranden, och i diverse medier 

uttrycktes sorg, oro och ilska (e.g. Westerberg, 2014, 24 augusti). "Vilka ska vi 

ringa till när det är polisen vi är rädda för? Hur underligt är det inte att 

polisen ska vara de som utreder sina egna handlingar?" skriver Aftonbladets 

krönikör Angela Larsson (2014, 24 augusti). Som en reaktion på den negativt 

framställda bilden av polisen hölls den 7 september 2014 en debatt i Sveriges 

Radio P1 med titeln "Vem litar på polisen?" (Sveriges Radio, 2014). Trots den 

negativa kritik som den svenska polisen fått utstå visar nyligen genomförda 

undersökningar och framtagna rapporter från såväl Sifo som 

Brottsförebyggande rådet på ett ökat förtroende för myndigheten 

(Brottsförebyggande rådet, 2015; Ekström, 2014, 21 maj).  

 

Den samtida svenska polisdiskursen tycks präglas av en tvetydighet. Polisen ska 

vara en trygghetsväktare i samhället och har, enligt den senaste statistiken, ett 
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ansenligt förtroende hos medborgarna - detta trots den negativt skildrade 

mediala bild som präglat polisdiskursen de senaste åren. Någonstans i 

förhållningssättet till den polisiära verksamheten, såväl externt som internt, 

förefaller det finnas skilda ståndpunkter kring syfte, mål, metod och medel – 

skillnader som motverkar strävan mot en samstämmig poliskår. Vad det 

grundar sig i finner dels sin förklaring i vem som har makten att definiera den 

polisiära verksamheten och det den inbegrips av.   

4.2 Det massmediala tolkningsföreträdet 

Jag har aldrig haft någon direktrelation med polisen. Förutom de få tillfällen 

när jag varit tvungen att förnya mitt pass så skulle min relation till polisen 

främst kunna förklaras i termer distansering. Oavsett om det rört sig om 

iakttagandet av patrullerande poliser ute på gatan eller om en varslande siren i 

fjärran så har en distansering varit det som främst präglat relationen. I och 

med denna passiva relation har definierandet av polisen överlåtits till andra 

agenter, och en överhängande majoritet av de som bidragit har utgjorts av 

diverse mediala aktörer och populärkulturella uttryck. I kvällstidningar och 

nyhetssändningar kan en, som tidigare beskrivits, ta del av reportage på 

reportage skildrandes tveksamma ingripanden och kontroversiella 

polisuttalanden i samband med demonstrationer, upplopp och andra polisiärt 

involverande händelser. I böcker, filmer och tv-serier skildras snabba biljakter, 

okonventionella förhörsmetoder, maktmissbruk, korruption och grov humor – 

exemplen är många. 

 
Jag kan tycka att det är väldigt påfrestande att folk i allmänhet inte riktigt förstår 
vad en polis gör. Vi lämnar dödsbud, vi står vid trafikolyckor med skadade och 
försöker hjälpa, vi försöker trösta, vi hämtar upp barn som far illa och som ingen 
kan ta hand om. Listan kan göras lång. (Ur mejlintervju med Mikaela) 
 
Kvällstidningarna har en förmåga att generalisera och skriva artiklar som är helt åt 
skogen fel gällande polisen. Och aldrig skriver de om vilket bra jobb vi gör - det 
kommer liksom inte med i deras artiklar. De ger en felaktig bild enligt mig. Men för 
allmänheten blir det en sanning vilket skadar polisens förtroende. Ett exempel är ju 
när polisen tvingas skjuta. Då är det direkt skriverier i stil med att vår "ammunition 
är så farlig att den till och med är förbjuden i krig". De tar inte upp anledningen till 
varför vi använder just den ammunitionen. Jag skulle vilja säga en felaktig bild av 
polisen i nio fall av tio. (Ur mejlintervju med Johan) 
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Många av de poliser jag pratat med upplever att det finns en utbredd 

perspektivlös bild av det polisiära arbetet som konsekvent reproduceras genom 

massmedia och populärkulturen. Det massmediala och populärkulturella 

kommunicerandets avsaknad av perspektiv upplevs i sin tur leda till en 

förvrängd och endimensionell bild av den komplexa verklighet som poliserna 

upplever. I och med dessa kommunikationskanalers stora spridning löps det 

stor risk att uppstå ett maktöverläge i relationen med polisens egen 

självdefiniering. Akhil Gupta diskuterar i enlighet med detta, i artikeln 

"Blurred Boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and 

the Imagined state" (1995), hur tidningar som fenomen konceptualiserats som 

kulturella texter och sociohistoriska dokument och som, i och med det, formar 

människors upplevda sanningar. 

 
Since newspaper reports are invariably filed by locally resident correspondents, they 
constitute, as do oral interviews, a certain form of situated knowledge. Obviously, 
perceiving them as having a privileged relation to the truth of social life is naive; 
they have much to offer us, however, when seen as a major discursive form through 
which daily life is narrativized and collectivities imagined. Of course, the narratives 
presented in newspapers are sifted through a set of institutional filters, but their 
representations are not, for that reason alone, more deeply compromised. Treated 
with benign neglect by students of contemporary life, they mysteriously 
metamorphize into invaluable "field data" once they have yellowed around the edges 
and fallen apart at the creases. (Gupta 1995:385) 
 

Trots att tidningen, i egenskap av ett medialt verktyg för ett konstruerande av 

verkligheten, inte kan förstås som innehavandes en priviligierad relation till 

sanningen så passerar innehållet, allt som oftast, genom filtreringen och blir 

sedermera sedd på som autentisk data (Gupta 1995:385). I skenet av detta 

resonemang blir det lättare att skönja den inneboende fara som återfinns i det 

tolkningsföreträde som den överordnade kommunikationskanalen besitter.  

4.3 En förenklad syn på polisarbetet 

Det är dock inte enbart den mediala rapporteringen som, enligt mina 

informanter, kommunicerar en förenklad bild av det polisiära arbetet. Ett otal 

antal gånger har jag hört poliser som refererat till det resonemang som den 

före detta justitieministern Beatrice Ask förde i en debattartikel i Expressen i 

maj 2014. Krönikan behandlade frågan kring polisiärt civilanställda experter 
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och deras eventuella framtida möjlighet att leda förundersökningar samt hålla 

förhör. 

 
Till polisens kärnområden hör att upprätthålla allmän ordning och bekämpa brott. 
Polisen har med tiden påförts en mängd uppgifter som i mindre utsträckning har 
samband med dessa huvuduppgifter. Förra veckan tog regeringen initiativ till att 
renodla polisens arbetsuppgifter och att genomföra en analys för att vässa 
effektiviteten genom hela rättskedjan.[…] Även inom polisens kärnverksamhet 
varierar dock arbetsuppgifterna. Att hålla ordning på stan en löningshelg är något 
helt annat än att leda en omfattande utredning om misstänkt bokföringsbrott. Därför 
behöver vi en bred kompetens inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten. Här kan de 
civilanställda inom de båda myndigheterna spela en mer framträdande roll. [...]För 
att fullt ut kunna tillvarata de civilanställdas kompetens behöver de civilanställda 
utökade polisiära befogenheter. På så vis skapas bland annat bättre möjligheter att 
anställa och utnyttja expertis med akademisk bakgrund. (Ask, 2014, 5 maj) 

 

"Att hålla ordning på stan en löningshelg" skriver Ask om det yttre 

polisarbetet. Flera av mina informanter vittnar om att just den sägningen 

sätter fingret på det som är kärnan i problematiken rörande den externa synen 

på polisyrket – uppfattningen av vad det polisiära arbetet inbegriper och 

ställer, eller snarare inte ställer, för krav. Av mina informanter skildras det hur 

många, utanför polisorganisationen, vill att polisens arbete ska sträva efter att 

leva upp till en skev och orimlig idealbild.  

 
Man vill ge civila mycket mer polisiära befogenheter utan att riktigt tänka på vad det 
kan få för konsekvenser. Det finns ju ändå en anledning till varför polisutbildningen 
är två och ett halvt år plus ett halvårs aspiranttjänstgöring. Jag vill mena på att det 
är något man som polis behöver ha med sig i bagaget. Man kan absolut vara väldigt 
duktig på att utreda brott, men vissa brottssituationer är man inte lämpad för utan 
utbildning. Det är samma sak om man ska ut och göra husrannsakan eller så - det är 
oftast i situationer när man tror att inget ska hända som det faktiskt händer 
någonting. Och vad gör man då om man bara gått en snabbutbildning på ett halvår 
för att sen bli polis? Jag tror att risken är stor att en sådan utveckling skulle kunna få 
tråkiga konsekvenser för den samlade bilden av polisen. Är man polis så kommer folk 
förvänta sig att man är polis, och då gör ingen skillnad på någon som bara läst ett 
halvår till polis för att denne hade några akademiska poäng i bagaget eller någon 
som gått hela polisutbildningen och fått lära sig allt. Folk struntar i vad den enskilde 
polisen har för bakgrund. Man verkar, i folks ögon, på samma villkor som alla andra 
poliser. (Ur offline-intervju med Fatima) 
 

Många är de som menar på att det finns en raljerande underton i 

beskrivningen av polisens arbete. I ett svar till Beatrice Ask skriver Lena Nitz, 

ordförande för Polisförbundet, om hur den dåvarande justitieministerns 
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skildring av polisuppdraget bör ses på som grovt förenklad, okunnig och 

oförskämd. Hon understryker vidare att uppdraget främst handlar om 

"relationer. Det handlar till exempel om att arbeta förebyggande för att 

förhindra konflikter innan de bryter ut. Men även i akuta situationer där brott 

sker är en etiskt väl kalibrerade kompass och utbildning i att möta människor 

långt viktigare än våld" (Nitz, 2014, 6 maj).  

4.4 "En massa stora tuffa killar och tjejer som tål vad som helst" 

Den skildrade skeva civila synen på polisen inryms dock inte enbart av en 

onyanserad bild av det polisiära arbetet. Det upplevs även finnas en vriden 

bild av polisidentiteten - den nästintill mytiska polispersonan. En av mina 

informanter, ingripandepolisen Sten, berättar om hur han upplever att en stor 

del av den allmänhet han mött verkar tro att polisen utgörs av "en massa stora 

tuffa killar och tjejer som tål vad som helst".  

 
Vi är ju också individer, precis på samma sätt som de som synar oss. Jag kan tycka 
att det är märkligt att folk ser på oss som "Robocops" som hjärtlöst ska utföra alla 
möjliga typer av uppdrag utan att känna någonting. Visst är vi tränade inför mötet 
med samhällets baksida, och visst blir ens emotionella reaktion alltmer avtrubbad ju 
mer hemska saker man ställs inför. Att ta hand om människor som tagit livet av sig 
gör ju någonting med en helt klart, även om den femtioelfte gången är lättare att 
hantera än de första. Men poliser måste också få gråta och visa känslor och det gör 
vi också. Kanske inte lika mycket utåt mot allmänheten som inåt mot arbetsgruppen. 
(Ur offline-intervju med Sten) 

 

Utryckningspolisen Erkki menar på hur många tycks ha låst sig i en trångsynt 

idé om vad en polis är och bör vara. Han menar på hur det verkar finnas 

förväntningar på den myndighetsperson polisen är och att det ofta inbegriper 

en stereotyp bild av en sträng, kyligt och bestämmande person som enväldigt 

pekar och bestämmer över andra.  

 
Jag försöker motarbeta det så gott jag kan genom att hela tiden vara mig själv i 
mötet med allmänheten. Det är nästan komiskt hur paffa folk blir när de blir 
bemötta av en god och glad polis istället för den strama myndighetsperson de 
förväntat sig. Och det är verkligen inte så att jag sköter mitt jobb sämre än andra 
polis, men min "icke-myndighetsaktiga" framtoning upplever jag som underlättande 
och gör mötet med allmänheten oerhört mycket smidigare.  
(Ur DM-intervju med Erkki) 
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I artikeln "Police Force or Police Service? Gender and Emotional Labor" 

skriver Susan Ehrlich Martin (1999) bland annat om de bakomliggande 

orsakerna till den spridda bilden av den hårda polisen.  

 
The importance, skills, and scope demanded of police in performing emotional labor 
are often overlooked or downplayed by both the police and the public for two closely 
linked reasons. First, policing has been defined in terms of fighting crime or catching 
criminals, although it involves a far wider variety of tasks. Second, the occupation 
has long been dominated by men and closely associated with the stereotypical 
inexpressive masculinity of Sergeant Friday (Martin 1999:112) 

 

Martin skriver om hur polisyrket genom tiderna främst utövats med maskulina 

förtecken. Det skildras hur aggressiv brottsbekämpning traditionellt har setts 

på som "riktigt polisarbete" av såväl polis som allmänhet. Det har varit synligt, 

uppskattat och belönat. Associationer till polisarbetet såsom att fånga 

kriminella, utsätta sig för farligheter och agera modigt är det som, enligt 

Martin, markerat polisyrket som ett "maskulint yrke" (Martin 1999:115). Det 

skildras vidare hur polisarbetet dock är långt ifrån ett arbete som främst bör 

associeras med farlig aggressiv brottsbekämpning. Snarare pekar Martin på 

hur polisuppdraget i stor utsträckning förordar utövandet av arbetsuppgifter 

med mer feminina förtecken. Allt detta är tätt ihopkopplat med polisyrkets 

förhållningssätt till det känslopräglade arbetet, något jag kommer återkomma 

till.  

4.5 Den interna tvetydigheten 

Samhällets syn på polisens funktion och identitet är med andra ord långt ifrån 

entydig. Problematiken verkar dock inte enbart rota sig i det externa 

förhållningssättet till polisen. Inom myndigheten tycks det finnas tendenser till 

beteenden och jargonger som möjliggör ett befästande av den onyanserade 

bilden. Spaningspolisen Mikaela ger exempel på hur detta tar sitt uttryck: 

 
Jag har många gånger upplevt att kollegor haft en märklig vana att kliva in som i en 
skådespelarroll när man åker på uppdrag. Det är klart vi ska bibehålla en 
professionalism gentemot folk vi möter, men professionalism behöver verkligen inte 
likställas med hårdhet. Det känns som att den typen av rollgestaltning kommer ur en 
nästan mytisk bild av hur polisen ska vara. Jag tror dessvärre att det i vissa fall rör 
sig om att man sett för många poliser på film och sen försöker leva upp till den 
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bilden, om du förstår vad jag menar. Om än inte hela vägen, så i alla fall i den 
riktningen. Men polisen kan ju och bör, enligt mig, vara så mycket mer än det.  
(Ur mejlintervju med Mikaela) 

 

Att uttryck i stil med "Robocops" förekommer kopplat till den svenska 

polisrollen tycks således inte helt och hållet sakna grund. När Mikaela i 

ovanstående citat beskriver hur hon upplever att hennes kollegor kliver in i en 

skådespelarroll under polisuppdrag tycker jag mig skönja något som kan 

förklara delar av det interna problemet rörande tvetydigheten kring 

polisrollen.  

