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Förord 
Denna forskningsrapport kan lämna ett bidrag till den debatt som förekommit kring polisers 
användning av våld och förmåga att hantera konflikter, bland annat det faktum att sex personer blivit 
ihjälskjutna i samband med polisingripanden hitintills under år 2018.  
 
Rapportförfattaren är polis och har varit det i 26 år. För närvarande arbetar jag femtio procent inom 
Polismyndigheten och har min grundplacering i ingripandeverksamheten i Botkyrka (dvs att åka 
polisbil). Jag är också professor i polisvetenskap vid Polishögskolan i Oslo och docent i utveckling av 
informationssystem vid Linköpings universitet. Där är jag knuten till forskningscentrumet CARER som 
är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum och bedriver forskning inom respons- och räddnings-
området.  
 
Forskningsstudien har slutförts med stöd av Forte. Professor Mats Alvesson, Lunds universitet har 
bidragit med externa medel till det initiala arbetet med denna rapport. Tack! Ett tack också till 
biträdande professor Sofie Pilemalm i rollen som centrumansvarig för CARER, samt avdelningschefen 
för forskningsavdelningen vid Polishögskolan i Oslo, Haavard M. Reksten, som ger mig förtroende och 
utrymme att utföra min forskning. 
 
Jag vände mig till rikspolischefen i Sverige, bland annat för att denna studie skulle kunna bli ett officiellt 
uppdrag för att bidra till utvecklingen av svenska polisers förmåga att hantera konflikter och använda 
våld. Jag hade, som jag uppfattade det, två bra möten med rikspolischefen och dennes stabschef, men 
det blev i slutändan inte något positivt utfall. Det hade givetvis varit önskvärt om högsta polisledningen 
i Sverige hade visat ett större intresse av att få de frågor som behandlas i rapporten belysta och se till 
att det uppstod en fruktbar intern dialog kring dem.  
 
Ett stort tack till alla er som bidragit med information till rapporten! Den hade inte kommit till utan 
er! Goda krafter inom svensk polis har tagit fram olika dokument och ställt upp på intervjuer. Många 
poliser har betonat vikten av att komma tillrätta med de strukturella problem som rapporten visar.  
 
Ett tack också till professor emeritus Johannes Knutsson, biträdande professor Sofie Pilemalm, 
forskningsassistent tillika Jur. kand. Ossian Grahn vid Linköpings universitet och biträdande lektor Erik 
Prytz Linköpings universitet/Katastrofmedicinskt centrum i Linköping samt filosofie doktor Ann-
Christine Andersson Arntén vid Polismyndigheten och sju andra som inte namnges, som läst igenom 
tidigare versioner av rapporten och kommit med värdefulla synpunkter.   
 
I det interna materialet till projektet ”reflektion i vardagen” sägs att det är viktigt  att fånga upp 
problem och utmaningar inom Polismyndigheten samt att dra nytta av medarbetarnas kunskap och 
erfarenheter (Polismyndigheten, 2016a). Jag hoppas innerligt att det inte endast rör sig om en tom 
retorik.  
 
 
 
Linköping, november 2018 
 
Stefan Holgersson 
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Sammanfattning 
Denna rapport skulle kunna fylla en uppgift liknande en haveriutredning angående polisers förmåga 
att hantera konflikter och använda våld. När det gäller haveriutredningar, till exempel inom flygfarten 
väljer man att lyfta fram en situation som har gått fel och inte att studera alla lyckade landningar. I 
och med att fokus är på förbättringsbehov kan det finnas en risk att någon drar slutsatsen att 
övergrepp och otillåten våldsanvändning bland polispersonal är ett omfattande problem. Så är inte 
fallet. Det finns väldigt många bra poliser som mestadels gör bra ingripanden. Det hade gått att skriva 
en rapport om dessa ingripanden, men det finns en anledning att haveriutredningar inom flygfarten 
försöker lokalisera orsaker till problem och inte fokusera på bra landningar. Syftet med denna rapport 
är att komma tillrätta med problem och utveckla polisverksamheten. Därför är fokus på 
förbättringsbehov.  
 
Utbildning av poliser i konflikthantering och våldsanvändning 
I konfliktsituationer är det betydelsefullt att poliser har en god förmåga att kommunicera och om så 
behövs, en hög förmåga att bruka våld på ett väl avvägt sätt. Dessutom måste poliser ofta under stress 
fatta beslut med ett bristfälligt beslutsunderlag. 
 
Det förhållandevis nya konceptet POLKON (polisiär konflikthantering) lyfts i rapporten fram som ett 
stort steg i rätt riktning vad gäller polisens hantering av konflikter och användning av våld. Det framgår 
dock att det finns stora brister inom detta utbildningsområde. Det gäller både grundutbildning och 
fortbildning. Ett flertal av polisutbildningens praktiska moment skulle snarare kunna definieras som 
ett ”prova-på-tillfälle” än som övningar som syftar till att befästa kunskaperna. Exempelvis genomför 
en polisstudent i genomsnitt under hela sin utbildning en mörkerskjutning trots att de flesta 
skjutningarna inträffar under dåliga ljusförhållanden.  
 
Skjutträning är många gånger statisk för att klara av ett kompetensprov som inte är anpassat efter de 
krav som finns på hur poliserna ska agera i verkligheten. Det finns till exempel inget moment under 
kompetensprovet som handlar om att göra en bedömning om huruvida polis ska skjuta eller ej i en 
viss situation. Inte heller att skjuta ett varningsskott eller att skjuta i benet. Om en polis skjuter ett 
varningsskott eller träffar i benet under kompetensprovet får han eller hon underkänt. Övningar i 
taktisk reträtt förekommer sällan eller aldrig. Liksom träning att söka skydd framför att verka med 
vapnet och att deeskalera en situation. Både grund och fortbildningen brister även när det gäller andra 
typer av våldsanvändning. Det har bland annat vid intervjuer framförts att det är ett glapp/tomrum 
mellan de tekniker som övas för att hantera en relativt lugn person till de tekniker som övas för att 
kunna agera i ”värstascenarier”.  
 
En av de allvarligaste utbildningsbristerna i polisers konflikthantering är att praktiska moment i att öva 
kommunikation är så få att det inte finns förutsättningar att bygga upp en professionell 
kommunikationsförmåga i konfliktsituationer. Istället styr polisernas tidigare erfarenheter och 
personliga egenskaper denna förmåga. Att personer med en liten livserfarenhet rekryteras är därför 
ett problem i sammanhanget.  
 
Trots att nyutexaminerade poliser behöver utveckla ett antal förmågor har fortbildningen bara  
ambitionsnivån att utbildningen ska upprätthålla deras kunskap. I praktiken når man inte ens upp till 
detta mål. Polismyndigheten är beredd att frångå den absolut minsta mängd årlig fortbildning som 
myndigheten själva angett som nödvändig för att polispersonal ska upprätthålla en acceptabel 
kunskapsnivå inom ett område som man uttrycker är avgörande för polisers arbetsmiljö, 
medborgarnas rättssäkerhet och Polismyndighetens trovärdighet. Polismyndighetens hantering av 
utbildningsfrågor  kan sammanfattas på det sätt en instruktör i polisiär konflikthantering gjorde: ”Det 
är fullkomligt vansinnigt”. 
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Bristande kritisk reflektion och ett fokus på att presentera tilltalande bilder av verksamheten 
Ett problem i sammanhanget är att polisen har en låg förmåga att ta till sig av kritik och stora brister i 
att reflektera kritiskt kring sin egen del i situationer som uppkommit. Polismyndigheten är långt ifrån 
att vara en lärande organisation. I rapporten framgår att Polismyndigheten har en förkärlek till att 
skylla på externa faktorer för att förklara ett skeende och att stor kraft läggs på att presentera 
tilltalande bilder av verksamheten. Även om ett sådant förfaringssätt kan ge ett gott intryck av polisen, 
vilket ur vissa aspekter är positivt, undertrycker det ett behov av förändring (se t.ex. Holgersson och 
Wieslander, 2017; Holgersson, 2018b). Denna omständighet finns anledning att vara medveten om 
när Polismyndigheten hänvisar till framtida aktiviteter som exempelvis en utbildningsinsats eller ny 
inriktning på polisernas utbildning i polisiär konflikthantering. Man bör fästa samma tilltro till denna 
typ av budskap från Polismyndighetens sida som till information från ett kommersiellt företags 
marknadsavdelning (inom polisen kallad kommunikationsavdelning) som gör reklam för en produkt, 
där vare sig högsta ledning, kvalitetsansvarig, ansvarig för inköps- eller marknadsavdelningen behöver 
ta ansvar för om produkten inte lever upp till det som utlovats. Den som riskerar bli straffad om 
produkten visar sig vara farlig är den som arbetat i kassan och sålt produkten.  
 
Rekryteringsprocessen och att hantera signaler om olämpligt beteende 
Det finns indikationer på att rekryteringsprocessen av poliser har brister. Frågetecken finns kring 
utformningen och utfallet av den inledande rekryteringsprocessen. Vidare har individer fått 
anställning som polis trots att tydliga signaler kommit under utbildningstiden på att de inte är 
lämpliga. Många som intervjuats har uppgett att det finns indikationer på att kravet på att få ett visst 
antal poliser har gjort att kvantitet går före kvalitet. Eftersom ett felaktigt beteende från en enskild 
polis kan få stora konsekvenser anges detta förhållande som problematiskt.  
 
Stor vikt fästs vid att en juridisk process ska visa om ett agerande från polisens sida var korrekt eller 
ej. Det gör det svårare för Polismyndigheten att komma tillrätta med olämpliga individer och olämpligt 
beteende. Det är olyckligt när polisers handlingsutrymme definieras som att det är acceptabelt att 
agera på ett visst sätt så länge inte en juridisk prövning leder till en fällande dom.  Problemet är att 
det kan ha begåtts juridiska fel som är så stora att det borde ha lett till en fällande dom, men att 
polisens Avdelning för särskilda utredningar (SU) gjort ett dåligt arbete. Det kan ha begåtts juridiska 
fel som borde lett till en fällande dom, men att detta är svårt att bevisa (även när utredningsprocessen 
skötts på ett bra sätt). Det kan även ha begåtts fel som inte är av den arten att de ens ska leda till åtal.  
 
Flygbranschen har valt en annan väg och delvis frångått att straffa enskilda. Till exempel genom att 
man i flera länder, bland annat Sverige, har gjort det möjligt för anställda att rapportera fel som de 
själva har begått utan att löpa risk att lagföras. Målet är istället att snabbt identifiera och rätta till 
säkerhetsproblem (se t.ex. Brandel, 2002). Polismyndighetens nuvarande förhållningsätt innebär i 
normalfallet försvar och inte att försöka få fram vilka lärdomar som kan dras av en händelse. Ett 
problem i sammanhanget är polisers anmälningsskyldighet. Får polis kännedom om brott som hör 
under allmänt  åtal ska det rapporteras enligt polislagen. Här behövs en förändring som inte ligger 
inom Polismyndighetens beslutsmandat för att skapa bättre förutsättningar för att den ska bli något 
som skulle kunna betecknas som en lärande organisation.  
 
 
Hårda tag som lösningen 
En viss problematik kan ha olika orsaker som kan kräva olika åtgärder. Att mer eller mindre 
slentrianmässigt hävda att hårda tag är lösningen kan få motsatta effekter. Att agera på ett hårt sätt 
som inte är genomtänkt ökar risken för en polarisering, där förtroende och tillit till polisen och andra 
samhällsinstitutioner kan minska i vissa grupper. Att poliser i sin externa kommunikation om sitt 
arbete använder ord som ”utplåna”, ”neutraliserad” och ”anfall” kan ge intryck av att polisen är en 
stridande part i något som närmast kan liknas vid ett krig. Att måla upp polisen som en stridande part 
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kan öka risken för angrepp mot poliser och även påverka hur polispersonalens agerar i vissa områden 
och mot vissa grupperingar. En ond cirkel kan uppstå.  
 
När polisen har utsatts för angrepp hävdar Polismyndigheten ofta att det är ett kvitto på att polisen 
har skapat ett tryck mot rätt personer och grupperingar. Angreppen tolkas inte sällan som att det finns 
anledning att öka trycket ytterligare. Att ensidigt tolka angreppen som ett bevis på lyckat polisarbete 
kan vara problematiskt om andra orsaker helt eller delvis ligger bakom angreppen. Att poliserna blir 
”tuffare” kan få en motsatt effekt, förvärra en situation och exempelvis stärka gängidentiteten i löst 
sammansatta gäng. En genomgång av olika yttranden från Polismyndigheten visar att myndigheten 
ofta framställer sig själv som ett offer. Avsaknaden av kritisk reflektion kring att polisen faktiskt kan 
ha varit en medaktör till att en problematik har uppstått är tydlig i många fall. Hur strategiskt är det 
exempelvis att Polismyndigheten har upprättat en lista på särskilt utsatta områden när problemen 
verkar skilja sig åt mycket både i omfattning och i karaktär? Genom polisens definition finns en risk för 
stigmatisering och att det kan uppfattas finnas en liknande lösning på problem och konflikter i 
respektive område.    
 
I rapporten ges exempel på att Polismyndigheten skickar tydliga interna signaler om att repressiva och 
hårda tag premieras. Brottsförebyggande verksamhet som kan minska risken för framväxten av 
extremism och andra problem har helt hamnat i skymundan av en satsning på repressiva åtgärder. För 
att polisens verksamhet inte ska bli för ensidigt inriktad, och att även det brottsförebyggande arbetet 
ska kunna få genomslag krävs en medveten strategi och konkreta handlingar som visar att detta ses 
som viktigt. Inte bara ord.  
 
 
Användning av tilldelade resurser 
Data som framkommit vid intervjuer och deltagande observation visar att Polismyndigheten kan 
använda sina resurser på ett betydligt bättre sätt än vad som sker i dagsläget. Polismyndigheten 
kommer dock lätt undan med svepande förklaringar om resursbrist. Tillräcklig information 
presenteras inte för att underlätta för personer utanför polisens organisation att kunna göra adekvata 
värderingar om dess prioriteringar och fördelning av resurser till olika verksamhetsfält är rimliga, 
bland annat vad gäller omfattningen på utbildningsverksamheten.  
 
Behoven av omfördelning av resurser blir tydliga om man till exempel studerar polisarbete i glesbygd. 
Relativt små omfördelningar av resurser skulle ha stor betydelse för den polisiära förmågan i 
glesbygdsområden som till ytan utgör mer än sjuttiofem procent av Sverige. De fåtal polispatruller 
som Polismyndigheten levererar att utföra arbetet i dessa områden står inte i rimlig proportion till 
myndighetens totalt tilldelade resurser. Det finns ett behov av att på ett helt annat sätt reflektera över 
hur resurserna används inom Polismyndigheten bland annat gällande storlek på administration och 
staber, men också när det gäller andra former av prioriteringar. Vilken effekt skulle exempelvis 
förmågan att hantera dödligt våld fått om de 100 miljoner kronor och årliga driftskostnader som 
avsattes till inköp av två helikoptrar istället hade lagts på annat? 
 
Att Polismyndigheten har valt att ha en kommunikationsavdelning på nästan 200 anställda kan 
användas som utgångspunkt för att analysera om Polismyndigheten fördelar sina resurser på ett sätt 
som ger högsta möjliga marginalnytta. Det är svårt att se att denna nytta blir högre vid ett 
bibehållande av nuvarande storlek på kommunikationsavdelningen än vid en omfördelning av 
resurserna till kärnverksamheten. Rikspolischefen har dock försvarat nuvarande storlek på 
kommunikationsavdelningen. Inställningen att det är bättre att behålla en överdimensionerad 
kommunikationsavdelning än att omfördela resurserna till kärnverksamheten är logisk om det 
bedöms som viktigare att måla upp tilltalande bilder av verksamheten än hur verksamheten i 
praktiken fungerar. Dessutom finns en övertro gällande den interna effekten av skrivna texter (se 
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Ekman, 1999; Ivarsson-Westerberg, 2004; Holgersson, 2018b). I rapporten framgår att detta 
förhållande är högst aktuellt vad gäller polisens användning av våld och förmåga att hantera konflikter. 
 
Smarta tag istället för hårda tag 
Ett kriterium på om Polismyndigheten agerar på ett smart sätt är huruvida beslut och handlingar är 
välgrundade i forskning kopplad till en analytisk process. I det näst sista kapitlet av denna rapport 
belyses ett antal viktiga behov av förändring kring de frågor rapporten berör. 
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1. Inledning 
Datainsamlingen till denna rapport inleddes för nästan två år sedan. Rapporten ska inte misstolkas 
som generell kritik mot ett offensivt förhållningssätt. Det är nödvändigt att polispersonal har en sådan 
förmåga. Rapportförfattarens uppfattning är att polisen i många fall varit alltför defensiv när man till 
exempel upprättat en brytpunkt och väntat på fler patruller istället för att så snabbt som möjligt agera 
mot pågående våld eller hot om våld mot tredje person. Nej, det rapporten riktar in sig på, och skälet 
till att den kom till, var att ett flertal polisanställda oberoende av varandra tog kontakt med 
rapportförfattaren. De uttryckte sin oro över ett framväxande förhållningssätt, som de uppfattade 
vara osunt, bland polispersonal. De hävdade att om denna utveckling fortsatte skulle det medföra en 
ökad risk att människor som blev föremål för ingripande kunde bli skadade och i värsta fall dödade. 
Men också att det förändrade förhållningssättet på längre sikt bidrar till att öka polariseringen i 
samhället och till ett växande hat mot polisen och andra statliga institutioner. De menade att detta i 
sin tur skulle få många negativa effekter, bland annat att risken ökade för att polispersonal både i 
tjänsten och privat blev utsatta för våld och andra typer av angrepp. 
 
Från början var analysen av insamlade data tänkt att ingå i en omfattande rapport som behandlar 
dialogpolisens arbete. Rapporten skulle bland annat beröra olika farhågor som dialogpoliser och andra 
anställda inom polisen fört fram i samband med intervjuer. Under våren 2018 kom dock 
rapportförfattaren fram till att en särskild rapport, som inte berörde dialogpolisens arbete, skulle 
behandla den framförda uppfattningen om ett framväxande förändrat förhållningssätt bland 
polispersonal. Justitieministerns (Morgan Johansson) yttrande att ”sätta hårt mot hårt” blev 
rapportens titel.  
 
Uttrycket att ”sätta hårt mot hårt” har använts återkommande gånger av justitieministern det senaste 
året1. Begreppet är emellertid på intet sätt nytt när det gäller att beskriva polisens inriktning på sitt 
arbete. Det användes till exempel år 2013 för att åskådliggöra Malmöpolisens kommande insatser mot 
de många så kallade gängskjutningarna: ”Polisen sätter hårt mot hårt mot Malmövåldet” (Andersson 
2013). Likaså användes uttrycket ”sätta hårt mot hårt” exempelvis år 2011 för att beskriva 
Göteborgspolisens kommande insatser: ”Polisen sätter hårt mot hårt i Göteborgs förorter” (Rosén, 
2011).  
 
Även om uttrycket sålunda har förekommit tidigare så har det på senare tid använts mer flitigt. 
Politiker har ibland även tydliggjort att polisen förväntas vara den samhällsinstitution som ska sätta 
hårt mot hårt (se t.ex. Olsson, 2018). Denna retorik noteras givetvis av polisanställda. Det är heller 
inte de enda signaler som sänts ut med en liknande innebörd. Ett exempel är hur lokalpolisområdes-
chefen i Uppsala i sociala medier valt att använda sig av krigsmetaforer och begrepp som ”utplåna”, 
”bekämpa”, ”neutraliserad” och ”anfall” i sin kommunikation om polisens arbete (se t.ex. Pohjanen 
och Olin Persson, 2018). I en artikel i media ifrågasattes polischefens sätt att kommunicera av en 
professor i retorik vid Uppsala universitet. Den senare menade att det var en ensidig bild av 
polisarbete som lyfts fram i tweetsen och att kontots huvudsakliga syfte är att visa upp myndigheten 
som en effektiv brottsbekämpare: 
 

”– Mottagaren är den skattebetalande medborgaren som ska få reda på att man får 
mycket för pengarna, att polisen bekämpar [utkämpar] en kamp mot en tuff 
motståndare – de kriminella gängen.” (Sjöberg, 2018)   

                                                             
1 Se .t.ex. oktober 2017 (Kleppe, 2017), december 2017 (Lokaltidningen, Malmö, 2017), januari 2018 
(Ridderstolpe, 2018), maj 2018 (Johansson, 2018), juni 2018 (Larsson, 2018) och juli 2018 (Olsson, 
Mannheimer & Urisman, 2018). 
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En annan forskare som yttrade sig i samma artikel menade att:  

”– Polisorganisationen har ett våldsmonopol och det är därför viktigt hur myndigheten 
uttrycker sig. Det gäller att balansera rätt så att det inte går överstyr och influerar rena 
polisiära övertramp i form av till exempel basebolligan som härjade på 1980-talet 
(Sjöberg, 2018) 

Lokalpolischefens sätt att kommunicera har dock mestadels omnämnts i positiva ordalag i sociala 
medier (se t.ex. Wallin, 2018). Statsministern Stefan Löfvén hyllade lokalpolisområdeschefen som en 
fantastisk polis som sätter åt den grova brottsligheten och inte ”viker en tum” (TT, 2017). Signalerna 
blir tydliga att hårda tag och ett offensivt agerande efterfrågas och premieras. Detta förstärktes av att 
folkvalda började förespråka att militär skulle sättas in i förorterna. Tjugo moderata riksdagsledamöter 
föreslog detta i en motion i oktober 2017 (TT, 2018a) och Sverigedemokraterna proklamerade denna 
åtgärd i en riksdagsdebatt i december samma år (se t.ex. Habul, 2018). Statsministern svarade att han 
inte uteslöt en sådan lösning (se TT, 2018b; Jakobson, 2018). Sverigedemokraterna hade tidigare 
framfört att man ville ha undantagstillstånd i utsatta områden och en speciell polisstyrka som tar hand 
om problemen (Ridderstolpe, 2016). Att polispersonal och annan blåljuspersonal har utsatts för olika 
former av attacker har bidragit till att förstärka bilden av att polisen är involverade i något som kan 
betecknas som ett krig som erfordrar hårda tag.   
 
Listan på förhållanden som kan tänkas vara orsaken till ett framväxande förändrat förhållningssätt hos 
polispersonal vid ingripanden går att göra lång. Ett skäl som nämnts är att tillgången till och 
användningen av skjutvapen i den kriminella miljön har ökat. Dessutom har risken för terrordåd och 
behovet av att polispersonal agerar på ett resolut sätt betonats i olika sammanhang. Polispersonalens 
agerande vid terroristdådet på Drottninggatan i Stockholm och skolattacken i Trollhättan har 
exempelvis hyllats både externt och internt. Det kan ha bidragit till att definiera vad som uppfattas 
som ”bra” polisarbete i poliskollektivet. Att en så pass stor andel av chefstjänsterna på nationell 
operativ ledningsnivå gått till personer som tidigare tjänstgjort inom den nationella insatsstyrkan 
skickar också interna signaler om vilken kompetens som premieras inom Polismyndigheten. Ett 
intresse för insatser och en djup kompetens inom detta område bland dessa chefer, men kanske en 
smalare kompetens inom andra verksamhetsområden, har nämnts som ett skäl till att repressiva 
åtgärder och ett offensivt agerande betraktas som viktigt. Andra synsätt får emellertid inte 
motsvarande utrymme inom Polismyndigheten (se exempelvis Holgersson, 2018b).  
 
Upplägget på utbildningar har också angetts som en förklaring till ett förändrat förhållningssätt genom 
en för ensidig fokusering på att hantera extrema situationer. En uppfattning som framförts är att 
omfattningen av att hantera vardagshändelser, att beakta proportionalitetsprincipen och att sträva 
efter att ha ett reflektivt förhållningssätt har varit alltför begränsad vid de utbildningar som 
genomförts. Polispersonal har också uttryckt en oro för att det blivit så viktigt att öka antalet poliser 
att aspiranter släpps igenom av HR-avdelningen även om anställda i linjeverksamheten eller personal 
på polisutbildningen har reagerat på att dessa individer är olämpliga att bli poliser. Ett annat problem 
som förts fram är att många poliser i yttre tjänst är unga. En fokus på extrema scenarier i 
utbildningssammanhang kan göra att de övertolkar sannolikheten för förestående angrepp, vilket 
bland annat riskerar att de använder vapen i situationer där det inte hade behövts. Att poliser med 
liten erfarenhet tvingas handleda nya poliser förvärrar situationen.  
 
Under pågående arbete med denna rapport inträffade händelser som det fanns anledning att ta med 
i rapporten. En var när en autistisk person med Downs syndrom blev ihjälskjuten i samband med ett 
polisingripande i centrala Stockholm. I rapporten kommer dock inte polisernas agerande i den 
specifika situationen att analyseras närmare. Istället är det efterspelet som kommer att beskrivas i 
denna rapport. Vad som utspelade sig efter själva händelsen åskådliggör nämligen en problematik 
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som det är viktigt att medvetandegöra. Den kan förklara polispersonalens agerande och tydliggör 
viktiga förändringsbehov för att polisen ska kunna bli en lärande organisation. 
 
Den datainsamling som ligger till grund för rapporten framgår i respektive kapitel. En numrering 
används för att referera till vilken person som sagt vad. Numreringen begränsar sig till respektive 
underkapitel för att försvåra identifiering av intervjupersoner (vissa intervjupersoner skulle annars gå 
att identifiera beroende på en unik kombination av erfarenheter2). Generellt kan sägas att det under 
studien uttryckts en stor rädsla att det kan leda till negativa konsekvenser om man kommer med kritisk 
reflektion och det ligger i linje med tidigare studier (se  t.ex. Wieslander, 2016; Holgersson, 2018c). 
Att göra det svårt att identifiera uppgiftslämnare har prioriterats högre än att lyfta fram vissa detaljer.    
 
Nästföljande kapitel utgör en utgångspunkt för många av de resonemang som förs senare i 
rapporten. Det är därför viktigt att ta del av detta kapitel för att inte misstolka det som förs fram i 
resterande rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 I några enstaka fall har polis som har tjänstledigt/har slutat intervjuats men ingår i numreringen av poliser 
som intervjuats. 
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2. Poliskontexten 
2.1 Inledning 
Kapitlet innehåller en beskrivning av poliskontexten kopplat till polisers användning av våld och 
förmåga att hantera konflikter. 
 

2.2 Polisers våldsanvändning  
2.2.1 Principer för våldsanvändning 
Enskilda medborgare åtnjuter enligt grundlagen skydd mot att deras kroppsliga integritet kränks. 
Polisens befogenhet att använda våld är en begränsning av denna rätt, där polisen endast har rätt att 
bruka våld om det finns stöd i lag. I Polislagens 10 § och i Brottsbalkens 24 kapitel 2 § (gäller 
frihetsberövad person) regleras polisens laga befogenheter att använda våld som med hänsyn till 
omständigheterna måste vara försvarligt. En polis har därtill enligt Brottsbalkens 24 kapitel 1§ och 4§ 
samma rätt som envar att använda våld som inte är uppenbart oförsvarligt i nödvärn och 
nödsituationer för att försvara sig själv och andra. Även om någon misstar en situation för att vara en 
nödvärnssituation kan straffansvar uteslutas för våldsanvändning (så kallat putativt nödvärn), till 
exempel att en polis uppfattar att en person har en pistol, men att så inte var fallet.  
 
Det finns centrala principer som en polis måste beakta vid ett ingripande. I Polislagens 8 § beskrivs 
allmänna principer för polisingripanden. De brukar benämnas som behovs- och proportionalitets-
principen. I denna paragraf framgår att ett polisingripande enbart får ske om det är nödvändigt för att 
undanröja en aktuell fara eller störning och att polisen alltid ska välja det medel som innebär minsta 
intrång på den enskildes fri- och rättigheter. De skador och olägenheter som kan uppstå till följd av 
ett polisingripande måste dessutom stå i rimlig proportion till syftet med ingripandet. För att ett 
ingripande ska anses vara rättsenligt måste en polis också beakta legalitets-, ändamåls-, likhets- och 
objektivitetsprincipen (Westerlund, 2009). 
 
Om en polis bedöms ha agerat utanför sin laga befogenhet kan han eller hon åtalas för tjänstefel enligt 
Brottsbalken (20 kap 1 § BrB) eller för allmänt brott, som till exempel vållande till annans död, 
ofredande eller misshandel - om brottsrekvisiten för ett sådant brott är uppfyllda. Även om 
användandet av våld bedöms som rimligt vid ett polisingripande måste det beaktas att polis under 
hela händelseförloppet inte använt mer våld än nödvändigt och att våldsanvändning skett med 
återhållsamhet. Att exempelvis en polis slagit mot ömtåliga delar av kroppen kan sällan anses vara 
godtagbart (se Asp, Ulväng och Jareborg, 2013).   
 
I dagsläget följs endast användning av de särskilda våldshjälpmedlen upp, men inte användning av 
batong och grepptekniker. Bilden av polisens våldsanvändning är därför ofullständig 
(Polismyndigheten, 2016b). Detta innefattar omfattningen av polisens våldsanvändning liksom hur 
många personer som skadats eller dött i samband med polisingripanden.  
 
Antalet personer som avlidit beroende på att de blivit skjutna av polis har under många år legat stabilt 
på i genomsnitt en avliden person per år. Föregående tioårsperioder har sju respektive nio personer 
avlidit på grund av att polisen har avlossat skott (Polismyndigheten, 2016b). Ett trendbrott kan iakttas 
under innevarande tioårsperiod, där hitintills tjugo personer avlidit till följd av att de blivit skjutna av 
polis. Befattningshavare inom Polismyndigheten har framfört att polisen inte har kunnat hitta någon 
enskild förklaring till ökningen, utan att det finns flera förklaringar: ett större antal medborgare, fler 
ingripanden, ett ökat antal poliser samt fler personer med psykisk ohälsa i samhället (Åkesson, 2018). 
 
I förarbeten till polislagen framgår att användandet av skjutvapen måste ske med utomordentlig 
restriktivitet och att särskilda föreskrifter för att reglera denna våldsanvändning därför har utformats 
(Prop. 1983/84:111, s. 82-83). Skjutvapenskungörelsen (1969:84) och Polismyndighetens föreskrifter 



18 
 
 
 

och allmänna råd om skjutvapen (FAP 104-2) reglerar polisens rätt att använda skjutvapen i tjänst. I 
flera studier har det poängterats att den svenska skjutkungörelsen är otydlig vad gäller polisens 
användning av skjutvapen i laga befogenhet (Knutsson, 2005; Norée, 2004; 2005; Blomquist, 2009).  
 
Enligt skjutkungörelsen ska polisen, då skjutvapen används mot person, sträva efter att oskadliggöra 
personen tillfälligt. Ett skott bör därför i första hand riktas mot till exempel benet. Om lagstiftningen 
hade varit enklare att följa skulle polisen i högre grad kunnat skjuta på långt avstånd och haft möjlighet 
att sikta på benen istället för på de centrala delarna av kroppen (Blomqvist, 2009). Genom att det är 
svårt för den svenska polisen att skjuta med stöd av laga befogenheten tvingas polisen avlossa skott 
under mer okontrollerbara former (Knutsson, 2005). Det ökar risken för skador på polis, den polisen 
ingriper emot, liksom för tredje man. Forskare har framfört att det inte är tillfredställande att den 
enskilda polisen kommer i kläm på grund av den snåriga lagstiftningen (Noreé, 2004; 2005).  
 
När polisens agerande i samband med användning av tjänstevapen utsatts för kritik har en vanlig 
reaktion från polisanställda varit att ifrågasätta de som uttalar sig kritiskt genom att påpeka att dessa 
inte har erfarenhet av denna typ av situationer. Ett annat vanligt argument som framförts har  varit 
att förklara hur snabbt en situation uppstår och hur svårt det kan vara att göra korrekta bedömningar 
(se t.ex. Sundén, 2018; Wahlund, 2015; Laurell, 2018).   
 
Polisen gör varje år ett stort antal ingripanden i situationer som är hotfulla, men i de flesta fall används 
inte skjutvapen. I ett fåtal fall avlossar polisen skott (Polismyndigheten, 2018a).  
 
 
2.2.2 Statistik om skjutningar 
Nedanstående statistik visar att det skett nästan en fördubbling de senaste fem åren av antal personer 
som skadats eller dödats av polisens kulor. Anledningen att både skadade och dödade personer 
redovisas i tabell 1 och 2 beror på att det kan vara tillfälligheter om en träff leder till döden eller ej.  
 
Tabell 1: Antalet skadade och döda år 1990-2012 samt medelvärde3 

 År Avlidna Skadade Summa 
1990 1 6 7 
1991 1 7 8 
1992 0 8 8 
1993 0 8 8 
1994 0 8 8 
1995 1 11 12 
1996 0 5 5 
1997 0 5 5 
1998 1 7 8 
1999 3 7 10 
2000 2 7 9 
2001 1 5 6 
2002 1 7 8 
2003 1 6 7 
2004 1 6 7 
2005 1 

 
- 

                                                             
3 Källa: Åren 1990-2002: Knutsson, 2006. Åren 2003-2004: data från professor Knutsson (mejl 2018-11-09). 
Åren 2005-2017: Polismyndigheten 2016b och Polismyndigheten 2018b. Det finns inga tillgängliga uppgifter 
om skadade för år 2005, 2006 och 2007. 
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2006 1 
 

- 
2007 0 

 
- 

2008 0 11 11 
2009 1 10 11 
2010 0 4 4 
2011 1 12 13 
2012 0 7 7 
Summa 17 147 162 
 Medelvärde 0,7 7,4 8,1 

 
 
Tabell 2: Antal skadade och döda år 2013-2017 samt medelvärde 
 År Döda Skadade Summa 
2013 4 13 17 
2014 3 14 17 
2015 2 17 19 
2016 3 7 10 
2017 1 10 11 
  13 61 74 
 Medelvärde 2,6 12,2 14,8 

 
 
Ett annat sätt att åskådliggöra statistiken i form av en graf. Uppgifter över skadade saknas för åren 
2005-2007 vilket förklarar gapet i linjen över summan avlidna och skadade. 
 

 
Graf 1: Avlidna samt summan avlidna/skadade år 1990-20174. 
 

                                                             
4 Källa: Åren 1990-2002: Knutsson, 2006. Åren 2003-2004: data från professor Knutsson (mejl 2018-11-09). Åren 
2005-2017: Polismyndigheten 2016b och Polismyndigheten 2018b. Det finns inga tillgängliga uppgifter om 
skadade för år 2005, 2006 och 2007. Dessa tre år är därför exkluderade i medelvärdet. 
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Statistiken över antal skjutincidenter visar att polispersonalens användning av skjutvapen har ökat 
med tjugofem procent de senaste fem åren jämfört med tidigare år.  
 
 

 
Graf 2: Antal skjutincidenter år 1990-20175 
 

2.3 Olika perspektiv på polisingripanden 
En polis fattar ett beslut om hur han eller hon ska agera utifrån sin tolkning av en situation och sin 
bedömning av möjliga handlingsalternativ. Beslut måste ofta fattas snabbt, men en polis kan ha 
möjlighet att agera på ett sätt så att han eller hon får mer tid till beslutsfattandet. Nedanstående 
punkter redovisas eftersom rapportförfattarens egna erfarenheter av att agera vid hotfulla situationer 
kan påverka tolkning och analys av insamlade data i denna rapport. Rapportförfattaren har: 

  
 Avlossat skott i samband med att poliskollega blev angripen vid ett ingripande. 
 Varit ytterst nära att skjuta dödlig verkningseld mot gärningsman vid ett tillfälle. Skrek ”släpp 

vapnet” när målsägande blev konfronterad av gärningsman som var i färd att använda sig av 
ett vapenliknande föremål. Hade dragit vapen, hade korn och sikte mot vital kroppsdel och 
börjat trycka in avtryckaren, men gärningsman släppte föremålen (vapen/tillhygge) just innan 
det var för sent.  

 Blivit attackerad i samband med utlandstjänstgöring och då besvarat eld från angripare.   
 Använt vapen ett flertal gånger i hotfulla situationer för att få gärningsman/gärningsmän att 

följa anvisningar. Vid dessa tillfällen varit mentalt inställd på att skjuta verkanseld och agerat 
på ett sätt så att motparten tydligt förstått konsekvensen av att inte följa anvisningarna. 

 Höjt beredskapen (tagit fram vapnet) ett oräkneligt antal tillfällen i samband med 
polisingripanden med anledning av en förhöjd hotbild. 

 Varit förhandlare i tolv år och där hamnat i kritiska situationer med allvarliga hot och skador 
(tillhörde från början nationella insatsstyrkan, sedan piketen och har även arbetat ett år i 
internationella insatsstyrkan i Kosovo) 

 Efter en förhandling känt en obeskrivlig tomhetskänsla av att ha följt order och agerat på ett 
offensivt sätt så att en person befarades att ha skjutit sig själv till döds.  

                                                             
5 Källa: Åren 1990-2002: Knutsson, 2006. Åren 2003-2004: data från professor Knutsson (mejl 2018-11-09). Åren 
2005-2017: Polismyndigheten 2016b och Polismyndigheten 2018b.  
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 Varit polis i 26 år och då arbetat på mer än hundra polisstationer och i åtskilliga hotfulla 
situationer, vilket bland annat inkluderar EU-toppmötet i Göteborg år 2001, beskjutning med 
raketer och andra våldshandlingar mot polis och annan blåljuspersonal främst i olika förorter 
i Stockholm. 

 Omfattande erfarenheter av andra former av hotfulla situationer i samband med tjänstgöring 
i olika roller inom ramen för SPT (särskild polistaktik). 

 Blivit allvarligt hotad på fritiden på grund av min tjänstgöring som polis. 
 

Ovanstående redovisning är ett utdrag ur rapportförfattarens erfarenheter av hotfulla situationer 
och utgör en form av bias som det ur en forskningsaspekt kan vara viktiga att redovisa. 
 
Vid en analys av polisingripanden går det att använda sig av fyra parametrar (Holgersson, Granér och 
Skoglund, 2006):  
 

 En persons upplevelse av hur polis agerat 
 Om en anmälan upprättades 
 Om en polis agerat på ett etiskt försvarbart sätt   
 Om en polis agerat på ett juridiskt korrekt sätt 

 
I efterföljande underkapitel kommer dessa parametrar att diskuteras6.  
 
2.3.1 En persons upplevelse av hur polis agerat och om det upprättades en anmälan 
När polis genomför ett ingripande innebär det ofta att en medborgare blir föremål för en oönskad 
åtgärd. Om en polis å andra sidan inte genomför ett ingripande, eller inte uppfattas genomföra sin 
tjänsteåtgärd tillräckligt hårt och tydligt kan andra bli missnöjda. Arbetsuppgifterna inom polisen 
karakteriseras av konfliktfyllda och oförenliga mål (Lipsky, 2000).  
 
Forskare har dragit slutsatsen att polis och allmänhet ofta iakttar en händelse utifrån olika 
förutsättningar och att olika perspektiv på en händelse är en viktig orsak till allmänhetens kritik av 
polisen (Finstad, 2000). Ett vittne som iakttar ett ingripande kanske bara ser en kort sekvens av det, 
har en bristfällig kunskap om vilka säkerhetsmässiga åtgärder som behöver vidtas eller på mer eller 
mindre goda grunder har en negativ uppfattning om polisen som påverkar tolkningen av agerandet. 
Ett exempel på skilda perspektiv på ett ingripande följer här: En civilklädd narkotikaspanare befann sig 
inne på T-centralen och hörde ett skrik. Han såg hur en missbrukare drog ”fram en kniv modell större”, 
gick till attack och försökte hugga en annan person i magen. Narkotikaspanaren drog sitt tjänstevapen 
och beordrade knivmannen att släppa kniven, vilket denne gjorde. Narkotikaspanaren lyckades 
därefter på egen hand säkra kniven och tvinga ned gärningsmannen på marken och hålla kvar honom 
tills några ordningsvakter och andra poliser kom springande. Polisen som återgav händelsen skrev 
”Applåder kan man tro? Men icke”. Han hade svårt att förstå kvinnan som uppretat skrek ”sluta upp 
med det där ni gör honom illa” eller pappan med barnvagnen som förbipasserande väste ”äckliga 
grisar….fy fan vad jag hatar er jävla grisar”.7 
 
Skilda perspektiv på en händelse kan bottna i att en polis under ett arbetspass upplever att det är 
nödvändigt att sätta en tydlig gräns och inte låta något bero. Vad som ligger till grund för ett beslut 
eller en viss handling kan vara osynlig för andra än för den polis som genomför ingripandet (Finstad, 
2000). Samma sak gäller vilka ingångsvärden polisen fått innan ingripandet. Hur arbetet på polisens 
                                                             
6 Till stora delar återges innehåll i vetenskaplig artikel (Holgersson, Granér och Skoglund, 2006). Det handlar 
oftast om en komprimering och omskrivning av meningar i artikeln, men vissa meningar återges ordagrant. För 
att underlätta läsning har referenser till denna artikel bara använts i begränsad omfattning. 
7 Berättelsen återgiven på Facebook i september 2018. Den som skrivit texten har gett sitt samtycke till att den 
publiceras i forskningsrapport. 
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ledningscentraler bedrivs har stor betydelse för kvalitet på den information som en polis får innan 
denna kommer till en brottsplats. Det påverkar möjligheten att göra väl avvägda ingripanden 
(Holgersson, 2017). På samma sätt är motiven hos den ingripandet görs emot dolt för polisen. 
Följaktligen finns det en vinst i att en polis som genomför ett ingripande mot någon, om det är möjligt, 
förklarar sitt beslut och agerande innan, under eller/och efter själva ingripandet. Det finns poliser och 
enheter som har en uttalad sådan ambition. Det finns andra som varken har ett sådant intresse eller 
en sådan förmåga (mer om detta senare i denna rapport).  
 
Även om en person uppfattar att en polis betett sig på ett felaktigt sätt är det långt ifrån säkert att en 
anmälan upprättas. Det händer också att det upprättas anmälningar trots att ingen uppfattar att polis 
betett sig felaktigt. Detta kan åskådliggöras med en figur: 

 
Figur 1. Om en anmälan upprättas eller ej. 
 
A/A 
En uppfattning om att polis betett sig felaktigt vilket resulterat i en upprättad anmälan. 
 
B/A 
En uppfattning om att polis betett sig felaktigt men att ingen anmälan upprättats. Det kan exempelvis 
bero på en låg tillit till rättsväsendet, att det varit svårt eller inte möjligt att göra en anmälan, att 
person inte haft tid att göra anmälan, att den arbetsinsats som krävts för att göra anmälan inte ansetts 
stå i proportion till förväntat utfall, att det bedömts medföra nackdelar att göra en anmälan eller att 
en person fått information som påverkat denna att inte göra en anmälan.   
 
A/B 
En anmälan kan upprättas även om det inte finns en uppfattning att polis betett sig felaktigt. Det kan 
handla om rutinanmälningar vid vissa typer av handlingar, t.ex. att polis använt skjutvapen mot 
person. Situationen kan också uppstå om någon har agg mot polisen, eller anser att han eller hon 
hamnar i en bättre dager genom motanmälan och anmäler därför ett ingripande. 
 
B/B 
Ett beteende upplevs som korrekt och en anmälan upprättats inte. Detta är det absolut vanligaste 
utfallet av ett polisingripande.     
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2.3.2 Ett polisingripande ur ett juridiskt perspektiv 
Ett polisingripande kan bedömas utifrån polisernas agerande i förhållande till det regelverk som i 
författningsform styr polisens verksamhet – alltifrån grundlagsregler till olika föreskrifter som 
polismyndigheten upprättat. Givetvis finns det svårbedömda fall som ligger i gränszonen mellan det 
juridiskt korrekta och inkorrekta. Det bör uppmärksammas att ett juridiskt inkorrekt beteende inte 
behöver vara brottsligt. Att de objektiva rekvisiten i ett specifikt straffbud uppfylls är den första 
förutsättningen för att ett brott ska anses föreligga. När det gäller till exempel en misshandel måste 
gärningen ha framkallat kroppsskada, sjukdom, smärta eller försatt någon i vanmakt. Det krävs 
samtidigt att de objektiva rekvisiten täcks av ett subjektivt rekvisit, till exempel att gärningsmannen 
haft uppsåt att en viss effekt skulle uppstå. Även om alla rekvisit är uppfyllda för att betrakta en 
gärning som brottslig behöver den ändå inte vara juridiskt felaktig om det föreligger en så kallad 
objektiv ansvarsfrihetsgrund (t.ex. nödvärn, nöd eller laga befogenhet) eller att omständigheterna var 
sådana att en person svårligen kunde besinna sig (så kallad nödvärnsexcess). Om en person misstar 
en situation för att vara en nödvärnssituation kan det utesluta straffansvar för våldsanvändning (så 
kallat putativt nödvärn).    
 
Åklagaren har hela bevisbördan för att kunna styrka att de objektiva och subjektiva rekvisiten uppfylls. 
Det gäller även att det inte föreligger en objektiv ansvarsfrihetsgrund och om så var fallet kunna styrka 
att en identifierad polis gick för långt till exempel i fråga om våldsanvändning. För att fatta beslut om 
att väcka åtal ska en åklagare vid en bevisvärdering komma fram till en prognos att det finns 
förutsättningar att få en fällande dom. Att nå upp till en sådan prognos kan vara svårt eftersom de 
handlingar poliser utför ofta är påbjudna i tjänsteutövning. Åklagaren måste i sitt beslut om åtal ska 
väckas eller ej, också beakta att en domstol kommer bedöma trovärdigheten hos de som lämnar olika 
utsagor. Normalt räcker det inte med en målsägandes beskrivning av ett händelseförlopp om den som 
utpekas som gärningsman förnekar gärningen och att dennes invändningar inte är helt orimliga. En 
situation som ibland beskrivs som att ”ord står mot ord”. Det krävs vanligen någon form av 
”stödbevisning” för att en målsägandes berättelse ska leda till åtal. Allt detta innebär att det finns rent 
rättsliga och bevismässiga orsaker till att en anmälan mot en polis för vidtagna tjänsteåtgärder (eller 
uteblivna sådana) inte leder till åtal (Holgersson, Granér och Skoglund, 2006).    
 
2.3.3 Polisingripande ur ett etiskt/moraliskt perspektiv kopplat till gällande regelverk 
Etiska dilemman uppkommer i valsituationer då två eller flera hänsynstagande står i motsättning till 
varandra och det inte är givet vad som är optimalt ur en etisk synvinkel (Lundquist, 1991). Om en polis 
anses ha handlat etiskt är beroende av vilken etik som avses. Ur ett förvaltningsetiskt perspektiv måste 
en polis följa de regler som finns. Tjänstemannen måste lyda även om han själv anser att agerandet 
strider mot god moral (Webers, 1987). Justitieombudsmannen har fört fram en liknande ståndpunkt 
och påtalat att om varje tjänsteman skulle frångå lagen när han för sin del fann det påkallat av 
ömmande skäl skulle själva grunden för rättssäkerheten rubbas. Medborgarna skulle då inte kunna 
förutse hur myndigheterna kommer att handla (JO, 1964).  
 
Genom att vara alltför självständig skulle tjänstemannen åsidosätta de demokratiska spelreglerna. 
Samtidigt finns det situationer där den blinda lydnaden är ohållbar. Det framkom inte bara vid 
exempelvis Nürnbergrättegången, utan går också att utläsa av FN:s regler och Europarådets 
deklarationer om polisers agerande. Principerna om mänskliga fri- och rättigheter är överordnade 
myndighetsbeslut. En enskild tjänsteman måste göra etiska överväganden för det moraliska ansvaret 
kan inte överföras på andra (Knutsson och Granér, 2001).    
 