 

Först och främst – att som polis gå i roll under polisiära uppdrag kan ses 

utifrån ett strukturfunktionalistiskt teoretiserande. Detta inbegrips bland annat 

av ett resonemang som utgår från att samhället består, hålls ihop och 

reproduceras genom ett system av sociala relationer mellan samhälleliga 

institutioner samt individer. I sin klassiska artikel "On Social Structure" 

skriver Alfred Radcliffe-Brown (1940) om hur en, för att kunna förstå en 

person, behöver se till den sociala struktur som omgärdar hen.  

 
Every human being living in society is two things: he is an individual and also a 
person. As an individual, he is a biological organism, a collection of a vast number of 
molecules organised in a complex structure, within which, as long as it persists, there 
occur physiological and psychological actions and reactions, processes and 
changes.|...] The human being as a person is a complex of social relationships. He is 
a citizen of England, a husband and a father, a brick-layer, a member of a particular 
Methodist congregation, a voter in a certain constituency, a member of his trade 
union, an adherent of the Labour Party, and so on. Note that each of these 
descriptions refers to a social relationship, or to a place in a social structure. [...]We 
cannot study persons except in terms of social structure, nor can we study social 
structure except in terms of the persons who are the units of which it is composed. 
(Radcliffe-Brown 1940:5) 

 

Radcliffe-Brown understryker hur en person alltid är tvungen att förhålla sig 

till den roll som den sociala relationen tilldelat denne. I och med att varje 

person ingår i en komplex struktur av en ansenlig mängd sociala relationer 

behöver denne skifta mellan de sociala roller som de olika sammanhangen 

förväntar sig.  
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Utifrån detta resonemang kan det, av Mikaela, upplevda skådespelet förklaras 

genom att hennes kollegor kliver in i den roll som upplevs förväntad i 

relationen mellan polis och medborgare. Problemet kvarstår dock - vilken 

adderande faktor, med utgångspunkt från detta teoretiserande, är med och 

upprätthåller den interna tvetydigheten i polisrollen?  

  

Mikaelas uttalande om att en polisiär professionalism inte behöver "likställas 

med hårdhet" antyder att de kollegor som iklär sig rollen som poliser har en 

idé om vilka rollförväntningar detta medför. Samma sak gäller Erkkis tidigare 

beskrivning av sin "icke-myndighetsaktiga framtoning" – att föra sig på ett 

icke-myndighetsaktigt sätt tyder på en etablerad idé om vilka förväntningar det 

finns på en myndighetsutövares rollutövning. Utifrån den data jag tagit del av 

under mitt fältarbete går det att utläsa att det internt finns en mängd olika 

föreställningar kring vad som de facto definierar samt bör definiera polisrollen. 

En förklaring till problemet med den tvetydiga bilden av polisen kan ses i 

skenet av detta konstaterande.  

 

Den tidigare förda diskussionen kring gräsrotsbyråkratens varande (Lipsky 

2010:13-16; Rothstein & Kumlin 2005:349; Westman 2012:1) pekar på hur 

varje individuell statstjänsteman innehar en relativt stor frihet i utformandet 

av sin verksamhet. Denna frihet innebär i sin tur en upphöjd maktposition då 

detta medför ett individuellt tolkningsföreträde för den stat denne 

representerar. Ställt mot de varierade interna föreställningarna kring 

polisrollen blir detta ofrånkomligt problematiskt. I ett samhälle där varje polis 

tolkningsföreträde kombineras med individuella föreställningar om vad som 

bör definiera polisrollen är det svårt att enhetligt och likriktat kommunicera 

vad polisen står för.  

 

Särskilt problematiskt är det faktum att jag upplevt hur föreställningarna kring 

förhållningssättet till det polisiära arbetet och polisrollen främst skiljer sig åt 

mellan å ena sidan myndighetens officiella hållning och å andra sidan 

"gräsrotspolisernas" personliga ståndpunkter.  
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Det finns dessvärre en syn internt om att vi ska vara ute och jobba, och inte slösa tid 
på exempelvis utbildning, övning eller handledning. "Fler steg och oftare" om du 
hört parollen. "Det finns många som kan ta ditt jobb om inte galoscherna passar".   
(Ur DM-intervju med Fabio) 
  

Många är de poliser som menar på att delar ur grundfundamentet, varifrån 

det polisiära arbetet tar avstamp, skaver mot deras definition av polisrollens 

samhälleliga syfte. Ett flertal av mina informanter menar på hur det upplevs 

vara svårt att förändra allmänhetens syn på polisens funktion, syfte och 

identitet när det saknas en internt implementerad koncensus kring hur det bör 

definieras.   

 
Polisens nya ledord "engagerad, effektiv, tillgänglig" är ju egentligen bara 
management-floskler, och säger ingenting om komplexiteten i det polisiära arbetet. 
Det skulle kunna vara vilken bransch som helst. Jag tycker det är tragiskt - polisen 
behöver verkligen arbeta med värdegrund och handledning av arbete i yttre tjänst. 
Man kan helt enkelt inte styra polisverksamheten utifrån ett sådant resultatstyrt 
perspektiv. (Ur offline-intervju med Carsten) 
 

Tvetydigheten i förväntningarna på polisarbetet och polisrollen är 

obestridligen utbredd och präglar den samtida polisdiskursen på ett 

omfattande sätt. Massmediala kanaler, populärkulturen, politiker, 

allmänheten, polisledningen, poliserna – alla tolkar och kommunicerar sin 

egen bild av vad polisen är och bör vara. Ofta förekommer det att de externa 

"utompolisiära" rösternas budskap förmedlar nidbilden av den hårda och 

strama polisen: statsrepresentanten som polisiärt för sig med emotionell 

återhållsamhet och som ofta uppmärksammas och kritiseras för tveksamma 

metoder vid ingripanden. Även om de externa rösternas budskap inte är helt 

enhetliga så råder det ändå en viss likriktning i tolkningen av polisrollen. Inom 

polismyndigheten skaver förhållningssätten mot varandra desto mer; 

attityderna gentemot polisen som samhällsfunktion skiljer sig på många sätt åt 

mellan det polisiära styret och dess medarbetare. Under mina många samtal 

med polisinformanterna har det vid ett flertal tillfällen uttryckts en längtan 

mot en annan sorts polis – en polis som frångår den endimensionella, strama, 

hårda och kyliga myndighetsideal som många tycks sträva efter att efterleva. 

En polis som på nya sätt skapar möjligheter för ett djupare och mer 

underbyggt samhälleligt förtroende. En polis som, enligt många av mina 
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informanter, dagens polismyndighet inte lämnar något vidare utrymme för. 

Den tillgängliga och förtroendeskapande polisfunktionen är dock inte helt 

obefintlig i den samtida polisverksamheten. Mitt möte med dialogpolisen 

Carsten gav mig inblick i en polisiär verklighet vars grundpremiss tycks präglas 

av ett djupt, brett och kritiskt förhållningssätt till polisens funktion, syfte och 

identitet.  
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5. En annan sorts polis 

 

5.1 Polisen bakom fasaden 

Carsten är 39 år gammal och började arbeta som polis 2005 efter en tid inom 

försvarsmakten. Att det blev polis var mest en slump.  

 
Jag tror inte att någon jag gick i gymnasiet med hade kunnat gissa på att jag skulle 
bli polis. Jag drömde om att bli lärare och var klassens, eller ja kanske skolans, 
plugghäst. Jag vet inte egentligen varför det blev just polis, men anledningen till 
varför försvaret fick hamna i skuggan för polisen var att jag kände att polisyrket 
skapade möjligheten att kunna göra skillnad på riktigt. Det fanns någon form av 
högre betydelse där som konkurrerade ut att tjäna mycket pengar eller liknande. Hos 
mig har det länge funnits en stark drivkraft att förändra samhället till det bättre på 
något sätt, och där menar jag på att polisen har potential att fungera som redskap 
för att uppnå det målet.  

 

Trots Carstens syn på polisrollen som ett potentiellt samhällsförbättrande 

redskap insåg han, allteftersom han tillskansade sig mer polisiär erfarenhet, att 

möjligheterna till förändring var små. "Jag har ju inte ens lyckats förändra 

något på min egen arbetsplats". Han beskriver hur han, sedan han började 

arbeta som polis, blivit alltmer kritisk till hur den samtida polisen opererar och 

förhåller sig till sin samhälleliga roll. Som ett exempel nämner Carsten hur 

han under sin aspiranttjänstgöring i slutet av sin polisutbildning hamnade på 

en enhet där det förekom en, enligt hans uppfattning, hård och tuff 

polisjargong. Såväl hans instruktör som de övriga poliserna uppträdde på ett 

upplevt nedlåtande sätt gentemot allmänheten – de hade ett onödigt aggressivt 

förhållningssätt och en brist på respekt gentemot människorna de mötte, 

oavsett om det gällde brottsoffer eller brottsmisstänkta. Carsten menar på hur 

han upplever att den typen av förhållningssätt allt som oftast kan härledas bak 

till en gammal förlegad poliskultur.  

 
Jag har varit polis i yttre tjänst på Norrmalm som för 30 år sedan var ökänd för den 
våldsamma grupp poliser som gick under namnet "baseballigan". Den kulturen finns 
inte kvar idag, men man kan ändå se spår av den. Det är givetvis inte i närheten av 
vad det var då, men det är ändå långt ifrån vad jag kan acceptera. Spåren är 
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exempelvis den ruffighet och hårdhänta föring man kan se i vissa polisers sätt att 
bemöta allmänheten.  

 

Carsten understryker hur kärnan i problematiken beträffande reproducerandet 

av dessa poliskulturella jargonger återfinns i de nya medlemmarnas sociala 

inlärning och anpassning till den redan etablerade polisgruppen. Inlärnings- 

och anpassningsprocessen kantas av mer eller mindre tydliga sanktioner "för 

att man ska hamna inom en ram av homogenitet". Som inom alla sociala och 

kulturella grupper finns det oskrivna regler och normer inom polisiära grupper 

som styr de enskilda polisernas utföranden och uppträdanden, och bryter 

någon mot dessa regler och normer kan mer eller mindre tydliga 

sanktionerade åtgärder vidtas. I linje med Carstens skildring av de normer och 

oskrivna regler som florerar inom poliskåren skriver psykologen Rolf Granér, 

(2004), i sin bok "Patrullerande polisers yrkeskultur", om den inofficiella 

kommunikation och interna jargong som han observerat under sina fältstudier.  

 
Jargongen brukade beskrivas som "rå men hjärtlig" med frikostigt utdelande av 
tråkningar och skämtsamma anspelningar. Det fanns en snärt i kommunikationen 
och en snabbhet i ordväxlingen som ofta hade ett innehåll som låg långt ifrån den 
korrekthet man förknippade med polisrollen [...] Medan nedsättande omdömen var 
vanliga i den interna jargongen förekom de däremot mer sällan i den direkta 
kontakten med andra, och kunde när så skedde uppfattas som övertramp.  
(Granér 2004:148) 

 

Granér beskriver även, tillsammans med Maria Knutsson (2000), riskerna 

kring den polisiärt ruffiga och hårda jargongen. Det menas på hur faran 

uppstår när jargongen övergår i rutin och påverkar det vardagliga arbetet. En 

hård och nedvärderande jargong, menar Granér och Knutsson (2000:53f.), kan 

riskera att föda en negativ attityd som på olika sätt kan påverka polisens 

handlande i tjänsten. Även om Carsten upplever att polisen idag, som en 

konsekvens av en omgjord rekrytering, är inne i en förändringsprocess 

beträffande den polisiära jargongen menar han på att organisationen 

fortfarande har en lång väg att gå.  

 

Den kritiska hållningen gentemot den samtida polisens förfarande inbegriper 

även det sätt som polisverksamheten verkar på – många ageranden och beslut 

upplevs baseras på tyckanden snarare än tänkanden. Med detta menar Carsten 
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att mycket av det som polisen gör och tar sig för inte är grundat i eller prövat 

mot forskning utan baserat på "amatörmässiga tyckanden grundade i 

erfarenheter".  

 
Jag kan svårligen tänka mig att man skulle styra landstinget eller sjukvården på ett 
sådant erfarenhetsbaserat sätt, men polisverksamheten styrs ofrånkomligen av en 
massa tyckanden.  

 

Ett polisiärt fenomen som står i enlighet med detta menar Carsten vidare på är 

hur det inom verksamheten tycks finnas en syn på polisyrket som ett kall - 

antingen har en det eller så har en det inte. Denna inställning har i sin tur lett 

till en kritisk hållning gentemot den akademiska världen. Det finns en bild av 

att "forskare och vetenskapsmän inte vet hur det ser ut på gatan och i 

verkligheten", vilket följaktigt lett till en avskärmning från forskning och 

vetenskap. Etnologen Ann Kristin Carlström (1999) bestyrker detta uttalande i 

sin avhandling "På spaning i Stockholm: En etnologisk studie av polisarbete". 

Avhandlingen skildrar det vardagliga arbetet i en spaningsgrupp vid 

Stockholmspolisen och ett ämne som behandlas är bland annat polisernas syn 

på yrkeskunskap. Carlström beskriver hur spanarna uttrycker en oro över att 

en akademisk bakgrund skulle prioriteras i ansökningen till Polishögskolan. 

"Spanarna var oroliga för att [...] det skulle kunna leda till en passiv polis. De 

jämställde [...] 'akademisk' med 'inte tillräckligt handlingskraftig'" (Carlström 

1999:106). I linje med detta förekommer det, inom polisforskning, begrepp 

som anti-intellektualism (Granér 2004:230) för att skildra det antiteoretiskt 

präglade förhållningssätt som upplevs vara etablerad hos många poliser – ett 

förhållningssätt där akademiker ses på "som blåögda idealister som byggde 

luftslott utan kontakt med den konkreta verkligheten" (ibid.).  

 

Genom att reproducera sociala regler och normer samt bibehålla en 

organisatorisk styrelseform baserad på erfarenheter blir det med andra ord, 

enligt Carsten, svårt att vidareutveckla och uppdatera polisen. Även om det 

delvis vidtagits åtgärder för att få bukt med dessa typer av interna problem 

måste teorin, enligt Carsten, implementeras på bred front på såväl grupp- som 

individnivå för att förändringen ska bli märkbar.  
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5.2 Problematiken med repressivt polisarbete 

Carsten ansluter sig till skaran av de poliser som menar på hur invanda 

polisära beteenden och förhållningssätt finner sin förklaring i en splittrad 

definition av polisidentiteten. Han upplever att det finns många poliser som 

försöker leva upp till en polisidentitet som han förstår som endimensionell. 

"Om man tror att polisyrket är likställt med 'tjuv och polis' så har man 

missuppfattat hela grejen. Det är bara en del av uppgiften, men blir lätt 

felaktigt likställt med hela polisuppdraget". Han menar på hur polisuppdraget 

även bör förstås som inrymmandes ett ansvar för samhällelig 

beteendeförändring – det finns en uppsättning beteenden som samhället har 

kategoriserat som icke-önskvärda och det är främst polisens ansvar att 

förändra detta. Carsten understryker dock sin övertygelse om hur 

beteendeförändring kan nås på olika sätt.  

 
Överallt i samhället betonar vi positiv förstärkning för att förändra beteenden. Man 
får en belöning när man gjort rätt - hundar får en godis när de gjort något bra, 
föräldrar uppmuntrar sina barn under uppfostran. Bra genomförda läxor i skolan 
belönas med guldstjärnor och så vidare. Men inom rättsväsendet så tror vi på att 
bestraffa felbeteenden och att det ska leda till förändring. Enligt min uppfattning 
skulle det vara optimalt om polisen på sikt kunde styra över sina resurser från 
bestraffning till uppmuntring av önskvärda beteenden. Jag är helt övertygad om att 
det skulle vara ett mycket effektivare sätt att komma tillrätta med de icke-önskvärda 
beteendena. Säg att du växer upp i ett socioekonomiskt utsatt område idag, och det 
går dåligt för dig i skolan och så. Det är klassiska faktorer för att du ska få problem 
med rättsväsendet. Men för att du ska bli uppmärksammad av polisen så måste du 
uppvisa ett felbeteende. Det är först när du visar upp ett felbeteende som polisen 
uppmärksammar dig och du blir sedd, hörd och bekräftad. Jag menar att det är helt 
galet. Polisen måste se, höra och bekräfta dig långt innan dess. Man ska inte behöva 
visa upp ett felbeteende för att polisen ska bry sig om en - då förstärker man ju bara 
idén om att det är det som ska till för att få bekräftelse. Min uppfattning är att det 
bara är ett stort slöseri med resurser att arbeta på det sättet. Det går inte att skicka 
ut polisen när skadan redan är skedd - jag menar på att det är i det förebyggande 
arbetet som polisen gör skillnad på riktigt.   

 

Enligt Carsten blir problemet med den alltför omfattande fokuseringen på 

repressivt arbete problematiskt, delvis för att polisen samtidigt ses på som en 

symbol för samhället. En stor del av den grupp människor som polisen är i 

kontakt med förstår polisens omfattande repressiva fokusering som ett uttryck 

för ett förtryckande samhälle, och i detta förhållningssätt förstärks den 

negativa synen på rättsväsendet.  
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5.3 Dialogpolisen 

Den polisiära funktion som Carsten arbetar inom är sprunget ur just detta 

kritiska sätt att förhålla sig till rättsväsendet – dialogpolisen. Idén till 

dialogpolisen föddes i efterdyningarna av de demonstrationer som bröt ut i 

samband med EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001. De omfattande 

sammandrabbningarna som uppstod mellan demonstranter och polis väckte, i 

efterspelet av händelserna, omfattande debatt beträffande polisens insats. Det 

tillsattes en statlig offentlig utredning i syfte att utreda hur polisen organiserar 

sig under större demonstrationer och opinionsbildningar, vilket i sin tur ledde 

till slutsatsen om att en utökad kapacitet för dialog mellan polis och 

demonstranter behövdes (Abrahamsson 2006). Tanken med dialogpolisen var 

från början, och är än idag, en polisiär funktion som arbetar med icke-

repressiva tillvägagångssätt och som skapar öppna kontakter med olika 

grupper i samhället. Carsten beskriver hur dialogpolisen från början enbart 

fokuserade på ett upprättande av dialog med organisatörer och företrädare för 

demonstrationer. Det var dialogpolisens uppgift att ha möten med dessa inför 

demonstrationer i syfte att undvika missförstånd som annars kunde spä på en 

inbillad hotbild. Förhandlingar kring förhållningsregler vid demonstrationerna 

var det tilltänkta sättet att närma sig en lösning på problemet. I dagens 

dialogpolisiära verksamhet läggs det fortfarande stor vikt vid dessa typer av 

förehavanden, men synen på funktionen har breddats. Den samtida 

dialogpolisen arbetar även med det som kallas "social oro". I en 

metodhandbok om som Polisen tog fram 2013 beskrivs det hur den sociala 

oron är ett relativt nytt begrepp för ett fenomen som under de senare åren 

drabbat många socioekonomiskt utsatta områden i samhället.  

 
I dessa områden pågår en normaliseringsprocess för kriminella attityder. 
Samverkansaktörer som arbetar i stadsdelarna har de senaste åren sett en tendens till 
att allt fler ungdomar avskärmar sig från det etablerade samhället och bildar 
subkulturer med egna värderingar, normer och lagar. Kriminalitet blir allt mer 
acceptabelt i dessa områden och en allt större andel ungdomar tycks anse att 
brottslighet mot auktoriteter är ett naturligt beteende. Konsekvenserna blir att 
ungdomarnas chanser till att integreras i majoritetssamhället minskar samt att 
boende och samhällsaktörer upplever otrygghet och rädsla. Hög kriminalitet i ett 
område medför också att inflyttningar och etablering av näringsliv minskar eller 
uteblir.  Detta leder till en självsegregering där området drivs av destruktiva krafter 
vilket ytterligare försvårar integration för nyanlända personer. (Polisen, 2013) 



En annan sorts polis 

 53 

Genom transparent kommunikation med dessa socioekonomiskt utsatta 

grupper beskrivs det hur polisen i allmänhet och dialogpolisen i synnerhet, i 

samarbete med andra samhällsaktörer, kan etablera en öppen och jämställd 

relation som på sikt kan motverka den problematik som den sociala oron 

skapat. 

5.4 Dialog riktat mot social oro 

Carsten berättar hur polisens dialogverktyg bland annat används riktat mot 

det som i samhället kallas "social oro". Av Polisen (2015) definieras social oro 

som destruktiva och kriminella handlingar, främst utförda av unga människor, 

som en konsekvens av diverse samhälleliga och sociala problem. Polisen (ibid.) 

beskriver hur de problem som ger upphov till social oro kan delas upp och 

förklaras utifrån fem olika samhällsnivåer – samhället i stort, närsamhället, 

familjen, vänner och individen. Den översta samhällsstrukturella nivån 

innefattar parametrar såsom samhällets status beträffande exempelvis 

integration och arbetsmarknad och ger en överblick över samhällets kulturella 

attityder och värderingar. Den närsamhälleliga nivån räknar in aspekter såsom 

socioekonomisk status, resurstillgång och boendemiljö. Ett närsamhälle med 

låg socioekonomisk status, bristfälliga samhällsresurser och dålig 

boendestandard beskrivs ofta föda känslor av maktlöshet och orättvisa. Med 

familjenivån avser Polisen främst människors familjeförhållanden och 

boendesituation och pekar bland annat på hur en avsaknad av sociala 

förebilder inom familjen, bristande engagemang eller en alltför sträng disciplin 

från föräldrar utgör riskfaktorer för social oro. De risker som vännivån utgör 

för den sociala oron inbegrips främst av den starka misstro och bitterhet mot 

samhället som breder ut sig i socioekonomiskt utsatta områden. Denna typ av 

bitterhet och frustration tenderar att ena människor som befinner sig i samma 

situation; genom destruktiva gemenskaper som skapar känslor av tillhörighet 

och tillit växer och frodas en frustration riktat mot samhället. Slutligen 

beskriver Polisen hur individnivån åsyftar den enskildes psykiska hälsa, 

utvecklingsfas, grad av impulsivitet och behov. Det beskrivs hur en individs 

inblandning i social oro delvis kan finna sin förklaring i en strävan efter social 

status och ökat självförtroende. Dessa fem definierade nivåer beskrivs som 

samspelandes med varandra; förändring på en nivå kan således påverka en 
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annan. Den minsta gemensamma nämnaren som löper som en röd tråd genom 

samtliga nivåer är utanförskapet. Utanförskapet skapar nya normer, regler och 

lagar inom det utsatta området.  

 
Unga män med kriminella värderingar gynnas av detta utanförskap och den misstro 
mot samhället som odlas eftersom det ökar rekryteringen av ungdomar samt att 
man eventuellt vill hålla samhällsinstitutioner på avstånd. Detta skapar en ond cirkel 
där utanförskap föder ännu mer isolering. (Polisen, 2015b) 
 

Utsatta individers samhörighetskänsla med varandra skapar en alltjämt 

växande frustration och misstro gentemot samhället och den växande känslan 

av utanförskap skapar i sin tur ännu mer isolering. Denna händelseskildring av 

social oro står i enlighet med Georg Simmels beskrivning av en grupps 

sammanhållning. 

5.5 Officiell hållning kontra faktiskt utförande  

Den svenska polisen har sedan händelserna i Göteborg 2001 lagt stor vikt vid 

att framhäva dialogen som ett viktigt redskap för det brottsförebyggande 

arbetet. I Polisens verksamhetsplan för 2015 understryks det hur dialogen 

mellan polis och allmänhet är en viktig del i strävan mot ett starkt 

myndighetsförtroende.   

 
Förtroende för Polisen skapas, förutom genom ett korrekt och effektivt arbetssätt, 
även genom en god dialog med medborgarna. Det finns ett starkt forskningsstöd för 
slutsatsen att medborgarnas förtroende för och vilja att samarbeta med Polisen stärks 
när kontakterna med Polisen kännetecknas av professionalitet, respektfullt 
bemötande och dialog dvs. möjlighet för medborgaren att komma till tals. Detta 
stöder en Polis närmare medborgarna, som i lokalpolisområdet arbetar långsiktigt 
och uthålligt. Bemötandet i form av medborgarmötet är således centralt för 
Polismyndigheten i sin helhet. (Ju 2012:16/2014/145) 

 

Trots att Polisen många gånger betonat, och fortsätter betona, vikten av dialog 

som polisiärt verktyg menar Carsten på att den interna synen på dialogpolisen 

pekar på en tvetydighet mellan officiell hållning och faktiskt utförande.  

 
Man kunde ju tro att vår mesta energi går åt till att bygga relationer med våra 
externa kontakter, men den mesta energin går faktiskt åt till att övertyga den egna 
organisationen om att den här typen av metod är bra. Jag har ofta upplevt att man 
betraktat dialogpoliser som "inte riktiga poliser". Alltså, det är inte polisiärt att inte 
arbeta repressivt och därför kan de inte vara poliser. Det är någon form av 
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låtsasmjukispolis som inte har samma status och auktoritet som annan 
polisverksamhet. 

 

Trots att det finns en officiell hållning som förespråkar dialog som polisiär 

metod vittnas det ändå om en brist i implementeringen av förhållningssättet. 

Carsten understryker hur denna brist på implementering även står i enlighet 

med dialogpolisens verksamhetsomfattning. "Det finns i runda slängar 20 000 

svenska poliser och av dem jobbar ett tjugotal aktivt som dialogpoliser. Vi 

snackar alltså promille-nivå". Problematiken i diskrepansen mellan den 

officiella och den upplevda faktiska synen på dialogpolisen upplever Carsten är 

ett uttryck för det som bromsar upp den polisiära organisationens möjligheter 

att etablera ett starkt förtroende hos allmänheten.  

 

En av förklaringarna till diskrepansen mellan den officiellt kommunicerade 

ståndpunkten och det upplevda förhållningssättet till dialogpolisfunktionen 

menar Carsten på återfinns i den ekonomiska aspekten ställt mot möjligheten 

till påvisandet av dialogens effekt för det polisiära arbetet. Kronor och ören 

upplevs vara orimligt avgörande. 

 
Ni griper ingen, ni utreder inga brott, ni släpar inga fyllon. Vad får jag för 
pengarna? Kan det visas på att det är ekonomiskt försvarbart att betala 
dialogpolisens löner? Det som saknas idag är vetenskapliga bevis och forskning som 
visar på att dialogen som metod är försvarbart och effektivt. Mycket tyder på det, 
men det går inte att slänga någon statistik i ansiktet på dem. Alltså "se här, si och så 
mycket pengar sparar du på att jobba med dialog som verktyg". Procentsatserna 
säger ingenting om resultatet av en statsapparats förehavanden när huvudsyftet är 
att hjälpa och stärka samhället.  

 

Carsten menar på att när det siktas och strävas mot direkta och påtagliga 

resultat och på så sätt leker "företag" med en statlig myndighet blir 

uppdragsutfallet skevt.  

 

Problemet med framtagandet av bevisföring för effekten av förebyggande 

polisarbete är inte Carsten ensam om att betona. År 2011 startades arbetet 

med projektet Metodhandbok för samverkan mot social oro (Polisen, 2015b). 

Projektet inbegrep bland annat ett arbete för samverkan i segregerade 

områden med ett mål om ökad integration och med en specifik inriktning på 
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Järvaområdet i Stockholm. I en utvärderande rapport lyfts det bland annat 

fram hur det saknas mätverktyg för att kunna påvisa samverkansarbetets effekt.  

 
Beslutsfattare prioriterar inte sällan aktiviteter som de vet ger effekt på resultatet. 
För att kunna bevisa att samverkansarbetet har effekt måste vi kunna mäta det. En 
förutsättning för att detta ska vara möjligt är att utveckla mått på samverkan [...] 
Om det går att visa att samverkansarbetet i linjeverksamheten ger direkt effekt eller 
att användning av de resurser som finns tillgängliga används effektivt ökar 
sannolikheten för att samverkansarbetet ska prioriteras. För att nå en långsiktig 
hållbar förändring i dessa utanförskapsområden tror vi dock att det även måste till 
ett fokusbyte, från resultatstyrning till processstyrning. Detta gäller i synnerhet 
Polisen, men kanske även Stadsdelsförvalningen.  
(Polismyndigheten i Stockholms län, 2012) 

 

Hos en majoritet av de poliser jag pratat med tycks det finnas en stark vilja att 

sträva mot ett förändrat förhållningssätt till det polisiära metodologiska 

arbetet. Många är de som, i enlighet med Carsten, anser att polisens primära 

fokus på att "straffa felbeteenden" är ett ineffektivt och kontraproduktivt 

tillvägagångssätt i strävan mot ett ökat förtroende för rättsstaten. Det som 

förhindrar en mer omfattande etablering av ett proaktivt och processtyrt 

polisarbete är dock de ovan skildrade bristfälliga möjligheterna att mäta det 

förebyggande arbetets effekt. Carsten menar å andra sidan på att det är svårt 

att mäta arbetsmetodens effekt när "man inte är beredd att i grunden satsa på 

ett långsiktigt arbetssätt". 

 
Dialog används i det som kallas för social oro men egentligen inte på ett strukturerat 
sätt. Det är inte förrän den sociala oron bryter ut, alltså när bilarna brinner och när 
sten kastas, som dialogpolisen tillkallas. Det arbetas helt enkelt inte med dialog på 
ett strukturerat sätt i vardagen. Jag menar på att det är usla förutsättningar för att 
bygga dialogen när upploppen är igång. Det är insatser och förtroenden som polisen 
måste bygga långt innan första stenen kastas. Det är ju helt klart problematiskt när 
man från Polisens håll säger att "nejmen vi har ju dialogpolisen på plats i Husby och 
ändå kastas det sten. Vi har gjort allt vi kan". Om man inte använder sig av dialogen 
i vardagen så kan vi inte hävda och använda det som slagträ när stenarna börjar 
kastas. Det är ett långsiktigt arbetssätt.  