För att konkretisera ovanstående beskrivna förhållanden används nedanstående figur: 
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Figur 2. Juridiskt korrekt kontra etiskt korrekt. 
 
 
A/A 
Ett juridiskt korrekt men oetiskt beteende, t.ex. att polis bemöter någon på ett nonchalant eller 
nedvärderande sätt utan att bryta mot lagen. Det kan också exempelvis handla om att polis använt sig 
av våld i en situation där han visserligen hade rätt att använda våld, men där uppgiften kunde ha lösts 
på ett annat sätt.   
 
A/B 
Ur en juridisk och etisk synvinkel korrekt beteende. 
 
B/A 
Ur en juridisk och etisk synvinkel felaktigt beteende. 
 
B/B 
Juridiskt felaktigt beteende, men etiskt försvarbart. Det kan handla om att polis löst ett problem på 
ett för alla inblandade parter bra sätt, men åsidosatt vissa regler, t.ex. skyldigheten att vidta vissa 
åtgärder vid kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal. 
 
2.3.4 Hur agerar polismyndigheten vid signaler om förekomsten av felbeteenden? 
Det är vanligt att polischefer hänvisar till att en anmälan upprättats och sedan åberopar att en 
eventuell förundersökning får visa om ett polisingripande varit felaktigt eller ej (se t.ex. Holgersson, 
2014). Men det kan vara svårt att driva ett ärende till åtal och få en fällande dom. Ett beteende 
behöver inte vara straffbart, trots att det ur vissa aspekter (polistaktiskt, yrkesetiskt etc.) är felaktigt. 
Ur ett legalitetsperspektiv är det givetvis korrekt att hänvisa till resultatet av en juridisk process för att 
bedöma om ett polisingripande varit felaktigt. Men det är olyckligt när polisers handlingsutrymme 
definieras som att det är acceptabelt att agera på ett visst sätt så länge någon polis inte blivit straffad 
för ett sådant agerande. En jurist på Polisförbundet konstaterade att en polis har stora möjligheter att 
hantera en situation på olika sätt, men att ett agerande kan vara mindre bra eller till och med direkt 
dåligt utan att beteendet för den delen är straffbart:  
 

”För att kunna straffas ska det gå att bevisa vem som gjort vad i en situation och bevisa 
att beteendet är straffbart. Det kan vara svårt. Vi har det rättssystem vi har och det ska 
gälla för poliser precis som för alla andra. En stor fokusering på att hitta syndabockar 
inom polisen istället för att försöka identifiera de bakomliggande orsakerna till 
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felbeteenden och felbedömningar gör att det är svårt att komma tillrätta med vissa 
problem.  
 
Om det uppdagats att det finns ett problem så är ett vanligt förfaringssätt med 
nuvarande system att polisledningen gör en anmälan till interna utredningar 
[Avdelningen för särskilda utredningar] och att man sedan framför att man tyvärr inte 
kan uttala sig i frågan eftersom det pågår en utredning. Det finns det otaliga exempel 
på. Frågan dör lite där. Eventuella bakomliggande orsaker diskuteras inte. Chefen får 
sedan antingen ett kvitto på att beteendet var fel och då sköter någon annan 
bestraffningen, eller så får chefen reda på att det inte var något fel begånget och då 
gör denna följaktligen inte något. Om inte en anmälan leder till något så kan både den 
aktuella chefen och personen som var anmäld säga att det inte var något fel begånget. 
Man kan vara rätt mycket ute i tassemarkerna och segla utan att det ska anses som ett 
juridiskt fel, men det betyder inte att det man gjort eller sagt är okey ur andra aspekter. 
Etiskt moraliskt kan det vara olämpligt. Det kan ju också vara ett juridiskt fel men att 
det inte går att bevisa.  
[…] 
 
Att vi har ett straffande system istället för ett lärande system skapar en tyst 
organisation. Det borde vara […] okey att lyfta det som inte gått så bra, för att man ska 
kunna göra det bättre nästa gång, eller för att komma tillrätta med vissa typer av 
felbeteenden som kan vara svåra att komma tillrätta med genom en juridisk process.” 
(intervju, november 2017)     

 
Det finns sammanfattningsvis starka skäl att möta frågor kring felaktiga polisingripanden på flera sätt 
än vad den juridiska processen kan erbjuda (Holgersson, Granér och Skoglund, 2006).  
 
Många ger intrycket att inte förstå att polisyrket är komplext, bland annat med tanke på de förslag 
som lagts fram av politiker om en kort polisutbildning och även när polisiära ingripanden diskuteras. 
Att göra en jämförelse mellan sjukvård och polis kan vara intressant i sammanhanget. Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) genomförde under ett år cirka 20 000 tillsynsbeslut och drygt 3 000 inspek-
tioner. Tillsynsbesluten består bland annat av klagomålsärenden från enskilda patienter eller 
anhöriga, anmälningsärenden enligt lex Sarah eller lex Maria, egeninitierade ärenden och 
regeringsuppdrag (IVO, 2018). Det förekommer att sjukvårdspersonals agerande blir föremål för en 
förundersökning, men vid en numerär jämförelse med hur klagomål eller misstänkta felbeteenden 
från polispersonal hanteras, handlar det om undantagsfall. Att sjukvårdspersonal blir föremål för 
brottsutredningar väcker ofta starka reaktioner. En ståndpunkt som framförts är att åtal inte ska 
kunna komma ifråga för den som efter bästa förmåga utför sin uppgift inom sjukvården. Aktörer som 
fört fram denna typ av uppfattningar menar att misstag inom vården måste hanteras som just misstag 
och inte som brott. Detta, menar man, är en förutsättning för att vården ska präglas av en öppen 
förbättringsattityd där risker och fel uppmärksammas, diskuteras och förebyggs. Ett förhållande som 
ansetts vara viktigt att få fram i samband med att felbeteenden inom vården diskuteras, är att det för 
personer utanför vården, måste tydliggöras hur komplex verksamheten är. Att det kommer fram att 
det rör sig om högriskverksamhet, och att detta bör beaktas vid bedömningar om en handling ska 
betraktas som brottslig. Det har också betonats att medicinska misstag ska granskas av 
tillsynsmyndigheten och resultera i professionella tillrättavisningar, inte i åtal, men att det inte ska 
uppfattas som att läkare och sjuksköterskor aldrig kan begå brott i sin yrkesutövning (Ekelius och 
Zelano, 2009).  
 
När någon dör eller skadas inom sjukvården och det finns anledning att misstänka att det kan bero på 
ett felaktigt agerande från sjukvårdpersonalens sida verkar en grundläggande inställning vara att de 
anställda haft ett gott syfte med sitt agerande, men att något gått snett. Anmälda skador och dödsfall 
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hanteras i normalfallet av IVO. Om någon istället dör eller skadas i samband med ett polisingripande 
höjs ofta röster om att den befattningshavare inom polisen som utfört åtgärden ska stå till svars för 
vad som hänt genom att detta prövas i en juridisk process. Om nuvarande tillvägagångssätt att hantera 
ifrågasatta polisiära ingripanden vore framgångsrikt, hade det varit naturligt att föra över samma 
system till sjukvården. Men som framgår i detta kapitel och med tanke på vad som normalt sett händer 
när en polis anmäls för brott, är det mycket som talar för att det finns skäl att som huvudregel välja 
en annan väg även för polisen (se Holgersson, Granér och Skoglund, 2006).   
 
Ett annat förhållande som har förts fram flera gånger är att personer får ta polisexamen trots att  
upprepade signaler skickats om att dessa personer är olämpliga att arbeta som poliser (se Holgersson, 
Granér och Skoglund, 2006; Holgersson, 2018b). Även i detta avseende verkar dåliga attityder och ett 
dåligt uppträdande inte få tillräckligt genomslag i värderingen av deras beteende. Det kan vara en 
effekt av en hög fokusering på att hantera felbeteenden via juridiska processer. Däremot menar vissa 
personer med lång erfarenhet av polisutbildning att de uppfattar att det finns en lägre tolerans för 
avvikande, annorlunda eller ett osäkert beteende. Ett exempel på avvikande beteende inom 
polisorganisationen är att ställa kritiska frågor och ifrågasätta vissa handlingar och förhållningssätt.  
 

2.4 Kunskap och patrullernas agerande8 
Det finns olika definitioner på vad en profession är och begreppet har varierat över tid (Abbot, 1988; 
Winroth, 1999). En vanligt förekommande faktor är möjligheten till självbestämmande (se t.ex. 
Winroth, 1999; Hellberg, 1991). Ett annat vanligt förhållande är att det ska finnas unika kunskaper 
som utmärker yrket (se Hellberg, 1991). Den professionella problemlösningen handlar om att kunna 
urskilja de rutinartade fallen från de icke rutinartade fallen i problemlösningsprocessen (Alvehus, 
2012). Även om forskare inte enats om vad som krävs för att ett yrke ska kallas för en profession går 
det att finna mycket i den uniformerade polisens vardag som gör att yrket borde kunna betecknas som 
en profession.  
 
En forskare uttryckte att det är bekymmersamt när polisarbetet inte framhävts som det svåra hantverk 
det är (Bittner, 1972). En amerikansk kriminolog, som utbildade sig och började arbeta som 
uniformerad polis, konstaterade att: 
 

”As a criminology professor, I had always enjoyed the luxury of having great amounts 
of time in which to make difficult decisions. As police officer, however, I find myself 
forced to make the most critical choices in a time frame of seconds rather than days […]. 
I found myself progressively awed by the complexity of tasks faced by men whose work 
I once thought was fairly simple and straightforward.” (Kirkham, 1974 sid. 135) 

 
En annan amerikansk professor drog slutsatsen att en polis måste ha en förmåga att kunna göra 
mycket komplexa bedömningar, som har stor inverkan på berörda individers liv. Han betonade att 
polisernas beslutssituation många gånger är svårare än som är fallet för till exempel en åklagare eller 
en domare, eftersom en polis ofta måste fatta besluten under pressen från de omedelbara 
omständigheterna (Goldstein, 1967; se även Skolnick, 1966). Sousa har studerat i vilken mån New 
Yorkpolisen tillämpat så kallad nolltolerans och fann att polisens arbete inte kan karaktäriseras utifrån 
en så enkel formel. Polisernas agerade var på intet sätt slentrianmässigt. En mängd olika förhållande 
vägdes in i de bedömningar och de beslut som gjordes. En del faktorer hade med situationen att göra, 
andra hängde samman med egenskaper hos en möjlig misstänkt förövare och en del med polisernas 
olika förhållningssätt (Sousa, 2009; se även Black, 1971).  

                                                             
8 Till stora delar återges innehåll i rapportförfattarens doktorsavhandling/populärversion av 
doktorsavhandlingen (Holgersson, 2005; Holgersson, 2007). Det handlar oftast om en komprimering och 
omskrivning av meningar, men vissa meningar återges ordagrant. För att underlätta läsning har emellertid 
referenser till dessa skrifter bara använts i begränsad omfattning. 
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En norsk professor pekade på att arbetet som ordningspolis verkligen är ett intellektuellt och 
analyserande arbete eftersom det handlar om att läsa situationer och omgivningar samt fatta beslut 
utifrån en stor tolknings- och handlingsrepertoar (Finstad, 2000; se även Lundberg, 2001). En annan 
forskare kom fram till att polisarbete bland annat innehåller en stor grad av mycket abstrakt kunskap 
som skall appliceras på specifika problem. För att kunna göra detta måste en polis både ha en teoretisk 
och en praktisk kunskap (Broderick, 1977). Det finns åtskilliga forskningsstudier som pekar i samma 
riktning. Trots detta faktum får en annan bild ett stort utrymme, bland annat genom beskrivningar av 
den uniformerade polisen i kriminalromaner (se t.ex. Sjöwall och Wahlöö, 1991; Persson, 2002), där 
den uniformerade polisens arbete hamnar i periferin och att denne mer eller mindre görs till åtlöje. 
En välkänd författare med forskningsbakgrund framförde exempelvis under ett föredrag att:  
 

”Det är inte nån jävla intellektuell verksamhet. Det är bara: ’Get out in the streets. Get 
some names, and kick some asses.”9 
 

 
I debatten om huruvida polisutbildningen bör akademiseras eller ej har vissa poliser med bestämdhet 
fört fram liknande ståndpunkter. Argument som förekommit har gått ut på att arbetet som polis i yttre 
tjänst innebär att man ska gripa tjuvar, rädda liv och åka med blåljus och siren. En analys av vad poliser 
gör i yttre tjänst visar dock att nyss nämnda arbetsuppgifter upptar en väldigt liten del av polisarbetet 
(Holgersson och Knutsson, 2012a). För att en polis ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt krävs 
ett brett spektrum av kunskap (Holgersson, 2005). Visserligen finns det många aktiviteter som är 
triviala, men det finns också situationer som är synnerligen svåra att bemästra, där det både kan 
krävas en teoretisk och praktisk kunskap. Just blandningen av olika typer av ärenden och den hastighet 
förändring mellan olika ärendetyper sker karaktäriserar polisarbete i yttre tjänst. Det är vanligt att 
beskrivningen av en arbetsuppgift som larmas ut på polisradion skiljer sig från vad ärendet i realiteten 
visar sig handla om (Holgerson och Knutsson, 2012a).  
 
En forskningsstudie där man jämförde 18 yrkesprofessioner i olika branscher visade att poliskåren 
hade det lägsta värdet avseende hur viktigt arbetstagarna ansåg att det är att deras arbete grundas 
på forskning. På en skala från 100 till -100 hamnade universitetslärare på ett värde över 90, läkare och 
psykologer hamnade strax under 90. Poliskåren fick värde -20 (minus 20). Noterbart är att exempelvis 
präster hade klart högre värde (+30) än poliskåren huruvida de ansåg att det egna arbetet bör vara 
grundat i forskning. Poliskåren fick också det lägsta värdet (-30) jämfört med de andra professionerna 
angående vikten av att vara uppdaterad om ny forskning (Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson, 
2015). En sådan inställning påverkar rimligen polisens generella förmåga att agera (se exempelvis 
Holgersson, 2005, Holgersson, 2018a, 2018b). Förhållandet kan dessutom förklara att det är relativt 
vanligt förekommande att polispersonal utrycker en negativ inställning till en akademisering av 
polisutbildningen och kritisk reflektion, samt att forskare funnit att förmågan att vara öppen för nya 
idéer är begränsad bland chefer inom polisen (se Andersson Arntén, Jansson, Olsen och Archer, 2017).  
 
Ett flertal forskare har pekat på att det finns stora skillnader mellan polisers sätt att agera (t.ex. 
Finstad, 2000; Holgersson och Knutsson, 2012b; Granér, 2004; Sørensen och Hetle, 1990; Brown, 
1988; Broderick, 1977; Muir, 1977, Reiner, 1992; Knutsson och Granér, 2001). En persons agerande 
påverkas i hög grad av den grupp individen ingår i. För det första inverkar en grupp på en persons 
kunskaper och färdigheter som är knutna till en viss uppgift. En grupp kan också påverka en individs 
sinnesstämning liksom i vilken grad en individ anstränger sig för att lösa en uppgift. Slutligen kan en 
grupp inverka på den strategi som en individ anammar för att utföra en uppgift (Porter, Lawler och 
Hackman, 2003). Det är andra faktorer som styr polisernas beteende än att poliserna grundar sitt 

                                                             
9 Föredrag på Folkets hus, Stockholm, 16 okt, 2002. Uppgiften bygger på två av varandra 
oberoende intervjuer med personer som lyssnat på föredraget (se Holgersson, 2005). Författaren hänvisade till 
vad som sagts i den amerikanska debatten (mejl, 2018-11-16). 
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agerande på vad forskning visat sig vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt, eller att olika formulerade 
direktiv får ett tydligt genomslag i verksamheten. Stor betydelse har informella dialoger mellan 
polisanställda, där det växer fram en uppfattning om vad som är ett lämpligt uppträdande och 
agerande (Ekman, 1999).  
 
En forskare som studerade poliser som tjänstgör i yttre tjänst gjorde en uppdelning i det tuffa kontra 
det mjuka förhållningssättet. I det tuffa eftersträvas omvärldens respekt genom underordnande och 
rädsla. Såväl uniformen som kroppsspråket och sättet att tilltala allmänheten betonar polismannens 
makt. I det mjuka förhållningssättet eftersträvas snarare respekt via förtroende, där kroppsspråk och 
tal förmedlar en inbjudan till samarbete och en vädjan till förnuft (Granér, 2004). En forskare använder 
begreppet ”kriminalitetskrigaren” för att beskriva ett förhållningssätt som hon iakttagit bland vissa 
uniformerade poliser som hade en speciell utstrålning, till exempel svarta handskar påtagna även om 
det var mitt i sommaren, spegelglasögon som i Miami Vice och helst dubbla mängden ammunition. 
Dessa poliser uppfattade polisyrket som ett tufft jobb som krävde en tuff image (Finstad, 2000). Andra 
forskare använder begrepp som ”den traditionella brottsbekämparen” (Sørensen och Hetle, 1990), 
”den nya härföraren” (Knutsson och Granér, 2001; Reiner, 1992) och ”pådrivaren” (Broderick, 1977; 
Muir, 1977) för att beskriva detta förhållningssätt bland vissa poliser. Poliser som hamnar i denna 
kategori uppfattar att de ingår i ett korståg mot brott och oordning och befinner sig i ett ständigt krig 
mot ”buset”.  I denna kategori poliser återfinner man de som inte väjer för otillåtna metoder och som 
har en hög tolerans för våldsanvändning. Beskyddandet av en idealiserad allmänhet är deras 
ledstjärna (Knutsson och Granér, 2001). Dessa poliser har ett cyniskt perspektiv och det finns en låg 
förståelse för att det kan vara lämpligt att vara återhållsam när det gäller våldsanvändning (Muir, 
1977). De delar in samhällets medborgare i två grupper: ”bra” och ”dåliga”. Effektivt arbete räknas i 
antal arresteringar och rapporter (Broderick, 1977). 
 
Studier av den svenska polisen pekar på att skillnader i hur polismän bemöter medborgare är störst i 
Malmös, Göteborgs och Stockholms citykärnor. Ju mindre ort, desto svårare är det att skydda sig 
bakom uniformen. Man blir känd till namn. Det gör att det är svårt att uppträda på ett icke acceptabelt 
sätt. En kontinuerlig kontakt med allmänheten och en lokal förankring gör att det blir viktigare för en 
polis att vara medveten om hur han uppträder. I de större orterna har en polis större möjligheter att 
spela ett tufft och arrogant rollspel (Holgersson, 2005; se även Green, 1992).  
 
Oavsett vilket förhållningssätt en polis har finns det för poliser, liksom för andra så kallade 
närbyråkrater, ett behov av att förenkla sin komplexa arbetssituation. Närbyråkraten förväntar sig att 
de flesta klienter ska gå att placera i någon fördefinierad kategori och börjar direkt med denna 
procedur (Lipsky, 1980). En vanlig fråga i syfte att klassificera personer är: ”Har du varit i kontakt med 
polisen förut?” (Finstad, 2000). En polis försöker finna yttre kännetecken såsom hur en person går, är 
klädd, eller utseendet på dennes bil – som stöd för sin kategorisering (Lipsky, 1980). Kategoriseringen 
kan dock bli självförstärkande (Holmberg, 1999; Lipsky, 1980), exempelvis om en polis agerar på ett 
hårt sätt mot en viss kategori människor kan responsen från dessa individer bli sådan att polisen ser 
det som ännu mer motiverat att agera hårt mot personer som tillhör denna kategori även nästa gång. 
En del poliser vittnar om att det är jobbigt när kollegor har en bristfällig reflektionsförmåga, som 
innebär att människor från en viss gruppering snabbt hamnar i ett fack och behandlas utifrån denna 
inledande kategorisering (Holgersson, 2005). Det finns också en risk att en polis missar att ta hänsyn 
till vissa faktorer i samband med sin kategorisering, vilket kan göra att poliserna inte agerar på ett sätt 
som de borde mot en viss person (Finstad, 2000). Vidare kan ett utbrett säkerhetstänkande skapa 
irritation hos dem som blir utsatta för ingripandet. Istället för att minska risken att bli skadad kan ett 
sådant förhållningssätt därför få en motsatt effekt (Holgersson, 2005). 
 
En vanlig norm bland polispersonal är att medborgaren genom sitt eget uppträdande styr hur polis 
ska agera mot dem. Att ”prata sig in i arresten” är ett välkänt begrepp bland polispersonal (Ekman, 
1999; Finstad, 2000). Polispersonalen kan ha helt olika toleransnivå och syn på hur de bör agera mot 
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en viss person. Om denna inställning alltför ofta skiljer sig åt mellan poliser kan det kännas mycket 
betungande att arbeta ihop (Holgersson, 2005). En bedömning går ofta ut på att avgöra vad gränsen 
går för ett oacceptabelt uppträdande, snarare än vad gränsen går för ett lagligt uppträdande. En sådan 
bedömning kan bero på den polisanställdes generella uppfattning av personens uppförande och sätt. 
Ett alltför tolerant uppträdande mot allmänheten kan innebära att den mister respekten för polisen, 
och att detta därför leder till att situationen måste trappas upp en annan gång. Ibland kan poliser bli 
provocerade. Det kan röra sig om en provokation snarare än avsaknad av respekt, och en polis kan 
därför bevara respekten genom att inte provoceras. En polis måste fatta snabba beslut om hur han 
eller hon skall tolka en situation (Holmberg, 1999). 
 
En studie visade att en aktivitet benämnd ”Lägeskontroll”, som innebar en värdering av det fortsatta 
agerandet på platsen för en händelse, upptog drygt fyra procent av den totala resurstiden för poliser 
som arbetar i yttre tjänst i uniform. Aktiviteten ”Lägeskontroll” var dock avgörande för hur poliserna 
kom att agera och denna aktivitet krävde en omfattande kunskap för att polispersonalen skulle kunna 
fatta väl avvägda beslut. Ett antal exempel på kunskapstyper som definierades ha stor betydelse vid 
denna aktivitetstyp (Holgersson och Knutsson, 2012a): 
 

 Att veta hur man lämpligen utnyttjar andra polisers färdigheter. 
 Att kunna prioritera ett ärende och utnyttja tillgängliga resurser effektivt. 
 Att ha en förmåga att kommunicera med enskilda individer och grupper. 
 Att kunna bygga upp en misstanke (både i en formell och substantiell mening). 
 Att ha god insikt i hur man kan mäkla fred och lösa/mildra problem. 
 Att göra en avvägning mellan ”sunt förnuft”, etik och lagstiftning. 
 Att ha ett säkerhetstänkande 
 Att kunna agera vid ett angrepp 

 
 

2.5 Hot och skador på polispersonal  
Inte sällan uppfattas polisyrket som ett farligt yrke av både allmänheten och av många poliser. En 
forskare pekade på att det är en omhuldad myt att polisarbete hör till de yrken som är farligast och 
att denna uppfattning förstärks inte minst av TV-dramer om polisens arbete. I internationella studier 
visar det sig emellertid att polisyrket inte ens hör till topp tio bland de farligaste yrkena. Listan toppas 
istället av yrken som skogshuggare, fiskare och piloter som flyger mindre flygplan (Töllborg, 201010). 
 