 

Polisen vill etablera ett samhälleligt förtroende men det samtida arbetssättet 

upplevs och skildras på många sätt resultera i det motsatta. Trots att den 

proaktiva dialogpolisfunktionen vuxit fram som en konsekvens av det upplevda 

ökade behovet för förebyggande polisarbete ses bristen på en bredare och 
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långsiktigare satsning som talande för dagens polisstyres hållning gentemot den 

polisiära arbetsmetoden.  

 

Min skildring av Carstens roll som dialogpolis samt kritiska förhållningssätt 

gentemot Polismyndigheten vill jag förstå och se på som ett uttryck för en 

annan sorts polis. Med en annan sorts polis åsyftas den polis som står i 

motsättning till de etablerade normer och förhållningssätt som präglar den 

samtida myndighetens sätt att bedriva polisarbete på. Carsten är långt ifrån 

det enda exemplet på detta. Genom de intervjuer jag hållit under min tid i fält 

har jag kommit att förstå och se hur avsevärt utbrett detta normkritiska synsätt 

är. 

5.6 Ett försök att förändra 

För en samhällsinstitution med våldsmonopol är medborgarförtroende oerhört 

viktigt. Förtroende kan skapas på ett flertal olika sätt. Exempelvis kan den 

bakomliggande idén med dialogpolisens brottsförebyggande arbete i grunden 

härledas till en strävan mot att öka det polisiära förtroendet. Mitt 

huvudsakliga fokus i detta arbete har, som tidigare nämnts, varit att jämföra 

Polismyndighetens officiella hållningar mot mina polisinformanter och deras 

ståndpunkter. I detta skede blir just denna jämförelse särskilt intressant.  

 

Tillvägagångssätten i Polismyndighetens kontra mina informanters strävan 

mot ett starkare förtroende tycks te sig olika. Till skillnad från den skildrade 

bristen på brottsförebyggande arbete från Polismyndighetens agerar en 

övervägande del av de poliser jag pratat med i enlighet med idén bakom 

dialogpolisen – det upplevs viktigt att det icke-repressiva tillvägagångssättet får 

vara tongivande i arbetet mot ett stärkt polisiärt förtroende. I och med att de 

flesta informanterna inte innehar en polisroll vars uppdrag innefattar 

brottsförebyggande arbete i samma utsträckning som dialogpolisen skildras det 

hur dessa i största möjliga mån implementerar det proaktiva förhållningssättet 

på sin egen arbetsroll.  

 

Utöver implementerandet av förhållningssättet i det aktiva polisarbetet 

beskriver många hur sociala medier i allmänhet, och Twitter i synnerhet, 
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öppnat upp för möjligheterna till att bedriva ett än kraftigare 

förtroendeskapande arbete. Dessutom kan de privat-twittrande polisernas 

inlägg, bortom förtroendeaspekten, fylla andra behov som även de står i 

enlighet med idén om en annan sorts polis.  

 

Twitter som verktyg innehar stora möjligheter för de normkritiska poliserna 

att kanalisera sina behov och åsikter, mobilisera sig och på olika sätt påverka 

synen på polisrollen. Vidare kommer dessa okonventionella förhållningssätt 

behandlas.   

5.7 All Cops Are Bastards, eller? 

Under en av mina sista intervjuer i mitt fältarbete fick jag uppleva något som 

jag upplevde tydligt och konkret skildrade den inverkan som Twitter haft på 

en av mina informanters yrkesroll.  

 

Jag hade sedan ett par veckor tillbaka bestämt träff med Klas. Han jobbade 

som ingripandepolis och tycktes vara positivt inställd till att medverka i mitt 

arbete. I den förberedande SMS-konversationen frågade jag Klas om det fanns 

möjlighet att utnyttja polisstationens lokaler som social inramning för 

intervjun med honom. Som svar på min fråga kom ett motförslag.  

 
Varför inte på ett ställe som jag har som "arbetsplats"? Jag menar att stationen är 
jag sällan inne på, bara när jag börjar eller slutar, eller då jag har med mig 
gripna/omhändertagna! För äkta känsla och nära min verklighet föreslår jag en bra 
mer publikt ställe, typ Sergels torg [...] i biljetthallen utanför Pressbyrån, så tar vi 
med oss en fika och bulle därifrån och sätter oss på trappan (inomhus) bland 
narkomaner och uteliggare och tar intervjun där. 

 

En måndagsförmiddag i december 2014 träffades vi, enligt överenskommelse, 

utanför Pressbyrån i biljetthallen vid Sergels torg. Vi köpte med oss kaffe och 

en varsin lussekatt och slog oss därefter ner i en av de trappor som ledde ner 

till biljetthallen. Jag påbörjade intervjun och allt flöt på bra till en början. Klas 

berättade bland annat hur han på Twitter försöker hålla sig så tillbakalutad 

som möjligt utan att bli oprofessionell. Hans Twitter-innehåll beskrev han som 

"95 % skoj och 5 % information" – en fördelning som, enligt honom, 

upplevdes vara ett framgångsrecept. "Folk orkar i allmänhet inte ta in 
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information från myndigheter just för att det är så knastertorrt. Det enda sättet 

framåt då är att hitta andra vägar att gå".  

 

Intervjun upplevdes givande och Klas förde många intressanta resonemang. 

Det tog dock inte lång tid förrän vi blev avbrutna av en förbipasserande 

kvinna med ett barn i handen.  

 
Förlåt för att jag stör. Stort fan! Du gör ett fantastiskt jobb. Du är en förebild för 
väldigt många. Flera som du! 

 

Kvinnan var en av de som följde Klas förehavanden på Twitter och Instagram. 

Det underströks ett flertal gånger hur positiv och glad hon var över att det 

fanns "sådana som du ute på nätet". Innan hon gick fick jag ställa upp och 

fotografera kvinnan och hennes barn poserades glatt jämte Klas.  

 

Efter detta tog det inte lång tid förrän vi blev avbrutna igen. En man med ett 

barn kom fram och frågade om det inte var polis-Klas som satt i trappan. Han 

presenterade Klas för vad som tycktes vara hans son som "världens snällaste 

polis". Mannen utbytte några ord med Klas innan han, tätt följt av sonen, 

försvann vidare i folkhavet.  

 

Innan intervjun var över hann vi avbrytas en tredje och sista gång. En ung 

man närmade sig oss och adresserade Klas. Det första jag noterade med 

mannen var hans särpräglade klädstil. Han hade höga svarta kängor, smala 

jeans, bomberjacka och en mössa med förkortningen ACAB tryckt på. ACAB 

står för "All Cops Are Bastards" och är en slogan djupt rotad och etablerad i 

subkulturen "skinheads" (Anti-Defamation League, 2016). Utöver klädstilen 

registrerade jag även att han hade intatuerade knogjärn på händerna. 

Estetiken kommunicerade tydligt hans tillhörighet till just skinheads-

subkulturen – en subkultur starkt förknippad med auktoritetsförakt i allmänhet 

och polishat i synnerhet (Knight 1982:20f.). Mannen kände igen Klas och 

frågade om det inte var han "som var sociala medier-polisen?". Det kom 

snabbt fram att mannens ärende gällde rådgivning kring hur han skulle gå 

tillväga för att anmäla en polis som upplevts agera oprofessionellt. Klas tog 
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god tid på sig och förklarade i lugn och ro för mannen hur han skulle göra för 

att upprätta en polisanmälan. När samtalet var slut skakade de varandras 

händer och önskade varandra en fortsatt trevlig dag.  

 

För mig var det jag precis fått bevittna nästintill surrealistisk. En person med 

tydlig anknytning till en polishatande subkultur går fram till en polis, tar emot 

råd, skakar hans hand och önskar en fortsatt trevlig dag – hur går det ihop?  

 
Han har blivit taskigt behandlad av en polis men väljer att komma fram till mig - 
varför det? Jag är ju lika mycket polis som den han ville anmäla. Klar vinst för 
sociala medier! 

 

En möjlig förklaring kan rota sig i Klas offentliga och transparenta 

självgestaltning på Twitter. Inblicken i Klas persona kan ha möjliggjort en 

tillräckligt nyanserad bild av polisrollen för att den unge mannen skulle kunna 

särskilja Klas från hans etablerade allmänna föreställning om poliser. I linje 

med det skriver Thomas Hylland Eriksen, i boken "Små platser – stora 

frågor"(2000:287f.), om social klassifikation och stereotyper. Det beskrivs hur 

det krävs en tro och en övertygelse om att särskiljande avgörande olikheter är 

det som konstituerar skillnader mellan olika människor och grupper. Hylland 

Eriksen menar även på hur den sociala klassifikationen är beroende av 

stereotyper, det vill säga "förenklade beskrivningar av konventionellt antagna 

kulturdrag hos kategorier av människor" (ibid.), för att vara effektiv.  

 

Sett i skenet av Hylland Eriksens resonemang kan Twitter, i det här fallet, 

förstås som ett verktyg kapabelt till att motarbeta stereotyper och sociala 

klassifikationer. Den unge mannens övertygelse om att Klas, i och med hans 

tillhörighet i gruppen "poliser", skulle vara på ett särskilt sätt kan hastigt 

nyanseras genom den direkta inblick i Klas privat- och yrkesliv som Twitter 

erbjuder. 

 

Efter att den unge mannen gått sin väg skrattade vi och skämtade om tanken 

på att Klas hade regisserat intervjuns distraktionsmoment. Faktumet att det, 

under en knapp timmes tid, kommit fram tre personer och pratat med Klas 
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upplevde jag som ett explicit uttryck för de sociala mediernas positiva effekt på 

yrkesrollen. 

 

Exemplet med Klas intervju pekar mot en av de fördelar som Twitter, i 

egenskap av intimiserande verktyg, för med sig. För att konkretisera består 

fördelen av Twitters möjlighet att sänka trösklarna och minska den upplevda 

maktobalansen mellan poliser och medborgare. Genom att Klas, via sitt 

Twitter-konto, kommunicerar "95 % skoj och 5 % information" möjliggörs det 

för mottagaren att lättare känna igen sig i individen bakom uniformen.  

5.8 Twitter fyller olika syften för olika aktörer 

Det känns viktigt att än en gång understryka vilka huvudsubjekten för detta 

arbete är. Anledningen till detta är att jag upplever hur syftena med Twitter 

avsevärt skiljer sig åt mellan å ena sidan Polismyndigheten och å andra sidan 

de privat-twittrande poliserna.  

 

Från Polismyndigheten kommuniceras det officiella syftet med en närvaro i 

sociala medier frekvent genom de olika officiella kommunikationskanalerna 

(e.g. Rikspolisstyrelsen 2013a; Rikspolisstyrelsen 2014). 

  

•   Ökad dialog – vara synlig och tillgänglig där många människor är. 
•   Dela brottsförebyggande information och tips för att minska brottsligheten.  
•   Berätta om Polisens arbete för att öka tryggheten.  
•   Nå ut med att Polisen vill ha tips och vittnesuppgifter för att lösa brott. 

(Rikspolisstyrelsen 2014:4) 
 

Polismyndighetens definition av syftet med närvaron i sociala medier 

konstitueras således av idén om de digitala kanalerna som en förlängning av 

Polisens ursprungliga uppdrag. Twitter fungerar med andra ord som ett 

förstärkt sätt att bedriva den konventionella polisiära verksamheten. 

Formuleringen "vara synlig och tillgänglig där många människor är" upplever 

jag befäster detta på ett markant sätt.  

 

Polismyndighetens syfte med en sociala medier-närvaro är tydligt formulerad 

och inramad och dess likriktade och homogena karaktär upplevs göra det lätt 
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för myndigheten att kontrollera och reglera de sociala medier-uttryck som görs 

i Polisens namn. På Polisförbundets hemsida hänvisas det exempelvis till en 

guide som förser poliser med hjälp rörande hanterandet av inlägg och 

kommentarer på sociala medier. 

 

 

 

"Miniguide om 'svara' och 'kommentera'" (Polisförbundet, 2008) 
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Polismyndighetens tydligt formulerade syfte underlättar mycket för reglerandet 

av de officiella polis-aktörerna; i och med att "spelreglerna" är så nogsamt 

definierade förväntas det att samtliga verksamma polisaktörer rättar sig efter 

myndighetens regelverk. Utifrån detta blir det således inte problematiskt att 

upprätta standardiserade verktyg för att reproducera den homogenitet som 

präglar det kommunicerade officiella syftet med Polisen i sociala medier. 

 

Så länge inlägg och kommentarer kommer från reglerade officiella 

myndighetskonton med ett tydligt definierat syfte tycks det polisiära 

kommunikationsflödet vara tämligen hanterbart. När polisiärt relaterad 

kommunikation däremot sker till och från konton friställda från myndigheten 

blir situationen alltmer komplex. Detta blir relevant att betona i detta fall då 

huvudsubjektet för detta arbete just är individer som kommunicerar bortom 

myndighetens direkta kontroll: de privat-twittrande poliserna.  

 

Till skillnad från de officiella polisiära sociala medier-aktörerna behöver inte 

de privat-twittrande poliserna, i samma utsträckning, förhålla sig till en 

kontrollerande organisation när de författar inlägg och besvarar kommentarer. 

Avsaknaden av en övergripande reglering medför därmed även ett 

mångfacetterat definierande av syftet med närvaron på Twitter.  

 

I enlighet med Polismyndighetens kommunicerade syfte vittnar många av mina 

informanter om att deras närvaro på Twitter delvis grundar sig i det faktum 

att de vill befinna sig i sammanhang där människor är och verkar.  

 
Twitter är ett bra verktyg för att förstå hur allmänheten tycker och tänker kring 
olika saker. Det är långt ifrån alltid som jag håller med om det de säger, men det är 
givande då det breddar och utökar min förståelse för hur folk står i en viss fråga. Det 
berikar mitt sätt att förstå människorna som jag har att göra med.  
(Ur mejlintervju med Erkki) 
 
Det man som polis måste förstå är att det man tar del av på sociala medier är 
enskilda individers samtal kring polisen som organisation. Tack vare 
förutsättningarna så som de ser ut idag kan vi ta del av de åsikterna på ett sätt som 
inte var möjligt innan sociala medier fanns. Då avverkades samma saker runt ett 
middagsbord hemma hos någon. Det är inte så att folk tycker sämre om polisen idag 
- man kan dock ta del av det på ett annat sätt vilket jag anser är bra.  
(Ur offline-intervju med Sten) 
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Samtliga av mina informanter uttrycker och betonar hur den kommunikativa 

räckvidd som de sociala medierna möjliggör är en stor anledning till deras 

närvaro på Twitter. Det som dock tycks skilja de privat-twittrande poliserna 

från Polismyndigheten och dess sociala medier-aktörer är de skilda mål och 

syften som underbygger den upplevda fördelen kopplat till de sociala 

mediernas kommunikationsmöjligheter. Under min tid i fältet har jag tyckt 

mig skönja hur det finns agendor som präglar de privat-twittrande polisernas 

ageranden på Twitter som skiljer sig åt från den officiella hållning som 

Polismyndigheten står bakom. Vidare kommer jag redogöra för de två agendor 

som upplevts vara mest tongivande i mina informanters ageranden på Twitter.  

5.9 Twitter som känsloventil 

Den första agenda som jag tyckte mig urskilja i de privat-twittrande polisernas 

Twitter-flöden var kanaliserandet och ventilerandet av såväl positiva som 

negativa känslouttryck kopplade till polisyrket. Polisernas känsloyttringar tog 

skepnad på en mängd olika sätt och skiljde sig åt intensitetsmässigt – alltifrån 

små skildringar av och reflektioner kring arbetsrelaterade händelser till hårt 

klingande och frustrerade inlägg kopplade till polisiära händelser och 

myndighetsrelaterade sakförhållanden.   

 

Trots att det främst är de negativt laddade känslouttrycken som särskiljer mina 

informanter från de officiella myndighetsrepresentanterna på Twitter anser jag 

att de positivt ljudande känsloyttringarna även bör omnämnas. I många av de 

privat-twittrande polisernas Twitter-flöden förekommer det titt som tätt olika 

typer av positivt känslopräglade inlägg. Inläggen skiljer sig i många fall 

avsevärt från varandra budskapsmässigt – skämtsamheter varvas med 

ideologiskt influerade yttranden – men den gemensamma nämnaren återfinns i 

dess känslobaserat färgande prägel. För att konkretisera hur dessa 

känsloyttringar kan te sig får ett inlägg från polisassistenten Johan statuera 

exempel. I slutet av 2014 skriver Johan en tweet där det berättas om hur en 

kvinna, i samband med en krogstängning, ringt till 

länskommunikationscentralen och frågat om numret till "den snygga polisen 

utanför kebaben. Man blir ju smickrad". Andra privat-twittrande poliser 

responderar skämtsamt på inlägget och en av dem menar på att kvinnan måste 
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ha försökt ringa SOS Alarm – "det finns ju alltid en risk att du hann gå av 

passet, haha".  

 

Trots att det är många privat-twittrande poliser som på olika sätt uttrycker 

positiva känslor i sina inlägg upplevs majoriteten av de känsloladdade polisiära 

inläggen emellertid som färgade av negativa känslor – alltifrån ledsamhet till 

frustration. Ingripandepolisen Samuel är en av alla de som skildrar detta. I ett 

inlägg från början av 2015 beskriver han en känslosam situation som drabbade 

honom i samband med en polisinsats rörande ett "självmord genom skjutning". 

Samuel berättar hur han tvingades skotta bort blod och kroppssubstanser från 

en snöklädd gräsmatta – en "ytterst obehaglig uppgift som polis". Inlägget 

hashtagades med #glömmeraldrig och bemöttes med sympatier från andra 

privat-twittrande poliser. Även uttryckningspolisen Sara beskriver, i ett inlägg 

från slutet av 2014, hur hon var tvungen att påbörja ett nattpass genom att 

meddela en kvinnas bortgång, som följd av en olycka, till hennes son. Sara 

betonar hur hon ser på detta som en av de mindre roliga bitarna av yrket och 

avslutar inlägget genom att etikettera det med hashtagen #sorg. Inläggen i sig 

upplevs möjligen inte som särskilt intensiva men indikerar, trots det, på ett 

kommunikativt behov av att ventilera känslor som möjligen inte var lämpliga 

att uppvisa i de skildrade situationerna. Även om det kan tyckas rimligt att 

behöva ventilera sig emotionellt i samband med traumatiska händelser skildras 

det inte alltid som oproblematiskt för poliser att uppvisa känslor. I boken 

"Emotion in Organizations" skriver Robert Jackall (2000) om amerikanska 

kriminalpolisers problematiska relation till känslor.  

 
Detective work brings with it burdens.[...] [D]etectives know that their regular 
interactions with criminals coarsen their views of human nature and create a general 
suspiciousness of others' actions and motives; they recognize that their constant 
encounters with the horrific results of predatory violence numb them and, indeed, 
sometimes terrify them. They cannot openly reveal such sentiments to their fellow 
officers since the whole construction of the police world depends on officers 
maintaining the appearance of a rugged emotional distance, especially from the most 
emotion-laden and draining experiences of their work. (Jackall 2000:237) 

 

Även om den svenska Polisen inte upplevs vara lika hårda i reglerandet av 

känsloyttringar finns det, trots det, ändå officiella rekommendationer som 

indikerar på ett någorlunda restriktivt förhållningssätt till uppvisandet av 
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känslor kopplat till ageranden i tjänsten. I handledningsdokumentet för Polisen 

i sociala medier (Rikspolisstyrelsen 2014) står det exempelvis att utläsa hur 

polisens språkbruk rekommenderas förhålla sig neutralt. "Undvik 

värdeladdade ord [...] – förhåll dig objektiv" (ibid.:10).  

 

Utöver ledsamma känsloyttringar finns det även tillfällen då Twitter använts 

för att uttrycka starka känslor kopplade till polisyrket. Ett exempel på detta är 

ett inlägg som utryckningspolisen Göran skrev i början av 2015 och som rörde 

ett omhändertagande av en berusad tiggare. Göran beskriver hur polisen, vid 

ett omhändertagande av en utslagen utländsk tiggare enligt LOB (Lagen om 

omhändertagande av berusade personer), blir konfronterade av densamme som 

anklagar poliserna för rasism. I inlägget uttrycker Göran att han anser det 

vara ett beklagligt och tröttsamt sätt att reagera på och menar att tiggaren bör 

vara glad för att någon inte "tömde hans fickor". Görans känsloventilering 

möttes i det här fallet av kritiska röster som menade på att hans uttalande var 

oprofessionellt och verkade direkt kontraproduktivt i myndighetens strävan 

efter ett ökat förtroende. Trots de kritiska rösterna stod Göran på sig och 

hävdade att han inte ämnade agera stötande mot tiggaren men var trött på att 

frekvent bli kritiserad "när han bara gör sitt jobb". 

 

Trots att Göran blev anklagad för att vara rasist var han alltså nödgad att, 

gentemot tiggaren, agera i enlighet med den förväntade aktning som ålagts 

polisrollen. I enlighet med detta beskriver uttryckningschefen Erkki hur 

känslor, i så vid utsträckning som möjligt, inte får uttryckas så att det går ut 

över det förväntade polisiära uppträdandet.  

 
Vad du än gjort eller vad som än hänt så ska en polis uppträda på ett aktningsfullt 
sätt, oavsett vad man egentligen tycker. Det kan vara väldigt frustrerande ibland. 

 

Polisens tvungna aktningsfulla uppträdande som Erkki beskriver står i enlighet 

med det yrkesuppträdande som flygvärdinnor tvingas uppvisa och som Arlie 

Hochschild (2003) skildrar i sin bok "Managed Heart".  

 
The company lays claim not simply to her physical motions–how she handles food 
trays–but to her emotional actions and the way they show in the ease of a smile. The 
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workers I talked to often spoke of their smiles as being on them but not of them. 
They were seen as an extension of the make-up, the uniform, the recorded music, 
the soothing pastel colors of the airplane decor, and the daytime drinks, which taken 
together orchestrate the mood of the passengers. [...] For the flight attendant, the 
smiles are a part of her work, a part that requires her to coordinate self and feeling 
so that the work seems to be effortless. To show that the enjoyment takes effort is to 
do the job poorly. Similarily, part of the job is to disguise fatigue and irritation, for 
otherwise the labor would show in an unseemly way, and the product–passenger 
contentment–would be damaged. (Hochschild 2003:7f.) 

 

På samma sätt som flygbolagen gör anspråk på flygvärdinnornas känslor 

kräver Polismyndigheten ett aktningsfullt uppträdande från sina medarbetare. 

Att uttrycka känslor som på ett eller annat sätt frångår det förväntade 

beteendet förstås således, ur det avseendet, som oprofessionellt. Det 

aktningsfulla agerandet blir följaktligen, i enlighet med Hochschilds (2003:8) 

flygvärdinnor, en förlängning av de uniformer, polisbilar och sirener som 

tillsammans ramar in polisernas varande i allmänhetens ögon.  

 

I en online-intervju (via DM på Twitter) under hösten 2015 skriver Sara om 

hur hon menar på att det krävs en jämt avvägd fingertoppskänsla för att kunna 

avgöra när och i vilka sammanhang en bör och inte bör uttrycka känslor 

kopplade till polisarbetet. ”Vissa känslor är inte lämpliga att visa i en given 

situation och då får man lufta de i andra sammanhang”. I enlighet med detta 

skriver Mark Graham (2002), i sin artikel "Emotional Bureaucracies", om en 

grupp svenska statstjänstemän och deras varierande möjligheter att yttra 

yrkesrelaterade känslor.  

 
Civil servants are supposed to keep their emotions firmly under control in meetings 
with the general public. There are official manuals containing guidelines that cover 
the praxis of different bureaus. Showing strong emotions can be interpreted as 
threatening a client through an illegitimate exercise of power. In other settings, 
however, emotions can be freely displayed. One such setting was the "Joint 
Workgroup for Immigrant Questions", or SAGI [...]. SAGI provided a forum in 
which the participants shared experiences, expressed their opinions, and kept each 
other informed about various matters of relevance for immigrant policy. The 
meetings were an occasion on which people could vent their feelings about 
politicians and express their frustration with policy makers who were remote from 
the emotionally charged events created by their economic savings and 
reorganizations. (Graham 2002:216) 
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På samma sätt som Erkkis skildring rörande hur poliser, likt flygvärdinnor 

(Hochschild 2003:8), är tvungna att emotionellt agera i enlighet med 

yrkesrollens förväntningar vittnar Graham (2002:216) om hur statstjänstemän 

förväntas hålla sina känslor under kontroll i mötet med allmänheten. Det 

beskrivs dock vidare hur statstjänstemännen, under mötena med 

samarbetsgruppen SAGI, fick möjlighet att uttrycka känslor som i deras 

vanliga yrkessammanhang – i det direkta mötet med klienter – inte var 

lämpliga att yttra. Hos många av mina informanter har jag upplevt hur 

Twitter fyller en liknande funktion som den SAGI fyller för Grahams 

(2002:216) statstjänstemän. Det konstituerar det "andra sammanhang" för 

känsloventilering som Sara tidigare nämnde; den plats där erfarenheter och 

åsikter – oavsett om de är positiva eller negativa, stora eller små – får 

möjlighet att luftas. För de privat-twittrande poliserna möjliggörs det Twitter-

baserade känsloventilerandet genom deras hävdade privata närvaro; i och med 

att de kategoriserar sina åsiktsyttranden på Twitter som frikopplade från 

myndigheten kan de, med stöd av yttrandefriheten, dela med sig av tankar och 

känslor rörande sitt polisiära arbete. De privat-twittrande polisernas privata 

och subjektivt känslofärgade prägel på inlägg kopplade till det polisiära arbetet 

har, sedan Polisens etablering på Twitter, möts av kritiska röster – inte minst 

kommandes inifrån Polismyndigheten. I en artikel i Polisförbundets tidning 

"Polistidningen" berättar Pär Lindroos – ansvarig för arbetet med sociala 

medier och omvärldsbevakning på Rikspolisstyrelsen – om hur fenomenet med 

poliser på Twitter väckt frågor om vad som är lämpligt att säga som polis 

(Andersson, 2012, 26 mars).  

 
En del skriver att de twittrar som privatpersoner men förklarar samtidigt att de 
jobbar som polis. Kanske för att verka lite spännande. (Andersson, 2012, 26 mars) 
 

Lindroos anser att det kan framstå som motsägelsefullt och svårt att, för en 

utomstående, särskilja om det är privatpersonen eller polisen som yttrar sig 

(Andersson, 2012, 26 mars). Oavsett hur Polismyndigheten och allmänheten 

än ser och förhåller sig till denna upplevda "motsägelsefullhet" menar 

Lindroos slutligen på hur det "inte skulle vara möjligt att ta fram någon typ av 
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riktlinjer för vad som är polismässigt okej att säga i det offentliga rummet" 

(ibid.). Om detta är på gott eller ont är upp till var och en att avgöra.   

 

Agendan inbegripandes behov för känsloventilering finner jag på många sätt 

närbesläktad med den funktion jag härnäst ämnar belysa och som tydligast 

upplevs särskilja mina informanters handlingar från de riktlinjer och 

regleringar som formulerats för de officiella polisiära sociala medier-aktörerna. 

Det är framförallt den ansenliga mängd inlägg med poliskritiska undertoner 

som går hand i hand med det föringssätt som jag väljer att definiera i termer 

av ifrågasättande.  

5.10 Twitter som ifrågasättande redskap 

Fördelen med att ha ett inofficiellt konto är att jag inte har samma åsikt som 
myndigheten i många frågor, och då finns det möjlighet att yttra det.  
(Ur offline-intervju med Fatima) 
 
Det hade helt klart varit problematiskt att twittra officiellt i och med min 
poliskritiska hållning. Jag hade blivit kontrollerad och reglerad vilket inte hade varit 
bra. (Ur offline-intervju med Carsten) 
 
Tonen på sociala medier är bra, men ibland är det lite för många protektionister. 
Polisen måste våga säga att vi är bra likväl som vi måste våga stå för att något blev 
mindre bra. Jag tycker inte man är en sämre kollega för att man inte gillar något. 
(Ur mejl-intervju med Mikaela) 

 

Möjligheten att, som friställd individ med bred insikt i polisdiskursen snarare 

än polis, på olika sätt kunna ifrågasätta, utmana och göra sin röst hörd i den 

samtida polisdebatten betonade många av mina informanter var en av de 

eftersträvansvärda fördelarna med deras närvaro på Twitter. I deras 

kontobeskrivningar gick det att, i enlighet med detta, läsa formuleringar som 

på olika sätt gjorde uttryck för ett individuellt och privat förhållningssätt till 

Twitter som kommunikationskanal. Formuleringar i stil med "delar mina 

tankar och synpunkter, inte min arbetsgivares" var ett vanligt förekommande 

sätt att frånskriva sig det direkta myndighetsansvar som de officiella 

myndighetsrepresentanterna innehade.  
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5.10.1 Åsiktspräglad kommunikation medför sociala komplikationer 

Under mitt fältarbete har det dock, av mina informanter, genomgående 

betonats hur en åsiktspräglad kommunikation i polisiära frågor delvis tenderat 

att medföra sociala komplikationer som visat sig i form av andra 

samhällsaktörers uttryckta förhållningssätt gentemot dem.   

 
Man betraktas alltid som polis oavsett vad man själv vill och anser. Skulle någon 
som till yrket är polis skriva något häpnadsväckande eller kontroversiellt så kommer 
det alltid stå "polis säger" på löpsedeln. (Ur DM-intervju med Fabio) 

 

Fabios citat får här statuera exempel för det som många av mina informanter 

skildrat gällande det upplevda utifrån-förhållningssättet till poliser som "alltid 

poliser". Många av mina informanter har beskrivit hur de, likt Fabio, upplevt 

att de främst förväntats vara och agera utifrån den (tidigare skildrade) 

normativa polisroll de tillskrivits av allmänheten oavsett om de är i tjänst eller 

ej. Den yttre strukturens kontroll över den individuella agensen kan här 

kopplas till Émile Durkheims (2003) teoretiserande kring de sociala fakta som 

reglerar individers vardagliga ageranden.  