Det finns utan tvekan risker med polisyrket. Poliser kommer ofta i kontakt med aggressiva personer 
som kan vara oberäkneliga på grund av påverkan av droger och/eller psykisk störning. Dessa personer 
kan vara beväpnade med allt ifrån kanyler med blodsmitta till skjutvapen. I en rapport från 
Polismyndigheten (2016b) framförs att ovanstående faktorer sannolikt är skälet till att polisyrket 
uppfattas som farligt, men att det dock är andra orsaker som ligger bakom de flesta skador och 
dödsfall bland poliser. I huvudsak är det trafikolyckor, då poliser krockat, kört av vägen eller 
avsiktligt/oavsiktligt blivit påkörda som orsakat allvarliga skador och dödsfall (Polismyndigheten, 
2016b). I samband med föreläsningar på polisutbildningen har rapportförfattaren visat upp 
skadestatistik gällande poliser i Stockholm. Redovisningen byggde på erhållna uppgifter från 
Polismyndigheten om anmälda fysiska arbetsskador under tre år som hade resulterat i tre eller flera 
dagars sjukskrivning (se tabell 3). Det var vanligt med starka reaktioner när denna statistik visades. De 
som reagerade var polisstudenter som inte upplevde att deras bild av vad det innebar att vara polis 
stämde överens med vad statistiken visade. Liknande reaktioner uppvisade polisanställda som av 
rapportförfattaren bedömdes tillhöra kategorin ”kriminalitetskrigare”.  
 

                                                             
10 Hänvisar till Brodeur (2010), sidan 39. 
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Tabell 3: Skador på polispersonal i Stockholms län under tre år (2003-200511) som resulterat i tre 
dagars sjukskrivning eller mer. 

Antal Situation Kort beskrivning av någon situation 
1 I samband med 

demonstration 
Salem. Utsatt för stenkastning, flaskor, järnrör m.m. Blev även 
träffad av en rökfackla. Förblindades totalt. Fick i sig tjock 
orangefärgad rök. Frätskada på läpparna, sveda i ansiktet, blod i 
saliven, tungt att andas, svårigheter att sova. 

5 I samband med 
fotbollshuliganbråk 

Råsunda. I samband med ingripande mot våldsam folkmassa blev 
den berörde träffad av en stol i huvudet. Stolsben gick rakt in i 
höger revben. Fick också ta emot slag när folkmassa försökte frita  
en frihetsberövad. En fraktur på hö revben uppstod 

11 Självskyddsträning Tränade nedläggningsteknik, händerna blev låsta och huvudet 
klämdes fast mot den andres bröstkorg samtidigt som kroppen 
lyftes framåt. Det knäckte till i nacken 

18 Fysisk träning såsom 
innebandy (3 st) 
fotboll/styrketräning/ 
motionslöpning etc 

Boll kom farande ovanför, vänder sig om för att se var bollen tog 
vägen. Kollega skjuter då bollen fr ca 1 meters håll som träffar 
ansiktet. Föll omkull. Besökte sjh. 

14 Fordonsrelaterade 
olyckor  

Den berörde körde en skyddsperson i tjänstebilen från Jönköping till 
Stockholm. Han körde på motorvägen när ett rådjur sprang in på 
vägbanan. Föraren hann väja, så att rådjuret klarade sig, men 
tjänstebilen fick ett kast, voltade och hamnade ute på en åker. 
Båda två i bilen blev allvarligt skadade. 

31 Fall genom att 
snubbla/halka/ 
trampa snett under 
förflyttning 

Exempel 1: Avslutade arbetsdagen med en promenad på arbetstid. 
Fastnade med båda fötterna i ett buntband som låg på marken. Föll 
handlöst, slog i vä ansiktshalva, stukade vä handled, axel. Sårskada 
på båda knäna. 

  
Exempel 2: Den berörde kom gående i korridoren med en kopp kaffe 
i handen. När hon skulle runda ett hörn kolliderade hon med en 
kollega. Hon fick kollegan över sig. Kollegan hade en skyddsväst 
under uniformen vilket innebar en tung kroppsvikt. 

  
Exempel 3: Spårade med hund i regn och blötsnö. Hö fot fastnade 
och den berörde kanade nedför en bergsklack. Vred hö knä – 
ledband uttänjt 

6 Slag/spark/bett vid 
ingripande (förutom 
huliganbråk/ 
demonstration) 

Den berörde ingrep mot en person som misshandlade en annan 
man. Man slog den berördes telefon ur hans hand och sparkade 
honom på vänster smalben så att smärta och svullnad uppstod 

2 Knivskador i 
samband med 
ingripande 

Ingripande mot psykiskt sjuk person som drog kniv och tilldelade 4 
knivstick. Ambulans till sjh för akut operation. 

                                                             
11 1 januari 2003 till 19 december 2005. 
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1 Skjuten i samband 
med ingripande 

Avhysning från bostad där mannen avfyrar sitt vapen. Träffad i 
vänster underarm och hö lillfinger. 

7 Övriga skador i 
samband med 
konfrontation med 
gärningsman 

Halkade och ramlade omkull i en lerig grässlänt i samband med 
omhändertagande av stökig, psykiskt sjuk flicka. Höger underben 
vreds så att en vridskada uppstod i knäet. Vänster axel och arm 
vreds vid fallet. Knäck i nacken. 

18 Annat Exempel 1: Under springande jakt av en gärningsman välte denne 
en stor metallkon, som hamnade i vägen. Den berörde sparkade på 
denna av misstag. Stortån bröts av. 

  
Exempel 2: Stod framåtlutad och plockade disk, varpå ryggen låste 
sig, tunnelseende, illamående och kallsvettig. 
  
Exempel 3: Gymnastikhoppning. Tjänstehästen skenade mot ett 
hinder. Den berörde var tvungen att ta ett kraftigt tygeltag i hö 
tygel, varvid en skada i hö axel uppstod. Sjukskrivning i 240 dgr. 

  
Exempel 4: Patrull begärde hjälp och svarade inte på radion. 
Forcerade dörr och fick glasskärva som skar upp skulderbladet. 

  
Det förekommer arbetsmoment inom polisyrket som är mycket riskfyllda, men de upptar en mycket 
liten andel av arbetstiden. Generellt sett är våldsanvändning sällan förekommande, även om det finns 
poliser som genom sitt agerande förhållandevis ofta hamnar i sådana situationer. Under exempelvis 
en studie med ett halvårs deltagande observation, till stora delar med en och samma kollega, 
inträffade till exempel bara ett våldsamt motstånd – trots många ingripanden. En förklaring var att 
kollegan i patrullen var utrustad med en god kommunikativ förmåga. Under endast ett pass med en 
annan kollega inträffade tre våldsamma motstånd. Två av dem hade sannolikt kunnat undvikas om 
kollegan uppträtt smidigt.  
 
Utslagen över tid visade en tidsstudie att enbart 0,3 procent av uniformerade yttre tjänstgörande 
polisers arbetstid handlade om att en polis behövde använda våld vid ett ingripande (Holgersson och 
Knutsson, 2012a, sidan 51). Polispersonal i yttre tjänst tillbringar avsevärt mer tid inne på en 
polisstation framför en dator, och i en polisbil på väg till eller från ett ärende. Listan på arbetsuppgifter 
som resursmässigt upptar mer tid går att göra mycket lång där risken för att skadas är låg, t.ex. möten, 
fordonsvård, periodplanering, fixa utrustning, läsa mejl i internt e-post system, anmälnings-
upptagning, personalutjämning mellan stationer, utfärda ordningsföreläggande, avrapportering etc. 
(Holgersson och Knutsson, 2012a).  
 
Det kan emellertid vara lätt att glömma de psykologiska effekterna som en händelse kan generera hos 
polispersonal. För de poliser som skjutit ihjäl en person visar forskning att det kan vara mycket tungt 
för en polis att bära med sig en sådan erfarenhet. En amerikansk professor som forskat på detta tema 
har själv en unik erfarenhet. Efter att i tjänsten ha skjutit ihjäl en person bytte han bana från polis till 
att bli forskare. Han skrev följande om händelsen:  
 

“Edward Randolph was twenty-six years old when I killed him. I was twenty-three. I 
first laid eyes on him less than a minute before I shot him, so I didn´t know his name, 
how old he was, or anything else about him before I ended his life. I didn´t even get a 
good look at his face before I pulled the trigger, and he died a few minutes after that. I 
was about fifteen feet away when his heart stopped, watching the paramedics tending 
to the wounds that I had inflicted moments before.” (Klinger, 2004, sidan 1). 
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Han har intervjuat ett stort antal poliser som skjutit ihjäl någon och bland annat funnit att det är vanligt 
att dessa poliser går runt resten av sitt liv och frågar sig om de inte hade kunnat agera på något annat 
sätt (Klinger, 2004).   
 

2.6 Avslutande resonemang kring poliskontexten 
En del arbetsuppgifter som uniformerade poliser i yttre tjänst utför är triviala, medan andra är mycket 
svåra och kan kräva både praktiska och teoretiska kunskaper. Det är blandningen, variationen och den 
snabba förändringen av uppgifter med olika svårighetsgrad och karaktär som utmärker dessa polisers 
arbetssituation. Ibland måste poliser fatta snabba beslut som kan få allvarliga följder. Inte sällan är 
beslutsunderlaget vid dessa tillfällen bristfälligt. En polis måste också ofta göra en mängd avvägningar 
i samband med ett ingripande. Med tanke på ovanstående beskrivning är det inte konstigt om en polis 
ibland agerar på ett sätt som inte är önskvärt. Det kan bottna i att en polis missförstått en situation, 
gjort ett misstag, eller har en bristande förmåga att hantera vissa typer av situationer. Det kan också 
givetvis handla om att en person generellt sätt inte har de egenskaper som  bör krävas för att arbeta 
som polis i yttre tjänst.  
 
Rapportförfattaren har noterat att vid interna diskussioner tar personer med ett tufft förhållningssätt 
och hård stil mycket plats i förhållande till dem som har ett mjukt förhållningssätt. Det är kanske inte  
förvånande om de med ett mjukt förhållningssätt också är mjuka i den interna dialogen, men det 
verkar få till följd att den hårda stilen har lättare att etablera sig och få ett fäste. Likaså vid ingripanden 
är det de som agerar offensivt som styr hur ett ingripande utvecklar sig – inte den som är mer försiktig 
och återhållsam (se Holgersson, 2005; Holgersson och Knutsson, 2012b). Det gör att det sannolikt tar 
längre tid att överge ett hårt förhållningssätt för ett mjukt än tvärt om, där en retorik från polischefer 
och politiker som poängterar vikten av hårda tag och repressivt agerande kan ge näring åt en 
utveckling som ligger i linje med ”kriminalitetskrigarens” syn på polisarbete.  
 
Som framgår i detta kapitel är det av förklarliga skäl svårt att kunna styrka att en polis gjort sig skyldig 
till ett brott i samband med ett ingripande. Det är därför olyckligt om utfallet av en anmälan med 
anledning av ett ingripande blir rättesnöret för om ett beteende ska anses vara acceptabelt eller ej.  
Det nuvarande förfaringssättet minskar förutsättningarna för att utvecklande dialoger uppstår kring 
andra aspekter av ett agerande än om en polis gjort sig skyldig till en straffbar handling. Förhållandet 
har en negativ inverkan på möjligheterna att komma tillrätta med vissa felbeteenden, att lokalisera 
kunskapsbrister och att utveckla/omplacera personal etcetera. Det finns med nuvarande 
förfaringssätt en risk att organisationen blir mer inriktad på att skydda sig än att vara öppen och 
transparent. För en organisation som polisen är ett sådan förhållningssätt mycket olyckligt (se 
Holgersson, 2018b).    
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3. Långt ifrån att vara en lärande organisation 
3.1 Inledning 
I kapitlet beskrivs vad som utspelade sig i närtid efter polisens dödskjutning av Eric Torell i Stockholm 
den 8 augusti 2018. Huruvida de poliser som var inblandade i händelsen agerat på ett felaktigt sätt 
eller ej kommer inte behandlas. Yttranden i traditionella och sociala medier, intervjuer med två 
poliser, en åklagare samt mejl ligger till grund för detta kapitel.  
 

3.2 Information om händelsen 
Information i media grundade sig inledningsvis på den information som polismyndigheten/ 
åklagarmyndigheten hade lämnat (se t.ex. Joelsson, 2018; Aghamn, Knoxborn och Idemark, 2018, 
Träff, 2018). Sammanfattningsvis  uppgavs att:  
 

 Det uppstått en hotfull situation 
 En anmälan om grovt olaga hot har upprättats 
 Personen som skottskadades avled på sjukhus 
 Det vapen personen bar visade sig vara en replika 
 Den dödes anhöriga var underrättade 
 En förundersökning om tjänstefel inletts, men att ingen polis misstänks för brott 

 
Senare tog föräldrar till den skjutne kontakt med media eftersom de kände att den enda beskrivning 
av händelsen som fanns ute i media var polisernas version och att det på sociala medier hade uttryckts 
att det var rätt åt personen att han blivit skjuten. Föräldrarna uppfattade att polisens information om 
händelsen inte var rättvisande. Efter att föräldrarna delgett en kompletterande bild framkom i media 
att den ihjälskjutne var en autistisk 20-åring med Downs syndrom som utvecklingsmässigt låg på en 
treårings nivå. Han var kort (drygt 150 cm lång) och kunde inte prata. Det enda ord han kunde säga 
var ”mamma”. Han hade inte burit på en replika, utan på en leksakspistol12. Enligt föräldrarna var det 
svårt att förstå att han kunnat agera på ett sätt så att det upplevts som hotfullt och att hans 
kroppsspråk tydligt indikerade att han var ”funktionshindrad” (se bl.a. Westin, 2018a; Hellberg och 
Rodziewicz, 2018a).  
 

3.3 Kritik och externa aktörers reflektioner kring polisernas agerande 
Både i sociala och traditionella medier fick det faktum att polisen skjutit ihjäl en autistisk 20-åring med 
Downs syndrom som bar ett leksaksvapen stort utrymme. På sociala medier var inlägg i normalfallet 
korta och kan sammanfattas med att händelsen uppfattades som mycket tragisk. Inlägg varierade från 
enkla konstaterande som ACAB (All Cops Are Bastards) till att polisernas agerande problematiserades, 
där det lämnades tänkbara förklaringar till att utfallet blev så olyckligt som det blev. 
 
I traditionella medier fördes det bland annat fram uppgifter som tydde på: 
 

 Att polispersonalen avlossat ett flertal skott mot 20-åringen (Sundqvist och Holm, 2018) 
 att den inledande brottsplatsundersökningen varit bristfällig (Holmqvist och Somnell; Damon 

Dastory, 2018) 
 Att ett vittne sett att personen hade Downs syndrom och försökt varna polispersonal 

(Samuelsson, 2018) 
 Att det blivit ett axiom när poliser gör ingripande att agera snabbt och effektivt utan att först 

göra en tillräcklig bedömning (TT, 2018c) 

                                                             
12 Definitionen på en replika är ett föremål som avses efterlikna originalet så mycket som möjligt. Även om ett 
objekt definitionsmässigt inte är att anses som en vapenreplika utan en leksakspistol kan det vara svårt i snabba 
lägen och dåliga ljusförhållande att göra en korrekt bedömning om det är ett riktigt vapen eller ej. 
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 Att utbildning i konflikthantering och kunskaper om olika diagnoser är bristfällig hos 
polispersonal (Flores och By, 2018) 

 Att bestämmelsen som styr när och hur svensk polis får skjuta är föråldrad och alldeles för 
krånglig (Axelsdotter Olsson, 2018) 

 Att polisens utredningsverksamhet när poliser misstänks för brott inte fungerar på ett 
tillfredställande sätt (Rodziewicz, 2018; Hurtig m.fl., 2018) 

 Att polispersonalen felaktigt trodde att de jagade en extremt farlig våldsman som misstänktes 
finnas i kvarteret, men att denna person satt häktad på polishuset i Kronoberg (Granlund, 
2018a) 

 
En ledarskribent menade att: ”Ingen tror att polisen hade uppsåt att skjuta ihjäl en 20-åring med 
Downs syndrom. Det är klart att det ur den synvinkeln är en olycka […]”, men ledarskribenten 
påpekade att det var problematiskt att polisens inledande information om denna dödsskjutning, 
liksom vid flera andra dödsskjutningar, varit missvisande. Hon betonade att det var viktigt för polisen 
att nu ”inte med en millimeter slira på sanningen” (Hellqvist, 2018).  
 
En annan skribent framhöll att det är lätt att vara efterklok när man vet att det var en man med Downs 
syndrom som bar ett låtsasvapen. Men att det är viktigt att förstå vilka ingångsvärden polispersonalen 
hade och att det kan vara mycket svårt att se skillnad på ett låtsasvapen och ett riktigt vapen. 
Skribenten påpekade att det funnits brister i tidigare internutredningar genom att polispersonal har 
kunnat prata ihop sig om händelsen, och han utgick från att poliserna i detta fall snabbt förhördes 
enskilt under morgonen (Sjöshult, 2018).  
 
En åklagare på särskilda åklagarkammaren poängterade vid en intervju att hen uppfattar JO:s 
rättsutredning vad gäller att hålla förhör med poliser direkt i anslutning till en händelse som högst 
relevant och viktigt att beakta (åklagare A1, oktober 2018).  
 
JO:s rättsutredning bottnar bland annat i Europakonventionens regler och fastslår att en polis precis 
som alla andra har rätt att inte uttala sig om förhållanden som kan vara belastande för honom/henne. 
JO har konstaterat att det finns en motsättning i vissa förundersökningar mellan vikten av snabba 
utredningsåtgärder i form av förhör med inblandade polismän, och ett berättigat intresse för att 
utredningar mot dem ska omgärdas av höga krav på rättssäkerhet. JO menar att om det inte genast 
kan konstateras att en polis är skäligen misstänkt för brott krävs ytterligare utredning innan förhör 
hålls med en polis som varit inblandad i en situation, för att undvika att han ska lämna för honom själv 
oförmånliga uppgifter (JO 5950-2009; se även JO 2198-1998).  
 
För att en person ska anses vara skäligen misstänkt för ett brott, krävs att det föreligger konkreta 
omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den gärning som 
misstanken avser. Han ska underrättas om sin rätt att anlita biträde av försvarare (JO 2198-1998). 
Innan förhör hålls med polis behöver man för det första ta reda på vilken roll polisen som agerat har 
haft i situationen. Det finns också ett behov av att veta lite om händelsen för att kunna ställa relevanta 
frågor. Att exempelvis inblandade poliser skulle tas till en lokal och hållas åtskilda tills de blivit förhörda 
– något som förts fram i debatten är i praktiken inte möjligt på grund av ovanstående skäl och den 
begränsade tid som poliserna kan vara föremål för en tvångsåtgärd om de inte är skäligen misstänkta 
för brott:  ”Den som inte är anhållen eller häktad är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än 
sex timmar. Är det av synnerlig vikt, att den som kan misstänkas för brottet är tillgänglig för fortsatt 
förhör, är han skyldig att stanna kvar ytterligare sex timmar.” (RB 24 kap § 9). 
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3.4 Polisanställdas uttalanden och förekomsten av ett reflektivt förhållningssätt 
Ett återkommande inlägg gjorda av poliser i sociala medier efter dödsskjutningen av Eric Thorell var 
en uppmaning till läsaren att titta på en bild och bedöma om ett vapen var äkta eller ej. Denna typ av 
argument har figurerat i traditionella media ett flertal gånger tidigare (se t.ex. Carlsson, 2014). Det blir 
genom sådana exempel uppenbart att det kan vara svårt att göra korrekta bedömningar. Även om 
polischefer i media uppgav att de inte ville yttra sig om det enskilda fallet var deras svar av en sådan 
karaktär att de ändå gjorde det (se t.ex. Laurell, 2018; Silverberg och Holmqvist, 2018).  

Regionpolischefen i Stockholm yttrade sig med anledning av skjutningen: ”Jag tänker att våra poliser 
har i den här situationen uppfattat ett rejält och mycket skarpt hot och agerat utefter ingångsvärden 
man hade. Man har haft få sekunder att avgöra vad man ska göra, och jag har respekt för den 
bedömningen” (Hellberg och Rodziewicz, 2018b). Även andra polischefer lämnade liknande 
förklaringar och exempelvis den kritik som riktats mot upplägget av polisernas utbildning bemöttes 
med att dessa typer av situationer är unika, går väldigt snabbt och att poliserna inte kan utbilda sig för 
vissa saker (Laurell, 2018).  
 
Regionpolischefen i Stockholm uttryckte sig positivt till att leksaksbranschen skulle se över försäljning 
av leksaksvapen eftersom ”vi har problem med det i vardagssituationer”. Däremot uttrycktes inte 
något behov av att polisen som institution behöver se över sitt agerande i dessa typer av situationer. 
Regionpolischefen menade att Sverige har en bra utbildning som står sig väl i jämförelse med den i 
andra länder. Han pekade vidare på att det finns fortsättningsutbildningar som behandlar att man ska 
vara mentalt förberedd och taktiskt kunna hantera denna slags händelser. Dessa utbildningar menade 
regionpolischefen ha högsta prioritet inom polisen (Nilsson och Träff, 2018). Polisförbundet förde 
dock fram helt andra uppfattningar i media och hävdade att poliser inte är utbildade för att hantera 
denna typ av situationer med utvecklingsstörda personer (Dahlberg, 2018). Polisförbundet påstod att 
vidareutbildning inte genomförts i den omfattning som finns angivet i Polismyndighetens föreskrifter, 
och framförde att förbundet påtalat detta upprepade gånger för Polismyndigheten (Jaresand, 2018).  
 
En fråga från rapportförfattaren till regionpolischefen i Stockholm om vilket underlag/vilken 
utvärdering som låg till grund för hans yttrande: ”Sverige har en bra utbildning som står sig väl i 
jämförelse med andra länder” svarade han att slutsatsen bygger på: ”återkommande internationella 
polischefsmöten där dessa frågor ibland diskuteras och jämförs” (mejl, 2018-09-13). Polisförbundet 
redovisade en enkätundersökning som låg till grund för deras yttrande att utbildningen är bristfällig 
(mejl, 2018-09-25). 
 
Polismyndigheten framförde på sin webbplats att:  

”[…] lagstiftaren har gett polisen rätt att använda skjutvapen, och i vissa situationer är 
dödligt våld oundvikligt för att en ingripande polis ska kunna freda sig själv eller skydda 
andra. […] Också i mycket hotfulla och farliga situationer försöker polisen i första hand 
använda verbal kommunikation för att lösa konflikter […] Polisen har ett stort fokus på 
utbildning, dels i grundutbildningen för poliser, dels genom kontinuerlig fortbildning ute 
i verksamheten. En stor del handlar om kommunikation, mental förberedelse och att 
kunna ta snabba beslut i olika situationer” (Polismyndigheten, 2018a) 

Texten innehöll bland annat ett antal påståenden som gav en positiv bild av polisernas 
kommunikationsförmåga i hotfulla och farliga situationer. Det framgick inte av texten vad som 
utgjorde underlaget till dessa påståenden vilket följer ett vanligt mönster när det gäller 
Polismyndighetens sätt att kommunicera (se exempelvis Holgersson, 2018b). Denna typ av texter ger 
intrycket av att snarare syfta till att försvara polisens varumärke än att ge en välgrundad bild av 
förhållanden som varit föremål för kritiska frågor.  
 



36 
 
 
 

För att få en djupare förståelse kring tillkomsten av positiva utsagor i dessa texter bad 
rapportförfattaren om ett underlag angående vad som låg (ligger) till grund för påståendet att en stor 
del av fortbildningen handlar om att utveckla kommunikationsförmågan (mejl, 2018-09-01). Det 
påstådda förhållandet kunde inte vidimeras med något underlag, utan en hänvisning skedde till att 
innehållet i Polismyndighetens text byggde på den utbildningsansvariges personliga uppfattning (mejl, 
2018-09-24). Vid kontakt med den utbildningsansvariga visade det sig att hen inte kunde presentera 
något underlag på vad hens personliga uppfattning byggde på för information. Utbildningsansvarig 
skrev att hen vänt sig till de som är ansvariga för POLKON (polisiär konflikthantering) i respektive 
kompetenscentrum för att se om det gick att ta fram ett underlag till påståendena (mejl 2018-09-27). 
Något sådant underlag lyckades man sedan aldrig presentera för rapportförfattaren. Bara det faktum 
att den utbildningsansvariga frågade efter ett underlag till de yttranden hen själv hade gjort är talande 
för den kultur som råder inom Polismyndigheten. Att göra bestämda uttalanden utan att de är 
underbyggda är vanligt förekommande (Holgersson, 2014; 2018b). Likaså att Polismyndigheten inte 
korrigerade de påståenden som de inte kunnat styrka som de presenterar på sin webbplats13. Flera 
som intervjuats har påpekat att rikspolischefen internt varit tydlig med att: ”Vi ska berätta som det 
är” (se även Holgersson, 2018b). Om det reellt sett finns en sådan ambition har det, utifrån det som 
framgår här och på andra ställen i denna rapport, inte fått något större genomslag i verksamheten.   
 