 
The system of signs I use to express my thought, the system of currency I employ to 
pay my debts, the instruments of credit I utilize in my commercial relations, the 
practices followed in my profession, etc., function independently of my own use of 
them. And these statements can be repeated for each member of society. Here, 
then, are ways of acting, thinking, and feeling that present the noteworthy property 
of existing outside the individual consciousness.[...] It asserts itself as soon as I 
attempt to resist it. If I attempt to violate the law, it reacts against me so as to 
prevent my act before its accomplishment. (Durkheim 2003:26f) 

 

Durkheim menar på hur individen, om den försöker sätta sig emot dessa 

sociala fakta och agera normbrytande, kommer bli sedd på som "onaturlig" 

vilket följaktligen leder till ett tillrättavisande tillbaka till det ursprungliga 

normativa agerandet.  

 

Mary Douglas (2002) skriver på ett närbesläktat sätt, i sin bok "Purity and 

Danger", om tabun som samhällsordnande redskap. Hon skildrar bland annat 

hur tabun, likt Durkheims sociala fakta, har makten att reglera människors 

agens.  
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The taboo-maintained rules will be as repressive as the leading members of the 
society want them to be. If the makers of opinion want to prevent freemen from 
marrying slaves, or want to maintain a complex chain of inter-generational dynastic 
marriages, or they want to extort crushing lieves – whether for the maintenance of 
the clergy or for the lavish ceremonials of royalty – the taboo system that supports 
their wishes will endure. Criticism will be suppressed, whole areas of life become 
unspeakable and, in consequence, unthinkable. (Douglas 2002:xiii) 

 

Douglas gör, i likhet med Durkheim (2003), det klart att det finns socialt 

konstruerade redskap som hjälper till att etablera och reproducera den 

eftersträvansvärda samhällsordningen – en ordning där alla individer beter sig 

i enlighet med de sociala och kulturella normer som omgärdar dem. Om 

tabuna ifrågasätts eller på något sätt kritiseras förträngs det undan och kvävs 

av strukturen.   

 

Sett i skenet av dessa teoretiseranden kan de sociala komplikationerna, för 

mina informanter, te sig ofrånkomligt svårhanterliga; oavsett hur poliserna 

känner rörande deras rätt att uttrycka privata åsikter i polisiära frågor 

kvarstår det faktum att de, av allmänheten, förstås, ses på och förhålls till som 

poliser snarare än privatpersoner oavsett kontext. Utifrån detta teoretiska 

förhållningssätt enkom blir det svårt för de privat-twittrande poliserna att 

utmana de normer och hävdvunna uppfattningar som innefattas i den samtida 

synen på polisrollen. Att ifrågasätta och motsätta sig en social struktur som 

konsekvent tillrättavisar en tillbaka in i ledet kan således te sig som en mer 

eller mindre hopplös uppgift att ta sig an.  

5.10.2 Gräsrotsbyråkraternas makt  

Det finns dock en nyckelaspekt som är avgörande och som kan bistå med en 

förklaring till de privat-twittrande polisernas möjlighet att fortskrida i 

utmanandet av polisdiskursen och synen på polisrollen – maktaspekten. Att 

främst förstås och uppfattas som polis blir här vänd till en fördel i strävan mot 

ett förändrat sätt att tala om, tänka kring samt förhålla sig till polisen. Denna 

fördel finner sin förklaring i att varje polis, i och med dess roll som 

statsrepresentant, besitter en stor makt över hur allmänheten ser på och 

förhåller sig till hela Polismyndigheten och, i förlängningen, staten. Givet den 

nämnda maktaspektens inverkan på polisernas möjlighet att ta plats i debatten 
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blir det aktuellt att återvända till Michael Lipskys (2010) teoretiska diskussion 

kring gräsrotsbyråkrati.  

 

Såväl de officiella polisiära Twitter-poliserna som de inofficiella privat-

twittrande poliserna är inbegripna i det teoretiska begrepp som Michael 

Lipsky (2010) valt att kalla gräsrotsbyråkrater. Ett av huvudsyftena med 

resonemanget kring gräsrotsbyråkraterna inbegriper betonandet av 

gräsrotsbyråkratens säregna maktposition i den byråkratiska strukturen. En av 

de aspekter som konstituerar grunden för denna makt utgörs av deras 

positionering som mellanhand mellan stat och medborgare. 

 
[S]treet-level bureaucrats have considerable impact on people's lives. This impact 
may be of several kinds. They socialize citizens to expectations of government 
services and a place in the political community.They determine the eligibility of 
citizens for government benefits and sanctions. They oversee the treatment (the 
service) citizens receive in those programs. Thus, in a sense street-level bureaucrats 
implicitly mediate aspects of the constitutional relationship of citizens to the state. 
In short, they hold the keys to a dimension of citizenship. (Lipsky 2010:4) 

  

För mina informanter innebär kontentan av detta resonemang att de, trots sin 

hävdade privata roll på Twitter, besitter den gräsrotsbyråkratiska 

maktpositionen på samma villkor som de kollegor vilka officiellt representerar 

myndigheten. Den säregna maktpositionen blir än mer relevant sett i skenet 

av Lipskys (2010:3) resonemang kring hur makten inbegriper 

gräsrotsbyråkratens möjlighet att leverera myndighets-policys.  

 
Although they are normally regarded as low-level employees, the actions of most 
public service workers actually constitute the services "delivered" by government. 
Moreover, when taken together the individual decisions of these workers become, or 
add up to, agency policy. [...] Most citizens encounter government (if they 
encounter it at all) not through letters to congressmen or by attendance at school 
board meetings but through their children's teachers and through the policeman on 
the corner or in the patrol car. Each encounter of this kind represents an instance of 
policy delivery. (Lipsky 2010:3) 

 

Således blir alla individer som, av allmänheten, förstås som poliser tillskrivna 

ett tolkningsföreträde för den stat de gestaltar. I och med sin roll som 

mellanhand mellan stat och medborgare blir deras handlingar och ageranden 
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följaktligen sedda på som levererade av staten och förstådda som 

myndighetspolicys.  

 

Michel Foucault (1980) styrker Lipskys maktresonemang genom att, i boken 

"Power/Knowledge", skildra maktens relation till producerandet av sanningar 

samt beskriva hur varje samhälle har en egen struktur av sanningar.  

 
Each society has its regime of truth, its 'general politics' of truth: that is, the types of 
discourse which it accepts and makes function as true; the mechanisms and 
instances which enable one to distinguish true and false statements, the means by 
which each is sanctioned; the techniques and procedures accorded value in the 
acquisition of truth; the status of those who are charged with saying what counts as 
true. (Foucault 1980:131) 

 

Varje samhälle skildras ha en egen uppsättning sanningar som tar sig uttryck i 

diskurser skapade för att hålla ordning och reglera samhällets medborgare. 

Dessa sanningar produceras och regleras av samhälleligt överordnade 

individer med ett tolkningsföreträde i definierandet av vad som rätt och vad 

som är fel (Foucault 1908:131). Makt bör, ur det här perspektivet, betraktas 

som ackompanjerat av rätten att formulera verkligheten.  

 

Med utgångspunkt från Lipskys (2010:4) och Foucaults (1980:131) 

maktpräglade teoretiseringar blir det vidare behandlandet av de privat-

twittrande polisernas förhållningssätt till Twitter kastat i nytt ljus. Det som 

dessa teorier tillför Durkheims (2003:26f.) och Douglas (2002:xiii) resonemang 

kring den sociala ordningens hämmande av normbrytande ageranden är i min 

mening gräsrotsbyråkratens maktposition och dess möjlighet att ändra på vad 

som anses vara normativt. Om staten har företräde i definierandet av hur 

medborgarna ska förhålla sig till de samhälleliga diskurserna blir detta i 

förlängningen gräsrotsbyråkraternas ansvar att förvalta. Med andra ord är det 

de individuella poliserna som innehar möjligheten att själva vara med i 

definierandet av hur allmänheten förhåller sig till polisdiskursen – detta i och 

med att de, i medborgarens ögon, är det förkroppsligade uttrycket för staten. I 

och med att makten besitts av alla de individer som, av allmänheten, 

uppfattas som poliser gäller detta även för de privat-twittrande poliserna. Som 

yttre befälhavare Fabio uttryckte det: "Skulle någon som till yrket är polis 
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skriva något häpnadsväckande eller kontroversiellt så kommer det alltid stå 

'polis säger' på löpsedeln". De som är poliser till yrket är ur det hänseendet 

poliser på heltid.   

5.10.3 De som ifrågasätter ifrågasättandet 

I detta skede anser jag det viktigt att koppla ihop det tidigare framlyfta 

problemet med den upplevda svårigheten att uttrycka egna åsikter i den 

polisiära debatten med de utifrån-kommande ifrågasättande rösternas skilda 

avsändare. De aktörer som jag finner det angeläget att särskilja är de kritiska 

röster som kommer från officiella stats- och myndighetsrepresentanter och de 

som kommer från övriga delar av samhället. Anledningen till varför 

särskiljandet anses viktigt återfinns i den obalanserade maktrelation som råder 

mellan stat och allmänhet och som uppstår som en följd av den förstnämndes 

makt- och tolkningsföreträde (Foucault 1980:131). Med andra ord kan 

allmänhetens ifrågasättande förhållningssätt gentemot de privat-twittrande 

polisernas åsiktsyttringar förstås som ett underordnat uttryck och som en 

konsekvens av statens möjlighet att styra över och påverka allmänhetens 

uppfattningar och förväntningar av polisrollen; i och med att makten formar 

allmänhetens möjlighet att omnämna den sociala omvärlden utesluter den 

samtidigt andra tolkningsmöjligheter (Foucault 1980:119).  

 

Den överordnade statens makt över den underordnade allmänhetens 

uppfattning av polisrollen står i enlighet med den "förhärskande ordning" som 

Pierre Bourdieu kallar doxa (Carlhed 2011:284). Doxa-begreppet åsyftar 

kollektiva undermedvetna föreställningar om den sociala omvärld som 

kontrolleras och styrs av det rådande kulturella systemet (Borgström 2012:64). 

I boken "Den manliga dominansen" exemplifierar Bourdieu (1999) hur den 

doxiska maktordningen tar sitt uttryck genom skildrandet av den socialt 

konstruerade manliga dominansen över det kvinnliga. Bourdieu menar på hur 

den manliga dominansen har alla förutsättningar att, på ett oinskränkt sätt, 

utövas bland annat som en följd av "de scheman som finns immanenta i varje 

habitus" (ibid. 47).  
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Dessa har formats av likartade betingelser, är följaktligen objektivt samstämda och 
fungerar som matriser för alla samhällsmedlemmars perceptioner, tankar och 
handlingar.[...] Följaktligen får den androcentriska föreställningen om den 
biologiska och sociala reproduktionen den objektivitet den allmänna meningen har, 
i betydelsen praktisk, doxisk konsensus om praktikernas mening. Och kvinnorna 
själva tillämpar på hela verkligheten, och särskilt på de maktrelationer de är 
fångade i, tankescheman som är produkten av införlivandet av dessa maktrelationer 
och som kommer till uttryck i den symboliska ordningens grundläggande 
motsättningar. Härav följer att deras kunskapsakter just därigenom är akter av 
praktiskt ekännande, doxisk anslutning. (Bourdieu 1999:47) 

 

Genom konsekvent subtil betingning i samstämmighet med den förhärskande 

ordningens "sanningar" etableras således ett "likformigt system av 

dispositioner för perception, tänkande och handlande hos individen" (Carlhed 

2011:284). Således skapas en hållning gentemot doxan som varandes av 

naturen given.   

 

Samma mekanismer som ligger bakom den socialt konstruerade samhälleligt 

överordnade mannen vill jag mena går att applicera på den tidigare skildrade 

obalanserade maktrelationen mellan stat och allmänhet. Med det menar jag 

att staten och polismyndighetens reproduktion av den normativa polisrollen i 

detta fall får stå som uttryck för skapandet av en, utifrån sett, upplevd objektiv 

ordning som ramar in synen på polisen. Spaningspolisen Mikaelas tidigare 

skildrade upplevelse av sina kollegors sätt att "gå in i polisrollen" genom att 

agera stramt och hårt är ett av många exempel på situationer och uttalanden 

som tyder på att det, inom polisverksamheten, finns en övertygelse om vad 

polisrollen inbegriper. Med min ackumulerade empiriska data rörande den 

interna poliskulturens upplevda inverkan på det konventionella 

förhållningssättet till polisrollen kan jag inte annat än hävda ett skönjt 

mönster som indikerar på en doxisk ordning i den interna institutionella synen 

på polisens varande. I förlängningen medför myndighetens formulerade 

förhållningssätt, i enlighet med Foucault (1980:119) en allmänneligt formad 

syn på polisrollen liktydigt med den förstnämnda – detta i och med den 

statliga maktens möjlighet att forma allmänhetens sätt att omnämna sin 

sociala omvärld (ibid:131).  
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Med hjälp av detta angreppssätt formuleras ytterligare ett skäl till att 

ifrågasätta och utmana det konventionella förhållningssättet i den samtida 

polisdiskursen som står bortom det förstnämnda direkta ifrågasättandet av det 

samtida polisiära varandet. I och med att allmänhetens förhållningssätt till 

polisen, i enlighet med Bourdieus (1999:47) och Foucaults (1980:131) 

resonemang, står underordnat den doxiska ordningen kan den privat-

twittrande polisens ifrågasättande av polisdiskursen även förstås som ett försök 

att reformera doxan i strävan mot en förändrad syn på polisen, såväl internt 

som externt.  

 

Enligt Bourdieu blir ett ifrågasättande av den doxiska ordningen, som ett sätt 

för att mana till diskursbrott, emellertid allt svårare att driva igenom ju längre 

historia det sociala fältet har samt ju högre grad det är på strukturering och 

kontroll (Carlhed 2011:284); ju starkare rotad en övertygelse om den naturliga 

ordningen är, desto svårare är det att motsätta sig den. För att exemplifiera 

den socialt konstruerade ordning som de privat-twittrande poliserna söker 

utmana kan polisforskaren Rolf Granérs (2004) porträttering av den internt 

utbredda och djupt rotade formuleringen av "riktigt polisarbete" lyftas fram.  