Att polisers dödsskjutningar ökat de senaste tio åren förklarades från Polismyndighets sida i olika 
uttalanden med att det bland annat har att göra med att befolkningen ökat, att det är fler poliser, att 
fler ingripanden genomförs samt att den psykiska ohälsan ökat i landet (Åkesson, 2018). Efter att ha 
tagit del av polismyndighetens och enskilda polisanställdas yttranden i traditionella och sociala medier 
var det slående att det i det närmaste helt saknades en kritisk reflektion kring polisers våldsanvändning 
kopplad till det ökade antalet dödsskjutningar. Yttranden från högsta polisledningen i Stockholm om 
dödsskjutningen av Eric Torell gör detta tydligt. Regionspolischefen  ville visserligen inte yttra sig om 
de konkreta omständigheterna i det aktuella fallet, men ”av erfarenhet” ville han dock nämna att: 
”mycket svåra beslut i oklara och trängda lägen ibland måste fattas på någon eller några sekunder 
och att det sker med de ingångsvärden som finns tillgängliga” (Silverberg och Holmqvist, 2018). Detta 
budskap återupprepades av andra befattningshavare i Polismyndigheten. Med tanke på vad som 
bland annat framgår i kapitel 1 är det en relevant förklaring till varför ett ingripande kan gå fel, men 
det går att ställa frågan varför det var denna erfarenhet som sammantaget så ensidigt kommuniceras 
ut som en möjlig förklaring? Det hade exempelvis även i olika sammanhang gått att svara så här:   

 Av erfarenhet vet vi att det ibland finns möjlighet och kan vara önskvärt att poliser avvaktar 
med att göra ett ingripande. Vid flera tillfällen har det hänt att poliser inte gjort detta, utan 
istället agerat offensivt. Det har medfört att polis/poliser tvingats fatta snabba beslut som 
resulterat i att personer blivit ihjälskjutna. 

 Av erfarenhet vet vi att polisernas fortutbildning inte har den omfattning som vore önskvärd. 
Bland annat är kommunikationsövningar ett mycket ringa förekommande inslag i 
utbildningen. Det har en negativ inverkan på polisernas förmåga att agera i konfliktsituationer. 

 Av erfarenhet vet vi att de fortbildningar som genomförts varit fokuserade på att hantera 
extremsituationer. Det gör att det finns en risk för att poliser också i vardagshändelser agerar 
på det sätt som de övat på, vilket kan få olyckliga följder. 

 Av erfarenhet vet vi att personalpolitik, ledarskap med mera inom svensk polis har haft stora 
brister. Det har bland annat medfört att det varit svårt att behålla personal i yttre tjänst. 

                                                             
13 Åtminstone inte åtgärdat i mitten av november 2018 när denna rapport färdigställdes. 
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Därför kastas ofta ung och oerfaren personal in och får hantera kritiska situationer. Det ökar 
riskerna för att något går snett. 

 Av erfarenhet vet vi att centraliseringen av kommunikationscentralerna medfört att den 
lokala kunskapen har minskat. Det har inverkat negativt på kvaliteten på 
informationsförmedling och interaktionen mellan operatörer och yttre personal. Risken har 
därför ökat att poliser får felaktiga eller missvisande ingångsvärden när de ska göra ett 
ingripande, vilket kan få allvarliga konsekvenser. 

 Av erfarenhet vet vi att omorganisationen av polisen och de prioriteringar som gjorts gällande 
hur polisens resurser används har inneburit att det är ett hårt tryck på de få som arbetar i 
yttre tjänst. Detta medför bland annat att de inte hinner varva ned och återhämta sig 
tillräckligt mycket. Det är vanligt att de får hoppa över eller senarelägga matintag under 
arbetspassen. Den hårda arbetsbelastningen påverkar kvaliteten på deras arbete och ökar 
risken för misstag och felbeteenden.   

 Av erfarenhet vet vi att det finns brister vad gäller polisers utbildning att hantera personer 
som lider av psykisk ohälsa eller har psykiska funktionshinder, vilket kan få olyckliga 
konsekvenser. Vi är just nu involverade i ett regeringsuppdrag för att se över denna fråga. 

Listan med faktorer som kan ha inverkat på utfallet av ingripandet som ledde till dödsskjutningen av 
Erik Torell går att göra längre. Men det är svårt att hitta någon kritisk reflektion från Polismyndighetens 
sida där man tagit upp förhållanden som polisen råder över. Istället har det hänvisats till yttre faktorer. 
Enskilda poliser uttryckte dock att det fanns andra typer av förändringsbehov när polisens 
dödsskjutningar kom på tal (t.ex. Lapidus, 2018; Wrede, 2018): 

 Unga och oerfarna kollegor i kombination med en undermålig utbildning kan vara ett skäl till 
att antal skjutningar har ökat.  

 Det växer fram en kultur bland poliser och polisstudenter som bidrar till att sänka tröskeln för 
vapenanvändning.  

 Ett offensivt förhållningssätt får tolkningsföreträde och det går att iaktta en inställning att 
”skjuta först och fråga sen”.  

 Den nya polistaktiken går ut på att skapa kontroll i varje situation, där vissa beteenden blir 
automatiserade och tar över när poliserna befinner sig i en riktig situation ute på fältet.  

 Stresshantering och kommunikation är inte tillräckligt integrerade i den praktiska 
utbildningen. 

En polis som förde fram kritik var beredd att framträda med namn, men ville inte yttra sig om 
händelsen i Vasastan, utan framförde generella synpunkter. Han fick en mängd kritiska kommentarer 
från andra poliser i sociala medier, både kommenterar som alla kunde läsa och i ett slutet forum för 
poliser på Facebook med över 7 000 medlemmar. Intervju med denna polis: 

”När jag yttrade mig i media insåg jag att jag skulle få utstå en hel del kritik. Det var 
inte för att det jag sa var kontroversiellt utan beroende på den rådande kulturen inom 
polisen. Polisen är en icke reflekterande organisation, även om det finns många poliser 
som reflekterar. Den bild som får tolkningsföreträde är dock de [den bild som de 
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förespråkar] som inte kritiskt reflekterar utan som försvarar saker i absurdum. De hörs 
mycket högre än de som har ett mjukt förhållningssätt.” (polis A1, september 2018) 

Den aktuella polisen framförde också att: 

”Det polismyndigheten fastnar [för] vid den här typen av händelser är den juridiska biten 
som en måttstock för att bedöma agerandet, och då kommer inte polisens agerande att 
förbättras. Det skulle behövas en haverikommission vid den här typen av händelser där 
man inte letar syndabockar utan försöker reducera risken för misstag och reflektera 
över alternativa sätt att agera.” (polis A1, september 2018)  

En stor del av kommentarerna i öppna och slutna forum med anledningen av denna polis yttrande i 
media rörde sig om personangrepp som inte handlade om händelsen med Eric Torell eller hur man 
ska bedriva och utveckla utbildningen14. Ett annat vanligt innehåll i kommentarerna var att ta 
polisernas agerande i Vasastan i försvar in blanco, utan att veta något om händelsen. Ett exempel på 
ett inlägg i ett slutet forum för poliser på Facebook som fick drygt 500 gillande: 

”Bästa kollegor som råkade befinna sig på platsen i Vasastan och tvingades avlossa 
verkanseld mot en person – alla mina tankar går till Er! […] Ni gjorde ett klokt beslut, ni 
kom hem till familjen och jag hoppas innerligt att alla kollegor hade fattat samma beslut 
som ni! Det är tungt nu men vad skulle ni gjort annorlunda? Ni är en heder för kåren 
och ni har alla med er i tankarna!” 15 

Att notera är bland annat uttrycken ”tvingades avlossa verkanseld” (utan att veta något om 
händelsen), ”alla mina tankar” (således inga till offret och de anhöriga), ”klokt beslut, ni kom hem till 
familjen” (eftersom det var ett leksaksvapen hade denna effekt i detta fall uppstått även om polisen 
inte skjutit verkanseld) och ”vad skulle ni gjort annorlunda? Ni är en heder för kåren” (utgår från att 
det var bra beslut/agerande som inte bör blir föremål för kritisk reflektion).   

Dagen innan Eric Torell skulle begravas uttryckte hans mamma att hon tänkt mycket på hur polisens 
arbete kunde gå fel, men inte ville föregripa den pågående utredningen av dödsskjutningen. Däremot 
var hon kritisk till att ingen från polismyndigheten hade hört av sig och beklagat sorgen och uttryckt 
sitt deltagande. Hon undrade hur svårt det kunde vara?” (TT, 2018d)  
 
En annan polis skrev en debattartikel med anledning av dödsskjutningen av Eric Torell där han menade 
att med facit i hand måste polisen kunna säga att det blev fel, oaktat om den inledda förunder-
sökningen läggs ned. Han framförde att det borde finnas lex Maria även för polisen så att polisen får 
större möjlighet att lära sig av sina misstag. Han förklarade att det kan kännas obegripligt att en kille 
med Downs syndrom skjuts till döds, men att ett beslut om att skjuta fattas extremt fort och under 
potentiell livsfara, där ingångsvärdena är centrala. Han pekade på att det finns lite tid att justera den 
mentala bild som en polis går in med, att han inte vet vad kollegorna möttes av på plats och att det i 
detta fall verkade som om de varnats för att den person de agerade emot kunde vara en livsfarlig 
våldsverkare. Polisen som skrev debattartikeln påtalade vidare att han hört att många kollegor 
använder uttrycket ”dom lägger ribban”, men att ett sådant tankesätt riskerar att rättfärdiga 
våldshandlingar om motparten inte reagerar som man vill. Han betonade att polisen måste göra det 
yttersta för att undvika tragedier som den i Vasastan i Stockholm och pekade på att det då krävs 
träning, reflektion och yrkeshandledning. Han avslutade med att skriva att Polismyndigheten måste 
kunna visa mer ödmjukhet och be tydligt om ursäkt till de berörda när någon drabbats så katastrofalt 

                                                             
14 Framkommit vid intervjuer, tillsänt material och genom observation. 
15 Text hämtad från utdrag ur offentlig handling i form av skärmdumpar som skickats till e-post adress på 
myndighet. 
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av ett polisiärt ingripande (Marmgren, 2018). På sociala medier fick även denna polis utstå 
personangrepp från andra poliser. Intervju med denna polis:   
 

”Fenomenet att våldsanvändning sopas under mattan med hänvisning till en 
förundersökning är utbrett. Hur illa något än ser ut så går de som backar upp våld i 
försvarsställning för kollegornas beteende och hänvisar på ett maniskt sätt att man inte 
ska uttala sig innan utredning om tjänstefel är klar. En högljudd klick påstår att de 
försvarar ett ingripande för att de är måna om kollegorna, men när ett ingripande 
uppmärksammats som ger intrycket av att poliserna har tagit till för lite/dåligt våld så 
hånar de omgående den aktuella polisen och skriver kommentarer att de skäms, att 
denna polis inte borde vara polis etc.” (polis A2, september 2018) 

 
Den aktuella polisen påtalade också: 
 

”Om utredningen läggs ned är slutsatsen bland de som alltid backar upp kraftig 
våldsanvändning att kollegorna handlat rätt och att det var bra polisarbete. En nedlagd 
utredning visar emellertid inte om ingripandet var bra eller dåligt och om poliserna 
borde ha handlat på något annat sätt.” (polis A2, september 2018) 

 
Många enskilda poliser reagerade kraftigt på mediers sätt att rapportera om händelsen när Eric Torell 
blev ihjälskjuten. De framförde denna kritik i sociala medier, bland annat mot att media påstod att 
locket hade lagts på. En genomgång av vad som skrevs i media visade att det i flera artiklar hävdades 
just detta, vilket möjligen kanske inte var konstigt med tanke på hur chefsåklagaren som ledde 
utredningen kring skjutningen yttrade sig: ” – Vi kommer lägga locket på helt och hållet tills 
utredningen är klar” (se Rodziewicz, 2018).  
 
En polischef uttryckte sig kritiskt i en intervju i Dagens Nyheter kring hur medier hade rapporterat om 
händelsen. Med tanke på hur han motiverade sin ståndpunkt var det lätt att sympatisera med hans 
uppfattning. Han framförde bland annat att medier insinuerat ”att polisen medvetet skjuter personer 
som är handikappade” (Dragic, 2018). Eftersom rapportförfattaren, trots ihärdigt sökande, inte 
hittade något sådant uttalande ställdes en fråga via mejl till polischefen om vilka mediereportage som 
åsyftades. Det visade sig att denne inte kunde peka på några sådana exempel. Det enda han kunde 
hänvisa till var en privat tweet från en person som är ledarskribent på en tidning (mejl, 2018-08-30). 
När rapportförfattaren undersökte det hela närmare visade det sig att denna tweet hade tagits bort 
omgående och att den som skrivit den bett om ursäkt. Den återgavs i huvudsak på så kallade 
högerpopulistiska webbsidor. Polischefen framförde också att det var osmakligt att göra 
hemreportage hos mamman till den skjutna (mejl, 2018-08-31). När det gäller mammans medverkan 
så framgick emellertid att hennes uppgivna motiv till att medverka var att hon upplevde att det fanns 
stora brister i den beskrivning av händelsen som polisen gick ut med – bland annat att det inte framgick 
att den polisen skjutit var en autistisk 20-åring med Downs syndrom utan att han framställdes som 
hotfull och farlig.   
 
I media hänvisade representanter för Polismyndigheten att det rutinmässigt upprättas en anmälan vid 
denna typ av händelser, där en särskild åklagare får bedöma polisernas agerande (se t.ex. Träff, 2018).  
Det underliggande budskapet är att Polismyndigheten därmed är befriad från att själv reflektera över 
faktorer som ligger utanför det straffbara. 
 

3.5 Möjligheter till lärande 
Det finns skäl till att man inom flygbranschen företar djupare granskningar de gånger olyckor inträffat, 
och inte bara konstaterar att planen normalt sett brukar lyfta, flyga och landa utan problem. Som 
framgår i det andra kapitlet i denna rapport är polisyrket komplext. Polispersonal ställs inför svåra 
uppgifter. Risken att begå misstag är uppenbar. Nuvarande förhållningsätt med ett stort fokus på att 
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en juridisk process ska kunna ge svaret på om några felaktigheter begåtts är problematisk. I det andra 
kapitlet framgår att misstag kan ha begåtts och att polispersonal kan ha handlat på ett inkorrekt sätt, 
utan att någon blir åtalad eller dömd för dessa handlingar. Det vore önskvärt om det även inom polisen 
infördes något som skulle kunna definieras som en haveriutredning i allvarliga fall då något verkar ha 
gått snett vid ett ingripande. I dagsläget viftas kritik bort med att en juridisk process inte pekade på 
att några felaktigheter begåtts, men också genom att nämna att de flesta ingripanden går bra. Om åtal 
väcks är det enskilda polisers agerande som blir föremål för granskning, inte strukturella problem. 
 
I poliskollektivet finns en utbredd inställning att ”var du inte på plats så ska du inte yttra dig”. Denna 
inställning framgick på ett tydligt sätt på sociala medier när det gällde händelsen då Eric Torell blev 
ihjälskjuten. En sådan inställning begränsar möjligheten att ställa kritiska frågor om ett ingripande för 
att försöka få fram olika möjliga handlingsalternativ och att kunna utveckla kvaliteten på polisers 
beslutsfattande. Det faktum att många unga och oerfarna poliser arbetar i yttre tjänst gör att det finns 
ett stort behov av en hög acceptans vad gäller att kunna ställa kritiska frågor och reflektera öppet 
kring ingripanden. Ett annat förhållande som hämmar möjligheten att polisen ska bli en lärande 
organisation är när försök att reflektera kring en händelse avfärdas med att ”det är lätt att vara 
efterklok”. Argument med denna innebörd återupprepades av polisanställda på bland annat sociala 
medier efter dödsskjutningen av Eric Torell. Att försöka vara klok i efterhand genom att reflektera 
kring en händelse utgör dock en viktig förutsättning för att utveckla förmågan att agera i kommande 
situationer. Det pågår ett projekt inom polisen som heter ”Reflektion i vardagen” (RIV), men med 
tanke på en rådande kultur som exemplifieras på flera ställen i denna rapport finns en hel del 
utmaningar för att grundtanken med projektet ska få något reellt genomslag inom Polismyndigheten.  

Polismyndigheten gick ut med informationen om att det hade upprättats en anmälan mot den skjutne 
för grovt olaga hot, vilket framställde honom som livsfarlig och medvetet hotfull. Det var i detta ljus 
som föräldrarna kände att de ville ge en annan bild av situationen. Hade det inte varit bra att tillfråga 
föräldrarna om det bland annat hade gått att nämna att den skjutne var en autistisk 20-åring med 
Downs syndrom som utvecklingsmässigt låg på en treårings nivå? Detta så att både föräldrar och andra 
uppfattade att polisen lämnade rättvisande information om händelsen. Det kan tyckas vara viktigt, 
inte minst med tanke på den kritik Polismyndigheten tidigare har fått vid dödsskjutningar. Ett exempel 
på detta är en dödsskjutning i Jönköping där polisens pressansvariga, till skillnad från polisens 
internutredning, omedelbart kopplades in för att hantera ärendet. Polismyndigheten i Jönköping gick 
innan någon blivit förhörd i ärendet ut med budskapet att polis blivit anfallen med en kniv och handlat 
i nödvärn ”helt enligt reglementet”. Personen hade blivit skjuten i ryggen, men polisen hade gått ut 
med annan information om var skottet träffat (SOU 2006:73, sidan 171; se vidare andra exempel 
Holgersson, 2014). 

De förklaringar som representanter för Polismyndigheten lämnat i samband med bland annat 
dödsskjutningen av Eric Torell har, som framgår i detta kapitel, nästan undantagslöst berört yttre 
faktorer som polisen inte rår över. Polismyndigheten har i mycket begränsad omfattning tagit upp 
förhållanden som Polismyndigheten har ansvar för och därmed har lättare att påverka. Att inta en 
försvarsposition och inte kritiskt reflektera och belysa förhållanden som polisen har del i att de 
existerar begränsar möjligheten till lärande och gör det svårt att komma tillrätta med problem.   
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4. Exempel på dödsfall och skador kopplat till polisers 
våldsanvändning  
4.1 Inledning 
Kapitlet gör inte anspråk på att vara en i alla delar fullständig redovisning av vad som hänt i respektive 
fall. Ett skäl är att kunna begränsa textens omfattning. Ett annat skäl är att det inte varit möjligt att få 
tillgång till all relevant information och alla perspektiv. Kapitlet syftar till att ge konkreta exempel på 
frågor som skulle kunna ställas om Polismyndigheten uppmuntrade och underlättade ett reflektivt 
förhållningssätt genom att försöka dra lärdom av inträffade händelser. Dokument, mediereportage 
och elva intervjuer ligger till grund för det som redovisas i detta kapitel. 
 

4.2 Ingripandet mot Johan Liljeqvist, Göteborg 2008 
Ett polisingripande mot 24-årige Johan Liljeqvist år 2008 slutade med att han dog på Östra sjukhuset i 
Göteborg efter att han förts dit medvetslös i handfängsel. Ingripandet hade initierats av att han gjort 
sig skyldig till skadegörelse på en bil. Johan Liljeqvist hade tidigare på kvällen haft en konflikt med sin 
flickvän på en fest och var med anledning av detta enligt en kamrat irriterad. En polispatrull 
uppmärksammade skadegörelsen och ingrep mot Johan Liljeqvist. Pepparspray användes. Johan 
Liljeqvist gjorde motstånd. Polisen försökte men lyckades initialt inte att sätta handfängsel på honom. 
Fler polispatruller kom till platsen och han belades med handfängsel. När piketpolisen anlänt till 
platsen placerades Johan Liljeqvist i deras buss och tanken var att föra honom till en polisstation. På 
grund av att Johan Liljeqvist slutade andas under transporten kördes han dock till akuten där han 
senare dog. Rättsläkaren konstaterade så småningom att polisingripandet hade orsakat Johan 
Liljeqvist död.  
 
Polisutredningen mot poliserna som genomförde ingripandet lades ned. Ingripandet fick en stor 
uppmärksamhet i media bland annat beroende på att det fanns vittnesuppgifter om övervåld. I media 
konstaterades det att det fanns stora likheter med den hårt kritiserade polisutredningen efter Osmo 
Vallos död – trots att dåvarande justitieministern hade lovat att något liknande aldrig skulle få hända 
igen (se Velasco och Bodin, 2009a; 2009b; 2010). Utredningsarbetet kring Johan Liljeqvists död 
kritiserades av Justitieombudsmannen (JO 5950-2009). Amnesty International lyfte fram denna kritik 
i sin årliga rapport och även det faktum att justitieombudsmannen (JO 5928-2006) ifrågasatt polisens 
alltför extensiva användning av pepparspray (Amnesty international, 2010). 
 
En forskare fick med anledning av det uppmärksammade dödsfallet i uppdrag av Göteborgspolisen att 
utföra en genomlysning av våldsanvändning vid polisingripanden samt handläggning av ärenden mot 
polismän. För att parera kritik kan det vara tacksamt att hänvisa till en pågående utredning. Inte sällan 
kan initierade utredningar uppfattas som någon form av en skenaktivitet för att möta kritik, där 
polisen vet att det finns goda chanser att det inte har något större nyhetsvärde om en översyn inte 
resulterar i några egentliga förändringar (se Holgersson, 2014). Forskaren som tackade ja till 
uppdraget uppgav att han och andra som ingick i utredningen blev hårt ansatta under utredningens 
gång och att uppdraget avbröts.  
 
Forskaren gav senare ut en rapport i eget namn och skrev att den tidigare publicerade rapporten skulle 
”enligt uppgift förpassas i papperskorgen, inte ens läsas, eftersom vi hade mage att ta uppdraget på 
allvar” (Töllborg, 2010, sidan 8). Den rapport forskaren publicerade hade undertiteln ”En utredning 
om illojal maktanvändning (Detournement de Pouvoir) som misslyckades p.g.a. illojal 
maktanvändning” (Töllborg, 2010).  
 
Forskaren konstaterade i sin rapport att det fanns stora brister när poliser utreds för brott. Han drog 
slutsatsen att det nya förslaget om hur polisens internutredningsverksamhet skulle läggas upp 
”kommer att cementera de nuvarande bristerna”. När det gäller våldsanvändning hänvisade forskaren 
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bland annat till JO:s granskning av polisens pepparsprayanvändning och påtalade att den visat att 
pepparspray nyttjas även då polisen redan har betvingat en person och till och med då våld eller hot 
om våld inte förekommit. Han pekade på att pepparspray har blivit ett vapen som används även när 
tjänsteåtgärder kan genomföras med mildare medel (Töllborg, 2010)16.   
 
Forskaren hänvisade också till JK och menade att det var anmärkningsvärt att den information som 
diskuterades redan i Osmo Vallo-utredningen ännu inte nått ut i polisorganisationen. Forskaren 
underströk att detta faktum är bekymmersamt mot bakgrund av att JK:s påpekade skedde redan 1998. 
JK:s granskning tydliggjorde att ”frågor om attityd och etik inom polisarbetet måste uppmärksammas 
och vara föremål för en ständig diskussion och debatt […] ingripanden i de enskilda fallen [har] skett 
under former där den enskildes människovärde och välbefinnande inte respekterats fullt ut.” (Töllborg, 
2010, sidan 29)17. Forskaren skrev med anledning av detta att: ”Jag vill gärna tillägga att när ledningen 
inte ens bemödar sig om att föra ut denna typ av väsentlig information till de som har att utföra det 
operativa arbetet, kan möjligen en sådan kulturs framväxt och bestånd framstå som närmast 
självklar.” (Töllborg, 2010, sidan 29-30). Statskontoret konstaterade åtta år senare att den nya 
Polismyndigheten har problem med styrning som exempelvis inneburit att införandet av polisens 
nationella utredningsdirektiv (PNU) ännu inte har genomförts fullt ut i hela landet, trots att PNU 
funnits i 14 år (Statskontoret, 2018).  
 