 
Det kanske viktigaste kriteriet på vad som kännetecknar det riktiga polisarbetet är 
[...] hur det bedrivs. Det riktiga polisarbetet skall innehålla dramatik. Det kan 
beskrivas utifrån metaforen jakt: det gäller att spåra upp bytet, fälla och föra hem 
det. Det är i dessa situationer polisen kan utnyttja sin professionella kompetens, sin 
träning och utbildning, utrustning, fysik och maktmedel. (Granér 2004:131) 
 

Den interna synen på det "riktiga polisarbetet" ställs vidare i relation till de 

flertal direktiv som under slutet av 1900-talet och början på 2000-talet 

utfärdades av Regeringen (citerat i Granér 2004:55) och som betonar polisens 

trygghetsskapande snarare än repressiva funktion. Detta skildras dock inte ha 

hindrat att det, från Regeringens håll, "krävts ökad repression i förhållande 

till brott som varit aktuella i den allmänna debatten, som gatuvåld, brott med 

främlingsfientliga inslag och våld mot kvinnor" (Granér 2004:55). Granérs 

skildrade utbredda syn på "riktigt polisarbete" står helt i enlighet med den 

skepsis som, tidigare skildrat av Carsten, ofta riktas mot 

dialogpolisfunktionen.  
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Alltså, det är inte polisiärt att inte arbeta repressivt och därför kan de inte vara 
poliser. Det är någon form av låtsasmjukispolis som inte har samma status och 
auktoritet som annan polisverksamhet. 

 

Förespråkarna för ett proaktivt polisarbete hamnar således i skuggan av den 

pro-repressiva "riktiga polisen". Detta gäller inte endast för dialogpolisen utan 

även för alla de poliser som strävar efter att lyfta fram och prioritera den 

renodlat brottsförebyggande aspekten av polisverksamheten.  

5.10.4 De digitala forumens demokratiska kraft 

Det är i det här skedet, sett ur skenet av resonemanget kring de djupt rotade 

övertygelsernas starka motstånd mot förändring (Carlhed 2011:284), som det 

blir aktuellt att lyfta fram de digitala verktygens – och i det här fallet Twitters 

– centrala roll som "revoltör" i strävan mot en förändrad syn på polisen. I 

kapitlet "Digital Politics and Political Engagement" i boken "Digital 

Anthropology" skriver John Postill (2012:165-184) om det ökade användandet 

av digitala medier för att driva på samhällelig förändring. I sin diskussion 

belyser han bland annat likheterna mellan publika och öppna digitala forum 

och det sociologiska konceptet offentlig sfär ursprungligen myntat av den 

tyske sociologen Jürgen Habermas (Postill 2012:166).  

 
A public sphere is 'an arena, independent of government (and market) [...] which is 
dedicated to rational debate and which is both accessible to entry and open to 
inspection by the citizenry. It is here [...] that public opinion is formed'  
(Postill 2012:166) 
 

Den publika sfären utgör med andra ord en plats där medborgare fritt, utan 

staten och myndigheters inblandning, kan mobilisera sig åsiktsmässigt och i 

förlängningen styra sitt samhälle till förändring. I enlighet med Postills 

(2012:166) sätt att förstå det digitala rummet som en publik sfär skildrar den 

amerikanska sociologen Victoria Carty (2011:3), i boken "Wired and 

Mobilizing", de digitala nätverkens makt och möjlighet att socialt mobilisera 

människor i strävan efter förändring. Carty exemplifierar detta genom 

skildringen av den digitala revolution som tog fart efter protester mot det 

Iranska presidentvalet 2009.  
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Protests following the 2009 Iranian presidential election against alleged electoral 
fraud regarding the victory of Ahmadinejad's reelection (and in support of 
opposition candidate Mir Hossein Mousai) demonstrated the power of not just the 
Web but also social networking sites. The mobilzation was in fact nicknamed the 
"Twitter Revolution" and the mobilization highlighted two things. One, that digital 
tools have altered communication into something much more "real-time" than the 
Internet. And two, the use of new technologies among activist has decreased or 
eliminated the need for any kind of formalized or centralized leadership in many 
contemporary social movements. As Iranian government limited press operations, 
restricted journalists, blocked access to pro-opposition websites, shut down Internet 
access, blocked cell phone transmissions and text messaging, and banned rallies in 
response to the protests, it was Twitter, Facebook, and Youtube that allowed the 
moilization to sustain itself. (Carty 2011:3) 

 

Sett utifrån dessa, av Postill (2012:166) och Carty (2011:3), framställda 

förhållningssätt till de digitala forumens demokratiska kraft kan de privat-

twittrande polisernas sociala särställning förstås som oerhört prominent. Med 

ett dubbelt rollinnehavande – privatperson och polis – besitter de en unik 

samhällelig maktposition och kan, med hjälp utav det mobiliserande och 

demokratiserande verktyg som stavas Twitter, utmana det normativa och 

konventionella förhållningssättet till polisfunktionens varande idag och i 

förlängningen prägla samt omforma den polisiära diskursen.  
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6. Slutledning 

 

 

 

Denna uppsats har haft för avsikt att lyfta fram och problematisera den 

svenska polisdiskursen. Genom den empiriska data jag, under mitt fältarbete, 

tillskansat mig har jag kunnat urskilja hur polisiära ageranden på den digitala 

medieplattformen Twitter tyckts statuera ett bra exempel för ett belysande av 

denna problematisering. Det jag vill hävda är att diskrepansen mellan det som 

driver å ena sidan de Twitter-aktörer som officiellt representerar 

Polismyndigheten och å andra sidan mina informanter – de privat-twittrande 

poliserna – i grunden kan förstås som ett uttryck för större och komplexare 

meningsskiljaktigheter. I denna slutledning ämnar jag koppla samman de 

övergripande teman som diskuterats för att slutligen nå fram till arbetets 

analytiska slutpoänger.  

 

Polisen har skördat stora framgångar i och med sin etablering på sociala 

medier. I undersökningar utförda av Sifo gick det att en tid efter polisens 

intåg på sociala medier utläsa en markant förtroendeökning som delvis 

förklarades av de digitala kanalernas folkliga prägling på verksamheten 

(Ekström 2014, 21 maj).  Etablerandet av den polisiära närvaron på sociala 

medier föregicks av förstudier som togs fram av Rikspolisstyrelsen (2011) och 

som tydligt pekade på en klar verksamhetsnytta i polisers delaktighet på forum 

såsom Facebook, Twitter och Instagram. Sedan etableringen på sociala 

medier har vägen framåt för Polismyndigheten dock bitvis tett sig krokig. Ett 

internt spretande förhållningssätt till mediet har bland annat skildrats som en 

av de problematiska aspekter som uppstått till följd av introducerandet till ett 

ditintills outforskat forum (e.g. Andersson, 2012, 26 mars). 

 
Sociala medier har en öppen attityd och ett lättsamt språk. Tydlighet och öppenhet 
är vad som rekommenderas i dialogen i sociala medier.[...] Det personliga anslaget i 
dialogen bör inte övergå i en för nära och avslappnad dialog. Viktigt att tänka på är 
att försöka använda samma anslag och nivå på dialog som används när man i andra 
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sammanhang diskuterar frågor med allmänheten. [...] Anställda bör i möjligaste mån 
undvika att använda sina privata konton i tjänsten. (Rikspolisstyrelsen, 2011:25) 

6.1 Skilda förhållningssätt till polisdiskursen och dess uttryck 

Förmaningar om att inte blanda ihop det privata med det professionella har 

varit något Polisen betonat konsekvent sedan de första polisiära sociala 

medier-kontona upprättades. Det är ur dessa förmaningar som mitt arbete tar 

avstamp. De är nämligen indikatorer på de okonventionella utspel som tog sig 

uttryck redan tidigt i Polisens sociala medier-historia – individuella poliser 

började, trots avrådning, twittra privat om sitt yrkesliv och sin arbetsgivare. I 

detta återfinns det som jag främst avsett lyfta fram genom mitt etnografiska 

material. De okonventionella förfarandena inbegrips nämligen av hur mina 

informanters – de privat-twittrande polisernas – ageranden, utöver den 

formella dagordning som reglerar de officiella representanterna för 

Polismyndigheten och dess handlingar på sociala medier, drivits av andra 

agendor delvis färgade av poliskritiska undertoner. Jag vill hävda att de 

privat-twittrande poliserna jag hänvisat till i detta arbete i stor utsträckning 

och på såväl direkta som indirekta sätt uttryckt en strävan efter att utmana 

idén om det samtida polisiära varandet.  

 

Genom att hävda sin rätt till känslouttryck av olika slag tycks de privat-

twittrande poliserna försöka luckra upp de gränsdragningar som idag ramar in 

idén kring den konventionella polisrollen (e.g. Jackall 2000:237; 

Rikspolisstyrelsen 2014:10). Att öppet skriva om händelser som påverkar 

sinnelaget blir ett sätt igenom vilket de privat-twittrande poliserna 

problematiserar och utmanar yrkesrollens förväntningar på deras 

känslouttryck (e.g. Graham 2002:216; Hochschild 2003:7f.). Bortom 

ifrågasättandet av de emotionella förväntningar som åläggs poliser utmanas 

idén om den diskursiva synen på polisrollen även genom ett bredare 

ifrågasättande av vilken funktion det samtida svenska polisförfarandet ska 

fylla. Vilka delar av verksamheten bör prioriteras? Hur bedrivs polisiärt 

arbete effektivast? Med utgångspunkt från den struktur som ramar in det 

statliga systemet – i vilka metoder och förhållningssätt finns de bästa 

förutsättningarna för en så demokratisk polis/allmänhet-relation som möjligt? 
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Det bör nämnas att långt ifrån alla de privat-twittrande poliser jag pratat med 

konsekvent uttrycker åsikter som explicit ifrågasätter de rådande 

föreställningarna kring det polisiära varandet. Dock finner jag hur 

poliskritiken i många fall är, som tidigare nämnts, undertonsbaserad. I ett 

Twitter-inlägg beskrivs det exempelvis hur en polis träffar på en gammal 

kollega och konstaterar att hen ser "glad och fräsch ut" varpå anledningen 

senare visar sig vara att denne lämnat sin tjänst som polis. På så sätt tar sig 

bland annat den subtila kritiken sitt uttryck. Kritiken skönjs även indirekt 

inhyst i inlägg som på varierade sätt lyfter fram och betonar handlingar och 

händelser som går hand i hand med den polisroll som den individuelle polisen 

eftersträvar.  

 

Genom de privat-twittrande polisernas sätt att, via Twitter, förhålla sig till 

och kommunicera sin syn på polisrollen skönjs en annan sorts polis kliva fram 

i rampljuset. Denne vill utmana den vedertagna och normativa polisroll som 

idag har störst inflytande över polisdiskursen och som reproducerar och färgar 

myndighetens förhållningssätt till det polisiära varandet. Dialogpolisen 

Carsten har varit den som fått statuera exempel för det polisideal jag 

uppfattat finns utspritt bland de privat-twittrande poliserna.  

 
Vi måste förändra synen på vad polisens ansvar, roll och syfte är i samhället. Många 
tänker att polisens uppgift är att straffa och lagföra brottslingar men jag menar på 
att det bara är en del av uppdraget. Polisen är på ett makroplan ansvarig för 
beteendeförändring i samhället.[...] Polisen är idag i mångas ögon en symbol för 
repressionen och förtrycket i samhället. Det är nära tillhands att förstå polisen som 
företrädare för den förtryckande staten och det känns problematiskt och måste på 
sikt göras något åt. Jag vill mena på hur det främst bottnar i hur man, inom Polisen, 
ser på och förstår sitt uppdrag.  

 

Det finns mycket som pekar på att det, inom Polisen, finns en utbredd 

endimensionell och onyanserad syn på vad det polisiära uppdraget innefattar 

och vad en bör förvänta sig i och av polisrollen. Detta görs exempelvis tydligt 

i Granérs (2004:131) skildring av synen på det "riktiga polisarbetet". Ett annat 

exempel på de reproducerade förväntningarna på polisuppdraget återfinns i 

ett informationshäfte riktat till individer intresserade av att söka den svenska 

polisutbildningen. I häftet skildrar Polisen vad en kan förvänta sig i arbetet 

som polis.  
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Du kommer att möta hat. Du kommer se saker gå sönder. Människor. Familjer. Du 
kommer fatta sekundsnabba beslut. Känna adrenalinet pumpa genom kroppen. Du 
kommer arbeta medan andra sover, firar eller semestrar. Du kommer se sådant 
andra inte ser. Du kommer lära dig läsa människor. Du kommer lösa konflikter. 
Ställa saker till rätta. Hjälpa. Skydda. För att lyckas kommer du behöva ditt förnuft. 
Ditt mod. Din medkänsla. Du kommer aldrig kunna förvänta dig ett tack. Men du 
kommer alltid att behövas. (Rikspolisstyrelsen, 2013b) 

 

Även om texten i mångt och mycket strävar efter att ge en rättvis och 

realistisk bild av polisarbetet tycks det finnas inneboende 

sanningsbeskrivningar som baseras på föreställningar kring hur 

polisfunktionen är beskaffad. Formuleringarna "Du kommer att möta hat" och 

"Du kommer aldrig kunna förvänta dig ett tack" skvallrar om en doxisk 

ordning (Bourdieu 1999:47; Carlhed 2011:284) där de repressiva rättsliga 

åtgärderna och våldsmonopolet genomsyrar det interna förhållningssättet till 

den polisiära samhällsfunktionen. Samhällsordningen föreställs främst 

upprätthållas genom repressiva åtgärder; Polisens framställning av hur den 

modiga polisen, med adrenalinet pumpandes genom kroppen, ställer saker till 

rätta med hatet som prislapp indikerar på det repressiva som den uppgift 

vilket primärt ramar in polisrollen. Även om det, i den samhällsstruktur 

Sverige konstitueras av idag, inte är möjligt att förbigå våldsmonopolet och 

repressiva åtgärder kvarstår faktumet att polisfunktionen är tänkt att 

inbegripa mycket mer.  

 
Förtroende för Polisen skapas, förutom genom ett korrekt och effektivt arbetssätt, 
även genom en god dialog med medborgarna. Det finns ett starkt forskningsstöd för 
slutsatsen att medborgarnas förtroende för och vilja att samarbeta med Polisen stärks 
när kontakterna med Polisen kännetecknas av professionalitet, respektfullt 
bemötande och dialog dvs. möjlighet för medborgaren att komma till tals. Detta 
stöder en Polis närmare medborgarna, som i lokalpolisområdet arbetar långsiktigt 
och uthålligt. Bemötandet i form av medborgarmötet är således centralt för 
Polismyndigheten i sin helhet. (Ju 2012:16/2014/145) 

 

De privat-twittrande polisernas strävan mot ett annat sätt att bedriva 

polisarbete står, i stor utsträckning, i enlighet med detta ovan citerade synsätt. 