Forskaren kom med hård kritik i den rapport som initierades av Johan Liljeqvists död i samband med 
ett polisingripande. Det handlade bland annat om att det tog mycket lång tid innan förhör hölls med 
de inblandade poliserna, men forskaren påpekade också att: ”Sammantaget förefaller det mig alltså 
inte som att den svenska polisen generellt sett är särskilt våldsbenägen.” (Töllborg, 2010, sidan 33). 
Denna ståndpunkt är viktig att lyfta fram eftersom när den svenska polisens våldsanvändning kritiseras 
i media undertrycks vanligen slutsatser som visar att svenska poliser generellt sett inte är 
våldsbenägna.    
 
Ingripandet mot Johan Liljeqvist ger skäl att kritiskt reflektera kring polisers sätt att kommunicera och 
hur en polis kan agera för att deeskalera en situation. Ingripande ger också skäl att kritiskt reflektera 
kring användningen av betvingande våld samt hur hjälpmedel i form av pepparspray och handfängsel 
nyttjas. Dessutom kan det finnas anledning att kritiskt överväga polisens sätt att bedriva utredningar 
där poliser misstänks för brott.       
 

4.3 Ingripandet mot Sinthu Selvarajah, Västerås 2014 
28 åriga Sinthu Selvarajah dog på ett sjukhus i Västerås år 2014 efter ett polisingripande. Han hade 
dagen innan kommit till sjukhuset i sällskap av vänner och sin mamma. En läkare skrev ett vårdintyg 
om psykiatrisk tvångsvård. När en sjuksköterska skulle dela ut kvällsmedicin slog Sinthu Selvarajah till 
henne och rispade henne på armen med en tuschpenna. Överfallslarmet aktiverades och personal från 
andra avdelningar anslöt. Sinthu Servarjah låstes in i ett tomt patientrum och polis/väktare tillkallades. 
Vittnen har framfört att när polisen väl kom till platsen hade Sinthu Servarjah lugnat ned sig och 
uttryckte att han önskade komma ut. Poliserna beslutade sig efter att i någon minut försökt få verbal 
kontakt med den intagna patienten utan att ha lyckats, för att göra ett fysiskt ingripande mot honom. 
De tog sig in i patientrummet. De poliser som skulle utföra ingripandet tillhörde GSU (Gruppen för 
särskilda uppgifter) och hade särskild kompetens för inbrytningar i låsta rum och att agera mot 
våldsamma personer. Dörren stängdes. Poliserna försökte med hjälp av en sköld tränga in Sinthu 
Servarjah in i ett hörn. Detta misslyckades på grund av att Sinthu Servarjah motsatte sig polisernas 
intentioner och försvarade sig med full kraft. Poliserna tog då till pepparspray, men Sinthu Servarjah 
fortsatte att göra motstånd. Efter tumult lyckades poliserna lägga Sinthu Servarjah på magen och 
utdelade slag med batong. Eventuellt utdelades även ett knytnävsslag. Motståndet minskade inte. En 
                                                             
16 Hänvisning sker till JO 5928-2006. 
17 Hänvisning sker till JK dnr 3187-97-90 & 3967-97-21 s 4, se även s 8f 
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polis tog pepparspray på handske och gnuggade denna i Sinthu Servarjahs ansikte. Sinthu Servarjah 
spottade våldsamt. En polis tog då en plastpåse och höll den för munnen på Sinthu Servarjah, som 
därefter sprayades i ansiktet med pepparspray. Sinthu Servarjah låg fortfarande på golvet på mage 
med poliserna över sig. Två poliser lämnade rummet på grund av att de blivit kontaminerade av 
pepparsprayen, varav en höll på att kräkas.     
 
Försök att belägga Sinthu Servarjah med handfängsel bakom ryggen lyckades till slut. På grund av att 
han uppfattades göra motstånd belades han även med fotfängsel. Han bars ut ur rummet och lades 
på mage på en bältessäng. Sjukhuspersonal gjorde poliserna uppmärksamma på att han inte var 
kontaktbar och i behov av vård. Hand- och benfängsel togs av och hjärt- och lungräddning påbörjades. 
Läkare noterade att det rann uppkastningar ur Sinthu Servarjahs mun och att luften på grund av detta 
inte nådde ner i lungorna. Sinthu Servarjah avled följande morgon (ÅM 2016/9209). 
 
Det upprättades en anmälan om tjänstefel som senare lades ned. Fallet blev uppmärksammat i media 
och förundersökningen har inletts och lagts ned tre gånger (se ÅM 2016/9209; Velasco och Bodin, 
2015). Riksåklagaren beslutade i maj 2017 att återuppta anmälan. I sitt beslut påpekade han bland 
annat att avlastningssamtal skett i direkt anslutning till händelsen och att poliserna i samband med 
detta upprättat var sin promemoria om händelsen. Riksåklagaren betonade att detta förfaringssätt 
har varit föremål för diskussioner och kritiska synpunkter och hänvisade till utredningen om Osmo 
Vallo (ÅM 2016/9209)18. 
 
I sitt beslut kritiserade Riksåklagaren utredningsarbetet. Bara nio av sammanlagt 23 vittnet förhördes 
under den första förundersökningen trots att det fanns direktiv från åklagare att genomföra förhör 
med alla som närvarat under polisens ingripande. De övriga 14 personerna förhördes först ett år efter 
händelsen och hade därmed svårt att komma ihåg viktiga detaljer. OC-sprayburkar togs inte i beslag 
och det gick därför inte att fastställa hur mycket OC-spray poliserna använt. Riksåklagaren kritiserade 
också ett förhör som hållits med en polis genom att förhörsledaren föreslagit svar på vissa frågor. 
Riksåklagaren konstaterar att: ”Förhörsmetoden kan inte anses varit sakligt motiverad och har skadat 
utredningen” (ÅM 2016/9209, sidan 11). I övrigt hade han inga synpunkter på de andra förhören. 
 
När Riksåklagaren beaktade polisernas framförda ingångsvärden och tolkning av situationen kom han 
fram till slutsatsen att det funnits skäl att ingripa mot Sinthu Servarjah. Riksåklagaren konstaterade 
dock att Sinthu Servarjah var instängd i ett rum och inte hade möjlighet att just då skada någon annan 
än sig själv. Ingripandet skedde vidare i princip omgående till synes utan några överväganden om 
Sinthu Servarjahs psykiska tillstånd. Riksåklagaren menade att det hade funnits möjlighet för poliserna 
att inhämta relevanta uppgifter som hade kunnat lega till grund för hur ingripandet skulle genomföras. 
När det gäller våldsanvändningen menade riksåklagaren att två av poliserna kan ha gjort sig skyldiga 
till tjänstefel genom att gnugga in pepparspray i Sinthu Servarjahs ansikte respektive satt en plastpåse 
framför hans mun. Alla poliser kan ha gjort sig skyldiga till vållande av annans död genom att ha 
underlåtit att vara uppmärksamma på Sinthu Servarjahs hälsotillstånd i samband med att han hade 
handfängsel på sig och låg på magen. Riksåklagaren kom fram till att det finns skäl att vidta ytterligare 
utredningsåtgärder (ÅM 2016/9209). Ett och ett halvt år senare hade något beslut i ärendet inte 
fattats. Det är olyckligt både för anhöriga och ingripande poliser.   
 
Riksåklagaren gjorde således en kritisk reflektion både kring ingripandet och efterföljande 
utredningsarbete. Det vore önskvärt att det inom polisen genomfördes liknande typ av reflektioner.     
 
Samma journalister var drivande när det gällde att belysa ingripandet mot Johan Lindqvist och Sinthu 
Selvarajah. En av dem intervjuades. Han berättade att respektive händelse inledningsvis beskrevs med 

                                                             
18 SOU 2002:37, sidan 143 ff och JK-rutiner vid utredningar av dödsfall i samband med myndighetsingripanden, 
sidan 46. 
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en kort artikel i media och att han är övertygad om att det skulle ha stannat vid detta om inte han och 
hans journalistkollega hade börjat gräva i fallen. Han berättade också att han fick känslan att 
befattningshavare på polisutbildningen upplevde att det var bra att de undersökte fallen och att det 
var lätt att få information om grundutbildningen. Däremot var det trögare att få uppgifter från 
Polismyndigheten rörande fallen. I exempelvis fallet med Johan Liljeqvist maskades skadorna som 
uppkommit vid själva ingripandet. Journalisten frågade sig varför polisen gör detta om man påstår att 
man vill vara transparent? Det journalisterna blev mest häpna över var emellertid hur dåligt 
förundersökningarna sköttes i de bägge fallet (journalist B1, september 2018).  
 

4.4 Ingripande mot Daniel Franklert Murne, Lindesberg 2005 
Föräldrar ringde till sjukvården och polisen med anledning av att deras psykiskt sjuke son blivit 
våldsam. Polisen kom först till platsen. Sonen skulle läkarundersökas och polisen skulle biträda. Ingen 
anmälan hade gjorts mot sonen om att denne skulle gjort sig skyldig till något brott. En distriktsläkare 
som sedan tidigare kände sonen var på väg till platsen för att genomföra undersökningen. De fyra 
poliserna som kom till platsen ställde sig framför grinden till tomten. Två av dem drog tjänstevapen. 
De två andra drog batong. En av de som dragit batong bar en sköld. 
 
Daniel Franklert Murne höll en kniv i vardera handen. Polisen skrek att han skulle släppa knivarna. 
Uppgifter om vad som hänt på platsen går sedan isär. Polisen som sköt menade att han handlade i 
nödvärn, medan föräldrarna ansåg att det inte förelåg någon nödvärnssituation. Poliserna hade varit 
på plats mellan fyra till åtta minuter innan det dödande skottet avlossades. Det fanns en järngrind 
mellan polisen som sköt och Daniel Franklert Murne. Järngrinden kunde bara öppnas 35-40 cm inåt 
på grund av is och snö19. Polismannen åtalades. Ansvarig för vapenutbildningen på Polishögskolan som 
kallats in som vittne uppgav vid rättegång att en rimlig effekt av stress var att polismannen i 
skottögonblicken inte såg järngrinden. Polismannen friades i tingsrätten (Örebro tingsrätt, B1384-
1804). Domen överklagades till hovrätten och polismannen friades även där. Pappan till Daniel 
Franklert Murne skrev ett år efter händelsen att:  
 

”Det finns två vapen som polisen borde lära sig bättre. Det första är att polisen måste 
lära sig att prata med de människor som behöver hjälp, inte skrika. Det andra vapnet 
som poliserna som skickades till Daniel inte använde är tålamod. Tiden är så viktig, men 
polisen sköt Daniel endast fem minuter efter att de hade träffat honom.” (Murne, 2006) 

 
En före detta polischef (polis B1) som är insatt i fallet berättade under intervju att poliserna inte 
verkade ha förstått sitt uppdrag. De agerade som om de skulle frihetsberöva mannen, men deras 
uppdrag var att biträda läkare att kunna undersöka honom. I ett sådant uppdrag ingick att, genom att 
förhindra att någon kom i närheten, se till att mannen inte skulle skada någon annan och att se till att 
mannen var kvar i huset eller dess närhet. För att kunna utföra ett sådant uppdrag, menade polis B1, 
behöver man knappats ens någon polisutbildning för att förstå att man då ställer sig vid hörnet av 
tomten och bevakar diagonalerna. Man behöver inte skrika utan istället tala om att man är polis. Som 
poliserna agerade hade de inte täckt upp någon annan flyktväg än genom grinden. En psykotisk person 
kan dessutom reagera starkt på om någon skriker åt honom som poliserna gjorde. Polis B1 
sammanfattade det hela med att det finns en motsägelse i att polisen får i uppdrag att hjälpa 
självmordsbenägna personer och att man gör det på ett sätt som riskerar och ibland leder till att 
polisen tar livet av dessa personer. Det här måste på ett annat sätt än som för närvarande är fallet bli 
föremål för en diskussion inom polisen, poängterar polis B1 (polis B1, september 2018). En annan före 
detta hög polischef (polis B2) betonade också att det inom polisen är ett stort problem hur uppdrag 
är formulerade och även vad gäller ansvarstagande för felaktigt formulerade uppdrag. Traditionellt 

                                                             
19 Kriminaltekniker konstaterat detta, men vid polisens rekonstruktion av händelsen som genomfördes på 
sommaren är grinden öppnad utåt med en betydligt större öppning än 35-40 cm (se bild Murne, 2006).  
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sett har det varit och är fortfarande den polispersonal som utför själva ingripandet som får stå till svars 
om något går snett och inte de som formulerat uppdraget, menade polis B2 (polis B2, juni 2017).  
 

4.5 Ingripande mot Sarbaz Ibrahim, Örebro 2018 
Ett ingripande mot 32-årige Serbaz Ibrahim slutade med att han dog på sjukhuset i Örebro år 2018. 
Serbaz Ibrahim hade framfört ett fordon och polis hade med stoppanordning20 i polisbil anmanat 
Serbaz Ibrahim att stanna, vilket han inte gjorde. Det blev ett förföljande av bilen i hög hastighet i de 
centrala delarna av Örebro. Polisen lyckades till slut få stopp på fordonet på Nygatan i centrala Örebro.  
 
Utifrån de uppgifter som rapportförfattaren har fått tillgång till utkristalliserade sig följande händelse-
förlopp. När polisen fått stopp på fordonet stod en polisbil framför Serbaz Ibrahims bil och en stod 
bakom. Poliser befann sig utanför sina polisfordon. Serbaz Ibrahim försökte i detta läge att vända sitt 
fordon och köra åt det håll han hade kommit ifrån. En polis slog med sin batong på fordonets 
motorhuv. Samma polis som i föregående exempel sköt ihjäl en person i Lindesberg avlossade ett 
varningsskott. Detta varningsskott följdes av en serie av skott från en annan polis (polis B3) som sköt 
mot fordonet som Serbaz Ibrahim var i färd med att vända. Figuren nedan ger en ungefärlig 
beskrivning av lägesbilden när polis B3 sköt de två skott som träffade Serbaz Ibrahim. 
 

 
Figur 3. Ungefärlig beskrivning av var polis B3 stod när han sköt de två skott som träffade Serbaz 
Ibrahim21. 
 
Vad som ligger till grund för polis B3:s agerande att åberopa nödvärn som ansvarsfrihetsgrund är svårt 
att uttyda utifrån den film som rapportförfattaren haft tillgång till. Det finns skäl att fundera över hur 
information om händelsen presenterades av Polismyndigheten där det påstods att en polisman 
tvingades ”avlossa sitt tjänstevapen flera gånger när gärningsmannen försökte köra på honom med 
bilen.” (Sjöström, 2018). Hur tvingad var polismannen att skjuta? Vad blev effekten av att skjuta mot 
en bil som utgjorde ett hot? Vad hade hänt om polismannen inte hade skjutit? Om poliser till fots har 
för avsikt att stoppa en förare i en bil som försöker ta sig från en plats är sannolikheten stor att det 
kan uppkomma en nödvärnssituation. Frågan är om det är rimligt att poliser agerar på ett sätt att en 
sådan nödvärnssituation uppstår?  

                                                             
20 Blått och rött blinkande ljus framåt. 
21 Figur utgår från vad som syns på film (NA, 2018), från bild och analys av skotthål i vindruta, samt rättsläkares 
yttrande (0150-K1353-18). 



46 
 
 
 

4.6 Ingripandet mot en man22 i Böste utanför Trelleborg 2009 
En 57-årig fyrabarnspappa hade blivit knäckt av en skilsmässa. Han var efter detta välkänd inom 
psykiatrin, larmcentralen och polisen när han ringde 112 från sin stuga i ett fritidshusområde. Han var 
ensam i huset, men hotade att attackera polis i syfte att själv bli skjuten. Han upplevdes både som 
förvirrad och berusad. Förutom någon enstaka trafikförseelse var hans belastningsregister tomt. Han 
sade sig ha en Magnum 357:a bredvid sig som var laddad med sju skott. Psykiatrin kontaktades och 
även hans sambo som sa att han inte hade några andra vapen än knivar hemma.  
 
Operatörerna på polisens kommunikationscentral samlade information för att kunna bedöma 
situationen. Knappt en halvtimme efter första samtalet framgår av en anteckning som en operatör 
skrivit att personen när han tidigare har omhändertagits har hotat med att han haft vapen, men att 
man aldrig hittat något vapen hos honom. Vidare framgick av ett förhör som senare hölls med ett 
biträdande yttre befäl som medverkade vid planeringen av insatsen att han inte fäste någon riktig 
trovärdighet i påståendet om revolvern, dels på grund av tidigare händelse och dels för att en Magnum 
357 bara har sex patroner, men det bedömdes att det ändå fanns skäl att ta hjälp av piketen. Vidare 
berättade det biträdande yttre befälet i förhöret att personen som hade ringt 112 hade uttalat att han 
var med i HM (Hennes & Mauritz), men menade antagligen HA (Kjöller, 2016)23.  
 
En författare som fördjupat sig i fallet sammanfattade ingångsvärdena med att det rörde sig om:  
 

”En välkänd psykiskt sjuk, ensam, berusad och förvirrad man. Som tidigare sagt sig ha 
vapen, men som aldrig haft några. Som inte vet hur många patroner det ryms i den 
revolver han påstår sig ha. Som kryddar sina varningar med att hota med H&M” (Kjöller, 
2016 sidan 220). 
 

Författaren konstaterade att det sedan inte ens tog sex minuter ”innan den man som polisen kommit 
för att hjälpa – inte gripa – skjuts ihjäl inne i sitt eget hem.” (Kjöller, 2016, sidan 221). Författaren 
ställde flera frågor med anledning av polisernas agerande - som varför poliserna gick in i huset istället 
för att som planerat vänta ut personen? Varför poliserna inte backade och slängde igen dörren när de 
såg att personen inte hade någon revolver utan en kniv? Varför poliserna inte prövade att ringa 
mannen, varför förhandlare inte kallades in och varför man inte använde tårgas framför att fysiskt gå 
in och konfrontera mannen? Poliserna anmäldes, men åklagare lade ner förundersökningen efter 
ungefär ett halvår (Kjöller, 201624; jämför med Westerlund, Hagstedt och Wahlund, 2018 som inte alls 
diskuterar denna typ av frågor med anledning av ingripandet utan enbart behandlar själva 
skjutsituationen och finner att poliserna agerat på ett korrekt sätt).   
 
I en artikel i media med rubriken ”Objektet som verkanselden riktades emot var hans pappa” framgår 
att en son hade fått beskedet via telefon att: ”Pappa är död. Polisen har skjutit honom.” Sonen 
undrade om inte situationen hade kunnat lösas på ett annat sätt och hoppades att polisen skulle ta 
lärdom av vad som hänt. Det gällde också polisens sätt att bemöta anhöriga. Sonen uppgav att ingen 
från polisen hade kontaktat honom efter händelsen, förutom att han hade fått ett brev från polisen 
med en räkning från ett hundpensionat. Pappan hade en hund som polisen tog hand om. Sonen 
berättade att det kändes kränkande eftersom polisen ändå var orsaken till att hans pappa dog. En 
besvikelse hos de anhöriga avseende polisens bemötande av dem är på intet sätt unik. Det är ett 
återkommande tema i många fall där personer blivit dödade av polisen.  
 

                                                             
22 Beroende på att släktingar valt att vara anonyma och namn inte figurerar i media skrivs inte namn i 
förundersökningsprotokoll ut i rapport.  
23 Hänvisar till utdrag ur Dnr 1200-K11792-09; Händelserapport KC Skåne 20090215-0657. 
24 Hänvisar till AM-13877-9. 
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4.7 Ingripandet mot Lenine Relvas-Martins, Husby 2013 
På kvällen den 13 maj 2013 skjuts 69 årige Lenine Relvas-Martins i huvudet av polis i en lägenhet i 
Husby. Det blev en tändande gnista för flera dagars upplopp. Polisen hade kallats till platsen med 
anledning av att bland annat en väktare hade hotats med en kniv. Gärningsmannen befann sig i sin 
och sin frus lägenhet. Polisens förklaring efteråt till att man gått in i lägenheten var att man bedömde 
att hans fru var hotad. I media ifrågasattes både motivet för att gå in och hotbilden mot kvinnan. En 
polis som intervjuades i media uppgav att han sett mannen och kvinnan på balkongen till lägenheten 
och att det inte fanns något hotfullt i situationen: ”Vid något tillfälle så lägger han till och med armen 
runt kvinnan”. Polisen som berättade detta uppgav att han rapporterade vad han såg till 
ledningsbussen. Insatschefen påstod att polisen gick in i lägenheten för att rädda kvinnans liv. En av 
polisens förhandlare som var på platsen framförde dock en motsatt uppfattning som han var säker på, 
och det var att polisen gick in i lägenheten för att gripa mannen: 
 

”– Jag uppfattade inte att det fanns ett hot mot henne på det sättet. Alltså en 
gisslansituation. När man i det här läget väljer att gå in för att söka av lägenheten så 
tar man egentligen på ett sätt ett beslut om en konfrontation” (Ljungren och Rensfeldt, 
2014) 

 
Förhandlaren (polis B6) som yttrade sig i SVT:s Uppdrag granskning berättade vid en intervju att hen 
direkt efter händelsen konstaterade att Polismyndigheten valde strategin att förmedla ett budskap 
om att polisen hade hanterat situationen på ett korrekt sätt och att det var mannens fel att han blev 
skjuten eftersom han inte lade ned vapnet. Förhandlaren upplevde att det inte fanns en vilja att kritiskt 
granska händelseförloppet ur ett polistaktiskt perspektiv vilket inkluderar inte bara själva 
händelseförloppet i lägenheten utan snarare de beslut som fattades under hela insatsen och vilka 
konsekvenser de fick.  
  
Polis B6 menade att det finns starka skäl att på ett helt annat sätt reflektera över polisens agerande. 
Anledningen till att hen yttrade sig var att hen ville skicka en signal till allmänheten om att poliser är 
nyanserade och att utgången av insatsen, oavsett vad polisen tvingades att göra, var katastrofal 
eftersom en man dog. Efter att polis B6 yttrat sig i Uppdrag granskning fick hen en del positiva 
kommentarer från olika mellan- och högre chefer på andra avdelningar som uttryckte att hen 
förmedlat ett budskap på ett nyanserat sätt. Hen fick också ta del av omfattande negativa 
kommentarer som ”Vem tror hen att hen är?” och ”Hur kan det tillåtas att hen uttalar sig på detta 
sätt?”25. Polis B6 berättade att det hen kritiskt försökte reflektera kring var inte om poliserna som 
agerade hade handlat fel, utan att någon satte dem i den situation de hamnade i och således tvingade 
dem att hantera den svåra situation som uppstod. Polis B6 menade att det måste mana till eftertanke 
inom Polismyndigheten för att ”vi ska kunna utveckla vårt sätt att göra ingripande” (polis B6, oktober 
2018) 
         
Händelsen i Husby är också intressant med tanke på den upprepade kritik som riktats mot att polisen 
håller förhör med poliser efter att de samlats för så kallade avlastningssamtal. SVT:s Uppdrag 
granskning konstaterar att en situation då poliser sitter tillsammans och pratar igenom ett ärende inte 
handlar om ett olyckligt undantag. Det är helt enligt gängse rutiner på många håll när poliser kan 
misstänkas för brott. I reportaget i uppdrag granskning finns följande dialog mellan polis och reporter: 

 
”Reporter: – Ni erbjöd er dessutom då att höra piketpoliserna? 
Polis B726: – Ja, jag framförde till yttre kommissarien då, att vi är behjälpliga om vi ska 
hålla korta förhör med de involverade poliserna. 
Reporter: – Är det naturligt att göra? 