Det upplevs finnas en vilja att lyfta fram en mer demokratiskt präglad relation 

mellan polis och allmänhet. Ett angreppssätt där relationen mellan de som 

kontrollerar och de som kontrolleras främst färgas av ett inkluderande, 

jämbördigt och växelverkande förfarande. Twitter gör detta möjligt.  
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6.2 I gränslandet mellan statsrepresentant och privatperson 

I gränslandet mellan statsrepresentant och privatperson har de privat-

twittrande poliserna möjligheten att inte enbart föra fram sina åsikter utan 

även driva på förändring. I enlighet med Lipskys (2010:3) resonemang kring 

gräsrotsbyråkraternas säregna maktposition kan de privat-twittrande poliserna 

forma synen på polisfunktionen och polisrollen genom att lyfta fram den egna 

tolkningen av uppdraget. I kombination med resonemangen kring den digitala 

sfärens demokratiska kraft (e.g. Carty 2011:3; Postill 2012:166) blir Twitter så 

mycket mer än ett interagerande forum - det verkar som ett inflytelserikt 

verktyg varigenom gräsrotsbyråkraterna, tillika privat-twittrande poliserna, 

stärker sin maktposition än mer. På samma sätt som Lipskys 

gräsrotsbyråkrater kan omforma policys genom att tolka och gestalta den stat 

de representerar kan de privat-twittrande poliserna, genom att på olika sätt 

utmana konventionella förhållningssätt med hjälp av Twitter som maktfullt 

verktyg, omforma och driva på den interna institutionella utvecklingen.   

 

Den skildrade utmanandet av och strävan bort från det konventionella och 

traditionella sättet att förhålla sig till polisfunktionen kan likställas med 

utvecklingen för det institutionella idealet – från det Weberiska byråkratiska 

förhållningssättet som avhumaniserar medborgarna och gör de till "fall" (e.g. 

Ahrne 1995:50; Perjos 1998:10f.) till modernitetens reflexiva institutioner 

(Giddens 1991:20).  

 
Modernity's reflexivity refers to the susceptibility of most aspects of social activity, 
and material relations with nature, to chronic revision in the light of new 
information or knowledge. Such information or knowledge is not incidental to 
modern institutions, but constitutive of them. [...] Science depends, not on the 
inductive accumulation of proofs, but on the methodological principle of doubt. No 
matter how cherished; and apparently well established, a given scientific tenet might 
be, it is open to revision – or might have to be discarded altogether – in the light of 
new ideas or findings. (Giddens 1991:20f.) 
 

Utvecklingen vill bana väg för den post-traditionella ordningen där tvivlets 

principer institutionaliseras för att gynna progressen. Det finns förvisso redan 

indikatorer i handlingar inom Polisen som visar på ett kliv i riktningen mot 

den sortens moderna reflexiva institution (e.g. Rågsjö Thorell, 2015, 12 
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augusti). Det tycks dock fortfarande finnas ett stort utrymme för vidare 

utveckling. Skildringen av det "riktiga polisarbetet" (Granér 2004:131) står i 

enlighet med Carstens skildring av hur den samtida polisverksamheten i 

mångt och mycket rotar sig i samt präglas av beslut baserade på erfarenheter.  

 
Jag kan svårligen tänka mig att man skulle styra landstinget eller sjukvården på ett 
erfarenhetsbaserat sätt, men polisverksamheten styrs ofrånkomligen av en massa 
tyckanden. 

 

Genom de privat-twittrande polisernas handlingar kan den erfarenhets- och 

traditionsbaserade verksamhetsföringen utmanas. Med utgångspunkt från 

kärnan i budskapet som "en annan sorts polis" för fram är Polismyndigheten i 

behov av att nyansera förhållningssättet till vad polisfunktionen bör inbegripa. 

Sverige är i ständig framåtrörelse, och för att statliga institutioner ska kunna 

följa samhällsutvecklingen behöver de syna sig själv i sömmarna. Det räcker 

inte med att luta sig tillbaka på erfarenheter och gamla mönster – att 

konsekvent våga utmana idén om det egna varandet är nyckeln till ett 

framgångsrikt och effektivt myndighetsutöveri.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Forskningsområdet "Polisen på sociala medier" är onekligen väldigt stort och 

omöjligt att avklara i en sådan här uppsats. Det finns många intressanta 

infallsvinklar som jag vidrört under mitt uppsatsarbete men som jag, av olika 

anledningar, inte haft möjlighet att gå på djupet med.  

 

Förutom Twitter finns det en mängd andra interaktions- och 

kommunikationsplattformar som faller inom kategorin "sociala medier". 

Många av mina informanter har skildrat hur de inte enbart håller till på 

Twitter utan även skildrar sina egna erfarenheter av polisyrket på plattformar 

såsom exempelvis Facebook och Instagram. I och med att de tekniska 

utgångspunkterna skiljer sig åt forumen emellan vore det intressant att 

fördjupa sig i någon av dessa för att på så sätt kunna bredda förståelsen kring 

de olika platsernas förutsättningar för gestaltandet av det polisiära varandet.   
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Genom att Polisen blir alltmer närvarande i de svenska medborgarnas vardag 

– exempelvis via sociala medier – ökar även deras samhälleliga maktställning. 

Ett alltjämt växande inflytande och förtroende hos allmänheten tåls att 

problematiseras då det i sin tur medför etiska dilemman i maktrelationen 

mellan rättsstat och befolkning. I enlighet med Bourdieus (1999:11f.) 

resonemang om den symboliska maktutövning som sker under ytan bortom de 

kontrollerades medvetande, kan Polisen genom ett humant och medmänskligt 

handlag förklä sitt sätt att styra och reglera den sociala ordningen. Frågan 

som dyker upp i mitt huvud ter sig given – med vilka medel och metoder kan 

staten styra och reglera sin befolkning utan att det blir etiskt problematiskt? 

En diskursiv maktanalys av den svenska Polisens ageranden på sociala medier 

anser jag således, utifrån detta perspektiv, vore av intresse för vidare 

forskning.  
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Bilaga 1 
Presentation av informanter 
 
Klas 

Klas jobbar som ingripandepolis och har arbetat inom myndigheten i över 20 

år. Han menar på att det egentligen mest var en slump att han blev polis – 

detta trots att han, som barn, närde en dröm om polisyrket. "Jag ska ju dock 

inte sticka under stol med att jag eftersökte spänningen och 

adrenalinpåslaget".  
 

Under sina år inom kåren har Klas upplevt sig uppfattas som kontroversiell på 

många sätt. Framförallt har detta utgjorts av hans strävan mot att ständigt 

utmana de etablerade normerna och förhållningssätten kopplat till 

polisarbetet. "Jag har alltid varit mån om att dra framåt och hitta nya vägar 

för organisationen att växa. Andra har varit mer bekväma i att ha det som det 

alltid varit. Det är väldigt lätt att få folk emot sig när man ligger i framkant på 

det sättet."  
 

Johannes 

Johannes jobbar som ingripandepolis och har arbetat som polis i cirka två år. 

Han berättar att det är "högst oklart varför det blev just polis". Tidigare har 

han provat på att arbeta inom såväl vården som räddningstjänsten. Det tycks 

dock, enligt Johannes, finnas gemensamma faktorer som definierar det typ av 

arbete han eftersträvar. "Jag vill hjälpa till och skapa förändring. Jag vill göra 

skillnad". Som barn drömde han om att bli polis, men en strulig gymnasietid 

gjorde att han inte hade tillräckligt höga betyg för att söka utbildningen. "Jag 

insåg senare att det var polis jag ville bli och i och med det pluggade jag upp 

mina betyg".  
 

Johannes upplever att den polisiära verkligheten skiljer sig avsevärt åt från den 

bild han hade när han sökte utbildningen. "Det är mycket mer tungrott än 

man kan tro. Småsaker kan ta så otroligt mycket tid och arbetsprioriteringar 

kan ofta kännas löjliga. Men det bottnar ju i bristen på resurser såklart." 
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Mikaela 

Mikaela arbetar med spaningsarbete och har jobbat som polis i drygt åtta år. 

En karriär inom kulturellt arbete fick lämna plats för det polisiära arbetet då 

hon kände en längtan efter "att kunna göra skillnad på riktigt".  
 

Mikaela berättar att hon ofta är tvungen att förhålla sig till sin polisroll även i 

privatlivet. "Jag är väldigt noga med var jag umgås med familj och vänner. Det 

har hänt att jag suttit på restaurang med vänner och blivit konfronterad av 

'mindre trevliga personer' som känt igen mig, och det har inte varit särskilt kul 

för mina vänner att uppleva". Hon upplever dock inte att hon har problem 

med att koppla bort yrkesrollen när hon är ledig. "När jag är ledig kan jag 

koppla bort jobbet helt och fullt".  
 

Fabio 

Fabio arbetar som yttre befäl och har jobbat inom myndigheten i cirka 11 år. 

Han hade tidigt ett intresse för blåljusyrken. "Jag blev övertygad av en väldigt 

karismatisk polis i skolan på högstadiet. Jag tilltalades oerhört mycket av den 

dåvarande värdegrundens ledord 'skydda, hjälpa, ställa tillrätta'".   
 

Fabio förstår intentionen med Polismyndighetens nuvarande värdegrund och 

arbetar utifrån den så gott det går. Han anser dock att det är problematiskt att 

på ett resultatstyrt sätt "applicera företagstänk" på polisverksamheten. "Väcker 

du mig på natten och frågar värdegrund eller undrar vad som får mig till 

jobbet på julafton. Vad som får mig att riskera livet eller att värna de svagaste 

och trasigaste så får du följande ord ur hjärtat: skydda, hjälpa och ställa 

tillrätta!" 
 

Johan 

Johan arbetar som polisassistent i yttre tjänst och har jobbat som polis i cirka 

fem år. Han sökte till polisen då han ville ha ett arbete som var både 

spännande och varierande. "Jag är nyfiken och serviceinriktad och tyckte yrket 

passade mig".  
 

Johans bild av polisyrket har ändrats kraftigt sedan han började arbeta inom 

myndigheten. Han menar på att en orimligt stor del av yrket går ut på att 
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sköta det administrativa arbetet. "Jag trodde inte att det var så mycket 

avrapportering som det är. Jag trodde att det skulle vara betydligt mer 'jaga 

tjuvar' om du förstår". 
 

Göran 

Göran arbetar som ingripandepolis och har jobbat inom myndigheten i drygt 

nio år. Han blev polis främst då han ville hjälpa människor och göra skillnad. 

Ovetskapen om vad för slags uppdrag som väntar runt hörnet var, och är, en 

stimulerande yrkesegenskap som inspirerar.  
 

Göran upplever att polisyrket är väldigt påfrestande. "Vi saknar handledning! 

Man blir cynisk. Vi ser otroligt många jobbiga saker. Alltifrån rent äckliga till 

psykiskt påfrestande. Barn som råkar illa ut, kvinnor som blir slagna. 

Ofrivilligt läggs det i bagaget. Därför borde handledning vara obligatoriskt, 

men det är bortplockat av ekonomiska skäl".  
 

Göran har upplevt hur han, likt Klas, ofta anses som "jobbig" då han utmanar 

etablerade synsätt. "Jag står inte högt i kurs hos cheferna. Varför? Jag är ärlig 

och de får höra sanningen".  
 

Sten  

Sten arbetar på Rikspolisstyrelsen och har jobbat inom myndigheten i över 20 

år. Det fanns en massa skäl till varför han ville bli polis. "När det begav sig 

sökte jag polishögskolan, juristlinjen, sjuksköterskeprogrammet och 

journalisthögskolan samtidigt. Jag ville arbeta med människor och gärna i 

sammanhang som var plötsliga och gärna akuta". En gammal lag om att "lagen 

ska vara den starke till varnagel och den svage till skydd" tilltalade och 

inspirerade honom till att bli polis. 

 .docSten menar på att en av de aspekter som bidrar till polisers bristande 

popularitet är att de ses på och förstås som repressiva symboler för ett 

samhälle som sviker och inte fungerar. "Det är nödvändigtvis inte poliserna 

det är fel på utan snarare det samhälle de representerar. Polisen är det som 

står mellan medborgaren och samhällsapparaten".   
 

Fatima 
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Fatima arbetar som brottsutredare i den inre verksamheten och har jobbat 

som polis i åtta år. Hon växte upp med en pappa som var polis och menar på 

att det säkerligen haft en stor inverkan i hennes yrkesval.  
 

Fatima berättar hur hon upplever att ledarskapet inom myndigheten inte är 

särskilt bra och menar på att det delvis grundar sig i en "ryggdunkar-kultur". 

"Även om organisationen är mycket mer kritisk och reflekterande kring sådana 

aspekter idag kontra hur det var förr lever den kulturen kvar till viss del. Det 

är klart att det finns undantag men på det stora hela är det fortfarande ett 

problem. Jag upplever att det är mycket som sitter i väggarna även om man 

har en officiell hållning som arbetar emot det".  
 

Erkki 

Erkki arbetar som gruppchef för en utryckningsenhet och har jobbat inom 

myndigheten i 14 år. Han berättar att det, som ung polisaspirant, främst var 

spänningen som lockade. "Du vet, klyschan om att den ena dagen inte var den 

andra lik och att få vara mitt i händelserna oavsett om det var olyckor, rån, 

biljakter eller idrottsevenemang - det var mycket det som drev på och ledde till 

att jag sökte". Han har dock, med tiden, insett att hans initiala bild av 

polisyrket var lite väl naivt. "Polisyrket är ju såklart väldigt mycket mer än att 

'jaga tjuvar'".  
 

Erkki menar på hur hans förhållningssätt till polisrollens känsloyttringar 

varierar.  "Att vara polis är ett typ av skådespel. Vi agerar många gånger med 

våra kroppar, språk och ansiktsuttryck för att kontrollera situationer". Han 

beskriver hur det allt som oftast krävs någon form av känsla för hur man som 

polis ska agera i en given situation. "Det är dock viktigt att, genom mitt 

uppträdande, inte ta ställning. Vad du än gjort eller vad som än hänt så ska en 

polis uppträda på ett aktningsfullt sätt, oavsett vad man egentligen tycker. Det 

kan vara väldigt frustrerande ibland".  
 

Sara 

Sara jobbar som ingripandepolis och har arbetat inom myndigheten i drygt 

två år. Varför det blev polis menar Sara på främst berodde på att hon ville 

arbeta med något som kunde förändra och förbättra samhället. "Jag ville kort 



Bilaga 1 

 96 

och gott jobba med något som gav mig befogenhet att konkret jobba 

samhällsförbättrande".  
 

Sara menar på hur hon inte finner det särskilt problematiskt med 

känslouttryck kopplat till yrkesrollen. "Arbetet är fyllt av känslor och i vissa 

fall kan det vara bra att visa dem gentemot människor man på olika sätt 

hjälper. Man måste ha en bra fingertoppskänsla för det där. Vissa känslor är 

inte lämpliga att visa i en given situation och då får man kanske lufta de i 

andra sammanhang". 
 

Samuel 

Samuel jobbar som ingripandepolis och har arbetat inom myndigheten i cirka 

tre år. Polis har varit drömyrket från barnsben – Samuel berättar att han 

alltid sett upp till och velat bli som poliserna han träffade på i uppväxten.  
 

Samuel skildrar dock hur han upplever att polisyrket är mycket mer komplext 

än vad han tidigare kunnat ana. "Allt är inte svart eller vitt och det personliga 

bemötandet spelar en mycket större roll än vad jag hade trott. Hur jag 

bemöter en person spelar stor roll på hur öppna och ärliga svar jag får 

tillbaka. Lugnt bemötande ger oftast lugnt avslut på ärendet och är det bästa 

sättet att undvika våldsanvändning".  

 