                                                             
25 Han eller hon har ersatts av hen i citaten. 
26 I mediareportage anges namn på polis.  
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Polis B7: – Ja, för mig är det naturligt att göra det. Absolut. Och även yttre 
kommissarien då tyckte att det lät som en bra idé och framförde det, men det avslogs 
då för att ja, piketen ville vårda sin personal. 
Reporter: – Vem avslog det? 
Polis B7: – Vet inte faktiskt. Det var inte jag som hade kontakten utan det var yttre 
kommissarien som framförde det. Och sedan kom yttre kommissarien till mig och sa 
att ”det blir ingenting med det nu”. 
Reporter: – Och vad tycker du om det då? 
Polis B7: – Jag tycker nog samma som, som allmänheten, jag tycker att det är för 
jäkligt. […]” (Rensfeldt, 2014) 

 
Polis B7 framförde när rapportförfattaren intervjuade hen att anledningen till att hen ville att poliserna 
som genomförde ingripandet skulle lämna en kort redogörelse för händelsen på plats inte var att hen 
misstrodde dessa poliser, utan för att det ser illa ut i allmänhetens ögon om man inte hör dem snabbt. 
Hade det varit en vanlig medborgare hade polisen givetvis förhört dem och sannolikt beslutat om en 
hämtning till förhör, påpekade polis B7. Polis B7 tyckte också att det är viktigt att reflektera kring 
utgången att ”vi skickar in fyra vältränade unga män mot en 70-åring och det slutar på det här sättet.” 
”Vi måste våga säga att det inte är bra, och kritiskt reflektera kring händelsen utan att ifrågasätta de 
fyra operatörerna som säkert agerade efter bästa förmåga inne i lägenheten.”, säger polis B7. (Polis 
B7, oktober 2018).     
 
Polisen gick ut med uppgifter om att mannen som skjutits hade transporterats till sjukhus och avlidit 
där. Uppgifterna visade sig vara felaktiga och korrigerades på eftermiddagen dagen därpå. I 
polismyndighetens uppdatering av information om händelsen dagen efter angavs att: ”En 
knivbeväpnad man hotade ett antal personer i omgivningen. Mannen hade därefter gått in i en 
lägenhet i närheten där en kvinna befann sig.” (Polismyndigheten, 2013a). Det framgick inte att han 
gått hem till sig själv och sin fru. En reporter ifrågasatte detta uttalande från Polismyndigheten 
eftersom man kunde få intrycket att mannen gått in i en lägenhet som tillhörde en okänd kvinna. 
Stockholmspolisens presschef menade dock att det som stod i polismyndighetens uttalande var 
sanningsenligt. Polisens nya uttalande spädde på misstron mot polisen, och polismyndighetens 
presschef medgav senare att många hade uppfattat att polisen ”mörkat” en viktig händelse och att 
det blev en tändande gnista som fick ödesdigra konsekvenser (Rensfeldt, 2014). 
 
En journalist konstaterade ett par år senare att polisen ägnar sig åt något som närmast kan definieras 
som ett informationskrig. Hon exemplifierade det bland annat med att hänvisa till att när det gått ett 
år efter händelsen i Husby skulle Uppdrag granskning i SVT sända ett reportage om polisens agerande 
i samband med ingripandet. Två dagar innan Uppdrag gransknings reportage skulle sändas 
publicerade Polismyndigheten en egen film om händelsen på sociala medier. Filmen var 11 minuter 
lång. Insatsledare berättade där att det inte fanns något annat val än att skjuta mot mannens huvud 
och att polisen, varken på chefsnivå eller insatsnivå, hade gjort något fel. Den bild som 
Polismyndigheten framförde stämde inte alls överens med det som framkom i Uppdrag gransknings 
reportage. Bland annat påstod polisen i sitt klipp att man inte lyckades få någon kontakt med paret i 
lägenheten, vilket inte stämde eftersom de faktiskt hade fått kontakt med mannens hustru, skrev 
journalisten (Vingren, 2015).  
 
Med tanke på hur den 11 minuter långa filmen från Polismyndigheten var utformad finns anledning 
att lyfta fram förhållanden som framkom i samband med intervjuer med polis B6 och polis B7. De 
berättade att de rådfrågade Stockholmspolisens presschef när de hade blivit kontaktade av Uppdrag 
granskning. Polis B6 framförde att det fanns en vilja från presschefen att flera skulle medverka i 
Uppdrag gransknings program. Presschefen menade att det var viktigt ”eftersom det är en del av 
demokratin och att polisen bör vara transparent” (polis B6, oktober 2018). Polis B7 uppgav att 
presschefen uppmuntrade honom att ställa upp på intervju. Presschefen framförde att han ”tyckte att 
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det var positivt för polisen om även kritiska röster hördes” (polis B7, oktober 2018). Intervjuerna med 
polis B6 och B7 genomfördes flera veckor innan Uppdrag gransknings program sändes. Presschefen 
var med vid en av intervjuerna.  
 
Presschefens framförda uppfattning om att polisen bör vara transparenta och att det är viktigt för 
demokratin att kritiska röster hörs är intressant att ställa i ljuset av den version Polismyndigheten själv  
presenterade av händelsen i den 11 minuter långa filmen. Det var bara insatsledarens syn på 
händelsen som redovisades – inte B6 och B7:s perspektiv på händelsen. En slutsats man kan dra är att 
Polismyndigheten i sina presentationer av en händelse inte ser det som viktigt att vara transparent 
och även låta kritiska röster göra sig hörda. Förhållningsättet ligger helt i linje med tidigare slutsatser 
om hur polisen strävar efter att visa en tilltalande bild snarare än en rättvisande. 
 
När det gäller den interna reflektionen kring dödsskjutningen höll en av de poliser som gjort 
ingripandet i lägenheten föredrag kring händelsen. Personer med ett annat perspektiv på ingripandet 
var inte inblandade i denna redovisning. I samband med ett sådant föredrag i annan region har det 
framgått att person från förhandlarorganisationen nekades att närvara (polis B9, oktober 2018). 
 

4.8 Ingripande mot Erik Näslund, Södra Sandby 2018 
Det sista fallet som beskrivs i detta kapitel utspelade sig en månad innan en person som både hade 
Downs syndrom och autism blev ihjälskjuten i Stockholm. Till skillnad från de andra exemplen i detta 
kapitel dödades inte Erik Näslund. Det finns ganska lite material kring händelsen eftersom någon 
förundersökning aldrig inleddes. Det är ett vanligt förhållande. Det som är lite annorlunda med detta 
fall är att det var en autistisk pojke som polisen gjorde ingripande emot. Enligt anhöriga saknar han 
förmågan att dikta ihop något. En sådan egenskap är inte ovanligt för någon som har autism. Det är 
även intressant vad som hände vid medias granskning av det aktuella fallet för att få en inblick i de 
utmaningar som finns för polisen att utveckla sitt agerande.    
 
Erik Näslund, 16 år, var ute och lekte med ett plastvapen i det villaområde han bodde i. Det var kväll 
med ett fåtal personer ute. En kvinnlig bilist såg Erik och ringde till polisens ledningscentral. Bilisten 
berättade att Erik gick fram och tillbaka och såg ut att ha mycket i tankarna och ”verkar ha någon 
störning”. Bilisten uppgav även att: ”Folk har gått förbi honom, men han har inte gjort något”. Vapnet 
sade sig bilisten känna igen från ett TV-spel och att det kan vara ett verkligt vapen eller en soft airgun 
eftersom de ser verkliga ut. Det tog 16 minuter från det att anmälarens samtal registreras i polisens 
ledningscentral till att första polispatrull hade visuell kontakt med Erik Näslund27. Poliserna gick ur 
polisbilen och beordrade med dragna vapen Erik att släppa sitt vapen, vilket han enligt poliserna 
gjorde efter cirka 2 sekunder. Polisen skrev att: ”Jag beordrar honom att ta upp händerna och gå mot 
oss. Han gör detta och går med visst vemod.”28 Pappan uppfattade att det var märkligt att poliserna 
inte såg att hans son ser annorlunda ut jämfört med andra barn. Han satte upp händerna bakom 
ryggen ”för att bli handbojad ´som han sett på film att man gör´”, uppgav pappan att Erik Näslund 
skulle ha sagt efter händelsen (Sandström, 2018a). Denna omständighet framgår inte av polisens 
rapportering av händelsen. 
 
Poliserna gick fram mot Erik Näslund och tog tag i hans armar. Poliserna skrev efteråt att Erik Näslund 
hade spjärnat emot och tydligt visat att han inte gillade att de tog tag i hans armar. Poliserna uppgav 
att de sa till Erik Näslund att lägga sig ned på marken, vilket han enligt poliserna inte gjorde. Poliserna 
använde därför våld för att lägga ned honom29. Ingripandet resulterade i att han bröt armen på tre 
ställen (Sandström, 2018a). Det är inte ovanligt att personer med denna typ av funktionsnedsättning 
upplever ett starkt obehag vid beröring (Vårdguiden, 2018). Erik Näslunds historia och polisernas 

                                                             
27 HR 5600-20180703-0892. 
28 5000-K816239-18. 
29 5000-K816239-18. 
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historia om vad som inträffat i samband med ingripandet skiljer sig enligt pappan mycket åt 
(Sandström, 2018a).  
 
Av bilder på leksaksvapnet framgår att det kan vara svårt att i ett snabbt läge se skillnad mellan detta 
och ett riktigt vapen. Att det inte är ett riktigt vapen blir däremot uppenbart vid en närmare 
undersökning. Det är också något som framgår av polisens händelserapport: ”Mannen är säkrad. 
Leksaksvapen”. Poliserna anmäler dock Erik Näslund för vapenbrott, olaga hot och våldsamt 
motstånd. Med tanke på polisernas version av händelsen går det att förstå anmälan om våldsamt 
motstånd. Det kan emellertid vara svårt att förstå varför poliserna anmält Erik Näslund för vapenbrott 
och olaga hot. Vid en misstanke om narkotikabrott som genererar en husrannsakan är rutinen att 
skriva en anmälan även om polisen inte hittar någon narkotika. Det är möjligt att poliserna tänkt i 
dessa banor i syfte att förklara deras ingångsvärden för ingripandet, även om det av anmälan och 
händelserapporten framgår att poliserna konstaterade att vapnet inte var riktigt utan ett 
leksaksvapen. Med tanke på de uppgifter som framgår av handlingarna är det svårt att förstå 
polisernas skrivning i anmälan: ”Boende i området larmade polis efter att ha sett en man gå runt i 
området med ett automatvapen. Detta skapade rädsla hos förbipasserande som var både vuxna och 
barn.”. Det var emellertid bara en person som larmade om händelsen och det var en bilist som var på 
väg hem till en adress som ligger ca 500 meter fågelvägen från platsen, men cirka 2 km med bil (ett 
grönområde skiljer platsen för ingripandet från anmälarens bostad). Dessutom har andra personer 
gått förbi anmälaren utan att ha tagit kontakt med polisen. Av promemoria som polismännen 
upprättat finns inga uppgifter om att de haft kontakt med någon som uppgivit att de känt ett obehag 
eller känt sig hotade. Poliserna tog  vapnet i beslag, förundersökningsledare fastställde beslaget och 
poliserna rubricerade gärningen som vapenbrott och olaga hot i anmälan. 
 
En anmälan upprättas mot poliserna med anledning av skadeutfallet vid ingripandet30. Pappan ville 
göra en anmälan på polisstationen, men förvägras detta eftersom en anmälan redan var gjord. 
Åklagare beslutade att inte inleda förundersökning utifrån uppgifter i händelserapporten och de 
uppgifter som polismännen lämnat kring händelsen (anmälan samt promemoria). Några 
utredningsåtgärder vidtas inte. Pappan anmälde ingripandet till JO men det skrevs av utan åtgärd efter 
någon vecka.  
 
Den läkare som undersökte Erik Näslund var mycket kritisk till hur ingripandet genomförts med tanke 
på de skador han hade. Läkaren blev intervjuad av en journalist men ville ta tillbaka intervjun efter att 
ha konsulterat högre chef på sjukhuset, eftersom hen befarade att det på grund av hens yttrande 
kunde uppstå framtida samarbetssvårigheter med polisen för hen. Den överläkare som hen 
konsulterat, ansåg visserligen att man mycket väl kan säga att det krävs stort våld för att dessa skador 
ska uppstå på överarmen, men att det inte är möjligt att uttala sig om skadan beror på polisens 
övervåld eller patienten själv (Sandström, 2018b). En forskare som under många år undervisat i etik 
på polisutbildningen i Växjö sa i en intervju till journalisten att: ”Den här historien är något av det 
värsta jag sett på länge, när det gäller ett polisärende". Polisforskaren menade att skälet till agerandet 
kan vara att poliserna på grund av i sin träning, alltid utgår från värsta scenario. Detta gör det lätt att 
de kan bli uppstressade, att de på polisspråk ”går in i konen” (Sandström, 2018c).  
 
En akutläkare i Lund som också är forskare vid kriminologiska institutionen vid Malmö universitet, som 
har ett nära samarbete med polisen i Skåne, yttrade sig också om ärendet. Han ansåg att den kritik 
som riktats mot polisen med anledning av ingripandet var dåligt underbyggd och framhöll att han 
patrullerat med polisen hundratals gånger och att det inte finns någon annan i Sverige som inte är 
polis som varit ute så mycket på fältet. Denne akutläkare uppgav att han var ledsen över att polisen 
smutskastades genom rena spekulationer och hävdade att: ”Först efter att alla förhör är klara, alla 
utsagor gåtts igenom och att man diskuterat ärendet med rättsläkarna som är experter på detta, kan 

                                                             
30 0150-K2772-18. 
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vi diskutera” (Sandström, 2018d). Problemet i detta och många andra fall där personer skadats i 
samband med ett polisingripande är att det inte genomförs några förhör och det således inte finns 
några andra utsagor att gå igenom än polisens beskrivning av händelsen.    
 
4.9 Avslutande resonemang kring dessa fall 
4.9.1 Incidentrapportering/Lex Maria och haveriutredningar för att öka förutsättningarna att 
bli en lärande organisation 
Det kan uppfattas som konstigt att polispersonal inte i högre grad får stå till svars för sitt agerande i 
den typ av händelser som beskrivs ovan. Vad gäller den juridiska processen så kan detta hänga 
samman med att det kan: 
 

1. Ha begåtts juridiska fel som är så stora att det borde ha lett till åtal/fällande dom men att 
utredningsarbetet är dåligt genomfört. 

2. Ha begåtts juridiska fel som borde lett till åtal/fällande dom, men att detta är svårt att bevisa 
(även när utredningsprocessen skötts på ett bra sätt). 

3. Ha begåtts fel som inte är av den arten att de ska leda till åtal. 
 
Tidigare i rapporten har det konstaterats att nuvarande ensidiga fokus på juridiska processer inte 
skapar goda förutsättningar att undvika att fler tragiska händelser av den typ som beskrivs ovan 
inträffar. Förhållningssättet blir försvar och förnekande - inte vilka lärdomar det går att dra. Det vore 
bra om det istället skulle gå att genomföra något som kan betraktas som haveriutredningar och kritisk 
reflektion, utan att en anmälan måste upprättas så fort det finns misstankar om ett felbeteende eller 
misstag som skulle kunna vara ett brott. För att åstadkomma något sådant krävs en förändring som 
ligger utanför Polismyndighetens beslutsmandat. Det vore att föredra om fel inte alltid per automatik 
måste prövas i en juridisk process. Med det sagt, som också poängterades tidigare vad gäller personal 
inom vården, ska dock poliser kunna bli dömda för brott. För lärandeprocessen skulle det vara 
fördelaktigt med någon form av incidentrapportering som finns inom flyget eller lex Maria inom 
sjukvården.  
 
4.9.2 Kritisk reflektion och ställa frågor som inte är accepterade att ställa 
Det finns flera frågor att ställa med anledning av de ingripanden som redovisas i detta kapitel. Vilken 
förmåga/utbildning får till exempel poliser i att identifiera och hantera personer med en 
funktionsnedsättning? Vilken blir effekten om polisens övningar i hög grad handlar om ett fokus på 
”värsta scenarier”? Hur mycket övas att använda den kognitiva förmågan för att minska risken för en 
konfrontation? I fallet med pojken som fick armen bruten kan man reflektera över det faktum att inga 
andra på över 15 minuter tog kontakt med polisen, utan endast anmälaren ringde, trots att flera 
personer hade passerat pojken på ett mycket närmare avstånd. Det fanns indikationer på att pojken 
hade någon form av störning. Hur troligt var det att en pojke sprang runt med ett automatvapen i ett 
villaområde kontra att det handlade om någon form av lek? Denna gång sköt inte poliserna personen 
de ingrep emot. Om det varit andra poliser eller om någon liten detalj i personens beteende varit 
annorlunda kanske de poliserna hade brukat sina vapen. Sannolikheten hade med tanke på vad som 
framkommer i detta kapitel varit stor för att poliserna i sådant fall inte bedömts ha handlat på ett sätt 
som var straffbart. Det finns många sätt att lösa en situation på. Som framgår av kapitel 2 är polisyrket 
komplext. Det är därför viktigt att ställa frågor och kritiskt reflektera över hur arbetet kan utvecklas.  
 
Det kan tillföra en dimension till de fall där personer blivit skjutna av polis genom att beröra begreppet 
”suicide by cop”. Med detta begrepp menas att en person som önskar ta livet av sig tar hjälp av polisen 
för att lyckas med detta. Generellt sett är poliser medvetna om detta fenomen och rapportförfattaren 
har kommit i kontakt med flera exempel då poliser agerat på ett professionellt sätt för att undvika en 
sådan händelseutveckling. I exempelvis ett fall ringde en person som ville ta sitt liv till polisen och 
berättade att en person var i färd med att slå sönder en lägenhet. Personen skulle ha vapen. En 
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polispatrull åkte till adressen och såg en person utomhus som de fick känslan av var den som hade 
ringt polisen. De följde efter honom till en parkeringsplats. Där ställde han sig med ryggen mot en 
garageport och drog fram en kniv. Mannen skrek: ”Skjut mig! Skjut mig!”. Senare visade sig att 
personen skickat ett avskeds-SMS till sin flickvän.  
 
Polis B4 drog sitt vapen och ställde sig cirka sju meter framför mannen. Polis B5 drog också sitt vapen 
och ställde sig också cirka sju meter från mannen. De ställde sig så att det blev en triangel där bägge 
poliserna hade fritt skottfält. De beordrade mannen att släppa kniven. Mannen fortsatte att skrika att 
poliserna skulle skjuta honom. Situationen var mycket kritisk. Mannen satte sig på huk, men släppte 
inte kniven. Polis B4 som har en hög kunskap i kommunikationstekniker försökte inleda ett samtal 
med mannen samtidigt som hen hade sitt vapen i höjd beredskap (pistol riktad mot marken). Hen sade 
bland annat att: ”Jag ser att du mår jättedåligt” och ”Ingen kommer att bli skadad, MEN då är det 
jätteviktigt att du släpper kniven”. Gärningsmannen fortsatte att huka sig och resa sig ett flertal 
gånger. Varje gång han reste sig upp och började skrika och vifta med kniven, riktade polismännen 
vapnen mot honom och beordrade honom att släppa kniven. Polis B5 sprayade personen med 
pepparspray när en möjlighet öppnade sig, men det fick ingen synbar effekt. Polis B4 fortsatte att 
försöka få verbal kontakt med mannen. Efter ett tag började mannen att prata och berättade att han 
inte ville leva. Polis B4 tillämpade aktivt lyssnande i syfte att bygga en relation och tillit, fortfarande 
med vapnet riktat mot mannen, eftersom han alltjämt hade kniven i handen. Hen försökte få mannen 
att släppa kniven. Hen sade att: ”vi blir jättenervösa när du har kniv”. Till slut kunde Polis B4 förmå 
mannen att släppa kniven och han kunde gripas och transporteras till psykiatrisk vård (Intervju polis 
B4, oktober 2018). 
 
I ovanstående exempel med mannen som ville begå självmord bidrog polispersonalens agerande till 
att händelsen inte fick ett olyckligt slut. Men det motsatta förhållandet kan råda - att poliser genom 
sitt agerande skapar en slags ”suicide by cop”-situation, utan att personen som blir skjuten har en vilja 
att dö. Flera av de fall som beskrivs i detta kapitel kan sägas röra sig om detta. Oavsett om 
polispersonalen har agerat juridiskt korrekt eller ej finns all anledning till kritisk reflektion. Det är för 
närvarande dock en stor risk att den typ av frågor som ställs i ovanstående exempel avfärdas bland 
annat med argument som ”att man måste agera på ett sätt att man ser till att komma hem från 
arbetspasset”. Vid intervjuer med polisstudenter är det ett budskap som förs fram redan under 
polisutbildningen. Rapportförfattaren har konstaterat att poliser som hårdast argumenterar för detta 
inte sällan utsätter sig själva för stora risker i trafiken med anledning av brott med ringa straffvärde. 
Helt plötsligt verkar argumentet att det är viktigt att komma hem efter arbetspasset hamna i periferin. 
Detta trots att risken att skadas i trafiken är större än att skadas vid ett ingripande (se exempelvis 
Polismyndigheten, 2016b). 
 
När det gäller pojken i Södra Sandby som lekte med ett plastvapen skulle det i en annan kontext i en 
annan del av världen kunnat innebära att polisen (eller militären) stannat 400 meter därifrån och 
verkat mot objektet med ett prickskyttegevär. Poliserna måste anpassa sitt beteende till den kontext 
de verkar i. Det är viktigt att kunna ställa frågan om så verkligen skett i det här fallet. En alltför hög 
grad av träning på värsta-scenarier riskerar att få poliser med ringa erfarenhet att uppfatta att värsta-
scenarier är mycket vanligare än de faktiskt är. Det påverkar deras beslutsfattande angående hur de 
ska agera (se Tversky och Kahneman, 1974; Kahneman och Tverksy, 1979).  
 
Det är viktigt att underlätta kritisk reflektion kring ingripanden, bland annat för att utveckla polisers 
utbildning. Vid intervjuer med bland annat lokala instruktörer i polistaktiska metoder har det framgått 
att dessa försökt få information om olika händelser där personal, som de har ansvaret för att utbilda i 
polistaktiska metoder, varit inblandade i. Dessa instruktörer har framfört önskemål om att få delta i 
de inblandades redovisningar av händelsen, att ta del av skadeanmälningar och att ta del av  avslutade 
förundersökningar. Syftet har varit att lokalisera behov för den polistaktiska utbildningen. De har av 
chefer nekats till detta. De har uppfattat att det funnits en rädsla för att deras medverkan och inblick 
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i en händelse skulle kunna rendera i kritik mot hur poliserna agerat. Likaså är Polismyndighetens 
nuvarande kommunikationsstrategi, där en hög prioritet läggs på att försvara en tilltalande bild av 
Polismyndigheten, kontraproduktiv för möjligheten att komma tillrätta med problem. Ett sådant 
förhållningssätt kan på lång sikt också få allvarliga konsekvenser för förtroendet för polisen (se 
Holgersson, 2014; 2018b). 
 
4.9.3 Kritik mot polisens sätt att utreda ärenden där poliser misstänks för brott 
Om någon anmäler ett ingripande ska detta utredas på ett betryggande vis. Kritik mot polisens sätt att 
utreda ärenden då poliser misstänks för brott har varit ett återkommande tema i flera av ovanstående 
exempel. I åtskilliga sammanhang har det påpekats att polisingripanden med dödlig utgång eller 
allvarlig skada bör utredas av en oberoende nationell enhet som står fri från polisen (se t.ex. Hurtig 
m.fl., 2018). Chefen för Avdelningen för särskilda utredningar framförde som svar på en debattartikel 
kring detta tema att det som efterfrågas till stora delar redan är infört genom en oberoende och 
fristående avdelning som utreder polisbrott (Sverne Arvill, 2018).  
 
Det går givetvis att ställa frågan hur fristående denna avdelning är och hur ”tight” relationen i 
praktiken är mellan rikspolischefen och chefen för Avdelningen för särskilda avdelningar. Avståndet 
mellan Polismyndighetens högkvarter och kontoret där avdelningens chef sitter är knappt 300 meter.  
Rapportförfattaren ställde en fråga till Polismyndigheten om vilka möten rikspolischefen och chefen 
för Avdelningen för särskilda utredningar  har med varandra. Svaret från Polismyndighetens sida var 
att det genomfördes månadsmöten (mejl, 2018-10-16). Rapportförfattaren ställde en kompletterande 
fråga till Polismyndigheten om hur ofta de hade träffats under en sex-veckors period, men förvägrades 
att få svar på en sådan fråga. Polismyndigheten hänvisade till att rikspolischefens elektroniska 
almanacka inte var en allmän handling (A534.643/2018). När det gäller transparensen är detta 
olyckligt med tanke på de frågetecken som framförts mot Avdelningen för särskilda utredningars 
oberoende gentemot Polismyndigheten.  
 
Vid kontakt med Avdelningen för särskilda utredningar framgick, till skillnad från Polismyndighetens 
svar, att rikspolischefen inte bara hade återkommande månadsmöten med chefen för Avdelningen för 
särskilda utredningar utan även tertialmöten precis som med andra avdelningschefer inom 
Polismyndigheten. Dessutom framgick att rikspolischefen har lönesamtal med chefen för Avdelningen 
för särskilda utredningar, eftersom det är rikspolischefen som sätter lönen i fråga! Det går att dra 
slutsatsen att den som är chef för en organisation som utreder brott mot poliser med nuvarande 
ordning är i en form av beroendeställning till rikspolischefen. Dessutom utgör Polismyndigheten en 
väldigt viktig potentiell arbetsgivare för en chef i en sådan position och tjänster inom 
Polismyndigheten tillsätts ofta genom arbetsledarbeslut. Detta förhållande existerar oavsett om 
utredning av brottsmisstankar mot poliser sker i en egen myndighet eller ej. Ett sätt att minimera 
risken för en sådan beroendeställning vore att en chef för en organisation som utreder 
brottsmisstankar mot poliser genom avtal accepterade att inom en tidsperiod som överskred 
rikspolischefens mandatperiod inte kunna få en tjänst inom Polismyndigheten. Ekonomiska 
transaktioner mellan Polismyndigheten och avdelningen för särskilda utredningar borde av samma 
skäl heller inte vara tillåtna.     
 
4.9.4 Polismyndighetens tillsynsfunktion och en oberoende utvärderingsfunktion 
För en tillsyns- och en utvärderingsfunktion är dess oberoende och integritet av central betydelse för 
trovärdigheten. Polismyndighetens tillsynsfunktion är administrativt placerad vid rikspolischefens 
kansli. De får sina uppdrag av och rapporterar direkt till rikspolischefen (Polismyndigheten, 2018f). 
Därmed kan tvivel uppstå om tillsynens oberoende. 
 
Det har visat sig lätt kunna uppstå en spänning mellan forskares integritet och Polismyndighetens krav 
då myndigheten själv anlitat forskare för att utföra olika utvärderingsuppdrag (Holgersson och 
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Wieslander, 2018). Myndigheten har bland annat lagt sig i studier där det framkommit kritik och verkat 
för att forskningsresultat inte skulle bli publicerade.  
 
År 2009 gav regeringen polisledningen i uppdrag att etablera en oberoende utvärderingsfunktion. 
Syftet var att en sådan funktion skulle bidra till en bättre fungerande polisverksamhet och motverka 
ineffektivitet. För att garantera transparens och funktionens integritet inrättades ett råd bestående 
av tre universitetsprofessorer. Det visade sig dock snart att polisledningen ville styra funktionen på ett 
sätt som stred mot de principer man uppgivit till regeringen skulle vara rådande. Ledningen ville till 
exempel inte fullfölja ett projekt, men kunde inte ange några bakomliggande argument. En möjlig 
förklaring var att resultatet skulle gå emot den bild ledningen ville presentera. 
Utvärderingsverksamheten fungerade därför inte som den skulle och medlemmar i rådet sade upp sig 
(Knutsson, 2015). Funktionen har numera upphört. Från politiskt håll har reaktionerna uteblivit. 
 
4.9.5 Polismyndighetens intresse för de frågor som rapporten berör 
När det gäller viljan att utveckla verksamheten i vad som behandlats i detta kapitel bör det nämnas 
att chefen för Avdelningen för särskilda utredningar på eget initiativ kontaktade rapportförfattaren 
och en annan forskare i syfte att kunna förbättra de aktiviteter som ligger inom denna avdelnings 
uppdrag. Vad det leder till är oklart, men initiativet i sig är positivt. Däremot blev det inget positivt 
utfall när rapportförfattaren vände sig till högsta polisledningen för Polismyndigheten för att denna 
studie skulle kunna bli ett officiellt uppdrag med syftet att bidra till utvecklingen av polisers förmåga 
att hantera konflikter och använda våld. Det hade givetvis varit önskvärt om högsta polisledningen 
hade visat ett större intresse av att verka för att få frågorna som behandlas i denna rapport belysta. 
Rapportförfattaren kontaktade även befattningshavare som på nationell nivå ansvarar för upplägget 
av utbildningen av polisens taktiska metoder. Det blev heller inget positivt utfall av denna kontakt. 
Denna rapport utfördes därför utan något officiellt stöd från Polismyndigheten, men inofficiellt var 
det ett antal befattningshavare på olika hierarkiska nivåer som uppfattade det som viktigt att få dessa 
frågor belysta. Det är positivt. 
 
4.9.6 En utveckling som styrs av personer med stort vapenintresse 
Det har i samband med datainsamlingen påpekats att om man ser tjugo år tillbaka har utvecklingen 
av polisens våldsanvändning till stor del styrts av personer som har ett stort vapenintresse. Det har 
bland annat renderat i valet av pepparspray istället för tårgasspray, expanderbar ammunition, patron 
i loppet och förslaget att införa ett elchockvapen. Det har påpekats att det kommer att ske en 
hänvisning till elchockvapen som en lösning på flera av de fall som beskrivs ovan, trots att problemet 
är av annan art. Personer har i samband med datainsamlingen framfört att det finns en uppenbar risk 
att samma sorts kritik som framförts gällande ett alltför extensivt bruk av pepparspray vid ingripanden 
också kommer att riktas bruket av elchockvapen om detta införs som en generell beväpning för svensk 
polis. Orsaken anges vara en bristande kritisk reflektion kring ingripanden där ett hårt förhållningssätt 
fått ett mycket större inflytande över utvecklingen än ett mjukt förhållningssätt.  
 
Det finns studier där det framgår att införandet av ”icke dödliga vapen”, minskar risken för skador 
både för polispersonal och de personer som polisen gör ingripande emot (Holder, Robinson och Laub, 
2011). Samtidigt påpekas det att det finns anledning att beakta risken för att vissa poliser använder 
hjälpmedlen för extensivt (Holder, Robinson och Laub, 2011; Ready och White, 2011). En studie visade 
exempelvis att 15 procent av poliserna stod för 60% av Taser-användningen, det vill säga elchockvapen 
(Ready och White, 2011).  
 
Flera tidiga studier kring effekten av användning av elchockvapen har utförts av polisorganisationer 
själva. Den metodologiska designen vid dessa studier har kritiserats, vilket även gäller studier kring 
OC-spray (Smith m.fl., 2011; se även Kappeler, 2014). Det finns forskare som menar att polisen för 
fram argumenten att ”icke dödliga vapen” som elchockvapen kommer minska förekomsten av dödligt 
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våld, minska våldsanvändning och begränsa skadeutfall, men att dessa alternativa teknologier istället 
resulterat i en ökad våldsanvändning. Forskare har funnit att vissa poliser som bär ”icke dödliga vapen” 
ofta använder dessa i situationer där det inte hade varit lagligt att använda sig av traditionella vapen. 
Detta fenomen kallas ”net widening”. Med det menas att poliser använder dessa hjälpmedel i ett 
större antal situationer, i mindre allvarliga fall, bland annat när människor inte tillräckligt snabbt följer 
polisernas direktiv (Kappeler, 2014; Gaines och Kappeler, 2015).    
 
Som framgår tidigare i rapporten har en för extensiv användning av OC-spray kritiserats av JO. Det är 
i sammanhanget intressant att notera att huvuddelen av situationerna då elchockvapen har använts 
under testperioden inom svensk polis har varit vid laga befogenhet och inte nödvärn. Mellan 1 januari 
2018 och sista oktober 2018 användes elchockvapen i 194 fall i laga befogenhet. I 48 fall har poliserna 
angett nödvärn och i 25 fall att de tagit över annans nödvärnsrätt (mejl 2018-11-02). Det ska jämföras 
med att under hela 2017 användes skjutvapen med stöd av laga befogenhet endast vid ett av 15 fall. 
När det gäller varningsskott var det inget tillfälle där varningsskott sköts med stöd av laga befogenhet 
under år 2017 (Polismyndigheten, 2018b). Föreskriften (FAP 104-7) gällande försöksverksamheten för 
elchockvapen är utformad med stöd av kungörelsen om polisens användning av skjutvapen. I försöket 
med Taser ingår cirka 1 000 poliser. De har under testperioden använt detta hjälpmedel i genomsnitt 
en gång per dygn. Det ska jämföras med att skjutvapen bärs av flera tusen poliser och användes i 
genomsnitt var elfte dag under år 2017 (Polismyndigheten, 2018b).  
 
Det anges i föreskrift att användning av Taser innebär ett betydande mått av våldsanvändning (FAP 
104-7). Ett flertal kriterier måste vara uppfyllda för att en polis ska kunna använda skjutvapen när 
någon flyr från ett brott, men tolkningen av föreskriften för användning av Taser innebär att personer 
som flyr kan skjutas med elchockvapen. Mellan 1 januari och 15 maj 2018 användes Taser vid 17 
tillfällen då någon försökte fly (Grahn, 2018a). En flyende person kan råka illa ut vid användning av 
Taser. Vid en bra träff faller den skjutne handlöst. Beroende på underlag kan han eller hon till exempel 
få ansikts- och tandskador (Grahn, 2018b). Likaså verkar användning av Taser kopplat till behovs- och 
proportionalitetsprincipen av användare uppfattas som ett mildare våld än att använda fysiska grepp 
och att brotta ned en person. En polis beskrev exempelvis att: ”Han var aggressiv och i värsta fall hade 
han fått skelettskador”. Eftersom alternativet, enligt polisen som använde Taser, var en utdragen och 
våldsam brottningsmatch var ”en sekundlång stöt ett klart bättre alternativ” (Grahn, 2018b). 
 
Det bör beaktas att data som utgör underlag för utvärdering av testperioden bygger på polisernas 
egenrapporterade uppgifter. Historiskt har det varit stora problem med att få en rättvisande statistik 
vad gäller polisers användning av skjutvapen när man förlitat sig på egenrapporterade uppgifter (se 
Grahn, 2012; Knutsson, 2016). Svarsfrekvensen på de enkäter som vid utvärderingen ska fyllas i och 
skickas till Umeå universitet var 35 procent i september 2018, men när det gäller antal inrapporterade 
användningsfall av Taser uppger den som leder elchockvapenprojektet att: ”vår interna rapportering 
inom polisen är det inga problem med.” (Grahn, 2018a). Ansvarig för projektet framförde i mejl att det 
möjligen kan vara någon enskild blankett som kommer på villovägar på grund av hanteringsmiss, men 
att det bara påverkar statistiken marginellt (mejl 2018-10-29). 
 
Ett flertal poliser har framfört att de är positiva till att ha en kula i loppet eftersom det gör att det är 
lättare och går snabbare att skjuta en angripare. Andra poliser har dock framfört att de är väldigt 
negativa till detta. Om det hade varit ett problem med att poliser dog eller skadade sig allvarligt på 
grund av att det inte gick att skjuta tillräckligt snabbt hade det kunnat vara motiverat med en kula i 
loppet, menade dessa poliser. Men så har inte varit fallet. Istället har det varit ett problem med att 
poliser dödat personer som inte borde ha skjutits. ”Jag ser inte behovet […] om man inte har en kula i 
loppet får man mer tid att tänka och det kan hindra att någon dödas i onödan” (polis B10, oktober 
2018). Det har också påtalats att mantelrörelsen gör ”att man då förstår att det är på riktigt” och inser 
allvaret och att det även gäller de man gör ingripandet emot (polis B11, november 2018). 
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5. Hantering av upplevda felbeteenden  
5.1 Inledning 
Datainsamling gällande huvuddelen i detta kapitel skedde mellan december 2016 och november 2017 
i form av intervjuer, deltagande observation och studier av olika dokument/mejl. Text som berör 
dialogpolisernas uppfattning är resultatet av en skrivprocess där information från inledande intervjuer 
har utvecklats vidare i samverkan med de dialogpoliser som var de operativt mest aktiva under den 
period som datainsamlingen skedde. Förutom intervjuer av fyra dialogpoliser ligger intervjuer med en 
civilanställd inom polisen och fjorton poliser på olika hierarkiska nivåer till grund för detta kapitel. 
Någon intervjumall har inte använts, men vissa av intervjuerna var semistrukturerade så till vida att 
vissa frågor ställdes med anledning av vad som framkommit vid andra intervjuer. I sista underkapitlet 
återges också innehåll i en bok (Kjöller, 2016). Vid något tillfälle anmäls iakttagelser som gjorts i 
samband med den omfattande datainsamling som genomförts under 20 år av rapportförfattaren om 
polisens verksamhet.   
 

5.2 Reaktioner när upplevda felbeteenden lyfts fram 
Bland annat dialogpoliser uppfattar att polisen har utvecklat sitt sätt att agera när det gäller att 
hantera folkmassor på ett positivt sätt. Vid intervjuer har det påpekats att de flesta poliser som ingår 
i SPT-konceptet31 är duktiga, men ett dåligt agerande av en enskild polis kan förstöra oerhört mycket 
och därför är det viktigt att minimera risken för att någon polis beter sig olämpligt. I det andra kapitlet 
i denna rapport redovisas ett flertal skäl till att poliser beter sig på ett sätt som upplevs som felaktigt, 
bland annat att en del poliser har svårt att hantera stress och kan vara otrygga i en situation. Likväl att 
en del poliser har ett visst synsätt om hur polisen bör agera som påverkar deras beteende. Vid 
intervjuer har det framkommit att det förekommit att SPT-personal32, vilket även inkluderar chefer på 
höga nivåer, uppvisat en låg förmåga att tillämpa konfliktreducerande principer. De har exempelvis 
yttrat sig så att det nästan alltid blivit konfrontationer när vissa poliser varit inblandade. Upprepade 
påpekanden från dialogpolisers sida har inte föranlett några förändringar när det gäller nyttjandet av 
denna personal. Att JO har kritiserat befattningshavares agerande har heller inte spelat någon roll. 
Det är inget som har påverkat polisens uttagningsförfarande till särskilda händelser eller om en person 
ska ingå i den särskilda polistaktiken.  
 
Dialogpolisen noterade att en enhet från polisen hade figurerat i flera fall när aktivister från olika 
grupperingar påstod att polisen hade agerat på ett orättfärdigt sätt. Dialogpolisen hade även fått 
andra indikationer på att det kunde ligga något i denna kritik. Egna iakttagelser, filmsekvenser och 
klagomål från poliskollegor förstärkte bilden. Det verkade som en negativ kultur hade slagit rot bland 
ett antal befattningshavare på denna enhet. Dialogpoliser som intervjuades var noga med att påpeka 
att detta inte gällde alla på enheten och att det fanns tecken på att vissa personer på enheten 
ifrågasatt ageranden, men då hade blivit utfrysta. Dialogpolisen framförde vidare att denna enhet, 
bortsett från vissa tydliga undantag på individnivå, var den enhet som tidigare hade störst förmåga att 
hantera komplexa situationer på ett väl avvägt sätt. Trots upprepade klagomål hade dock enstaka 
individer år efter år indirekt tillåtits att bete sig på ett sätt som starkt gick att ifrågasätta och som även 
i vissa fall hade dokumenterats på film och anmälts.  
 
De ingripanden som dialogpolisen under de första åren reagerade på handlade i de flesta fall om 
ingripanden mot den anarkistiska vänsterrörelsen. Dialogpoliserna förde fram ett motpartsperspektiv 
och blev då internt inom polisen anklagade för att ha sympatier för och att sitta i knät på dessa 
grupperingar. Samma fenomen upprepades senare när samma dialogpoliser förde fram liknande 
synpunkter gällande extremhögern33. Internt kritiserades de då för att sympatisera med 

                                                             
31 Särskilt polistaktik – att hantera folksamlingar. 
32 Poliser som är utbildad i taktiken. 
33 Numera brukar man inte benämna denna typ av grupperingar i denna skala.  



58 
 
 
 

extremhögern. Deltagande observationer och intervjuer pekar på att det på något sätt blev de 
individer vid dialogpolisen som förde fram kritiska reflektioner om polisens agerande som definierades 
som problemet, och inte det agerande som dialogpolisen kritiserade (se även Holgersson, 2008).    
 

5.3 Några exempel på händelser och deras efterspel 
Dialogpoliser förstod i efterhand att en chef medvetet hade undvikit att ringa ut dem till en händelse 
på Medborgarplatsen en helg i januari 2016. Dialogpoliser berättade att när de kom till arbetet på 
måndagen efter händelsen möttes de av jublande och glada poliser från den enhet som enligt tidigare 
indikationer agerat på ett olämpligt sätt. Poliser på den aktuella enheten sade: ”Ja, var vi inte duktiga 
vi grep 30 stycken?” och: ”Det var en riktig jävla holmgång med Nazzarna på medis”. På ett möte där 
chefen för denna enhet var med ställde en dialogpolis frågan ”Hur är det möjligt att det blev en sådan 
konfrontation? Det fanns ju inte några motdemonstranter där? Hur kunde det här inträffa?” När 
dialogpolisen ställde dessa frågor uppfattade de dialogpoliser som var med på mötet att det blev något 
av en chock i rummet. Dialogpoliserna upplevde att deras frågeställning definitivt inte uppskattades. 
 
Den 12 november 2016 inträffade en liknande situation med samma enhet när de skulle hantera 
samma gruppering. Dialogpolisen förde efter händelsen även denna gång fram sin oro om enhetens 
sätt att agera till enhetens chefer. Återigen hänvisade dock dessa chefer till att det inte låg på deras 
bord utan menade att det som händer under en kommendering (särskild händelse där SPT-
organisationen sätts på fötter) ska hanteras av de ansvariga för kommenderingen. Problemet är dock 
att när en särskild händelse är över existerar inte längre kommenderingsorganisationen. Personalen 
som ingått i kommenderingen har då återgått till sina ordinarie arbetsuppgifter. Dialogpoliserna kände 
att de enda som de i praktiken kunde vända sig till var till den aktuella enhetens linjechefer, men dessa 
chefers synsätt innebar att ansvaret för att ta tag i polisernas beteende ramlade mellan två stolar. 
 
Dialogpolisen fick fler signaler på att enheten inte agerade på ett önskvärt sätt. Under sommaren 2017 
tog en aktivist kontakt med en dialogpolis. Aktivisten var så rädd för polisen att han inte vågade 
komma till polisstationen, utan dialogpolisen fick träffa honom på annan plats. Utifrån vad aktivisten 
framförde insåg dialogpolisen att de hade en skyldighet att agera. De tog därför kontakt med 
Avdelningen för särskilda utredningar som gav råd. I detta ingick att informera chefen för enheten. En 
dialogpolis hade möte med de båda cheferna på enheten och redovisade signalement på polis och vad 
som påståtts ha hänt. Dialogpolisen uppgav under intervju att en av cheferna hade sagt: ”Vad modig 
du är!” som vågar berätta detta. Dialogpolisen upplyste chefen om att det inte handlade om att vara 
modig utan att han som polis har en skyldighet att agera. Hen fick under mötet dock ingen känsla av 
att cheferna hade någon ambition att ta tag i den problematik som fördes fram. Dialogpolisen 
berättade: 
 

”Och jag pallade inte vara kvar i rummet när chefen sade: ”Men, ja nu kom jag på en 
idé. Det här kan vi använda oss av inför julfesten. Om vi kan ta en halvdag innan eller 
under julfesten så kan ni komma och berätta hur ni jobbar och eran metodik för att 
inblandade grupper ska få större förståelse för ert arbete”. Mötet avslutades. Det här 
handlade ju inte om deras inställning till oss utan om att personal på enheten beter sig 
på ett olämpligt sätt.” (polis C1, september 2017) 
  

Det som hände följde tidigare mönster. Det var den som framförde kritik som uppfattades som 
problemet.    
 
Någon vecka senare var det dags igen. I samband med en fotbollsmatch gjorde personal från enheten 
ett ingripande som fick uppmärksamhet på sociala medier. Delar av ingripandet filmades av en 
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privatperson som lade ut filmen på nätet34. När filmsekvensen började hade tre personer handfängsel 
på sig. En person blödde från huvudet. Polispersonal på den aktuella enheten hävdade att ingripandet 
föranletts av att dessa tre personer hade ”heilat”. De gripna fördes till en polisbuss. När de stod 
utanför polisbussen gjorde polispersonal bensvep på två av de gripna så att de föll bakåt och landade 
på ryggen. De gripna bar handfängsel och utifrån vad som framkommer av filmen är det svårt att förstå 
motivet till denna våldsanvändning.  
 
Dialogpoliserna berättade under intervjun att i samband med ett möte där chefen och 
ställföreträdande chefen för enheten var med framförde en polis som arbetar inriktat med fotboll att 
det var oerhört mycket våld från enhetens sida i samband med detta ingripande. Den 
ställföreträdande chefen blev irriterad och sade att: ”vi får inte glömma bort att vi är ett team. Vi får 
inte spekulera. Vi har ingen aning vad som föregick innan den här sekvensen spelades in.”. En 
hänvisning gjordes till att det hade upprättats en anmälan som fick visa om något fel var begånget. 
Dialogpolisen fick känslan av att cheferna på enheten upprättade en anmälan för att få ryggen fri. 
Inställningen från chefernas sida verkade enligt dialogpolisen vara att bara man hade gjort en anmälan 
var allt som det skulle och det fanns inga andra åtgärder som behövde vidtas.  
 
Senare fick dialogpolisen en bild från en gruppering på högersidan där det stod: ”här är bilden på 
kollegan”. Dialogpolisen förstod att bilden associerade till händelsen då en aktivist tagit kontakt med 
dem med anledning av att denne kände att han blivit utsatt för ett övergrepp. De som skickade bilden 
skrev att de tänkte lägga ut bilden på gruppens Facebook sida. Dialogpolisen bedömde att skälet till 
att gruppen skulle lägga ut bilden på polis inte var för att agera mot polisen, utan för att dessa 
individer, med tanke på vad deras tidigare anmälningar resulterat i, inte litade på rättsapparaten. 
Dialogpolisen menade att de uppfattade att det var det enda sättet som de kunde göra sin röst hörd 
på.  
 
Dialogpolisen såg framför sig hur agerandet skulle bli från Polismyndighetens sida om de informerade 
chefen för enheten. Det skulle enbart hanteras som ett hot mot den aktuella polisen och ingen 
reflektion skulle ske över vad som var grunden till att situationen uppstått. Trots detta faktum kände 
dialogpolisen att det fanns ett behov att informera chefen för den aktuella enheten. Reaktionen blev 
den förväntade. Chefen sa att informationen skulle hanteras som ett hot och att ”vi måste tänka på 
vad som kan ske med kollegan”. Dialogpolisen svarade chefen att: ”vi absolut måste göra detta”, men 
att chefen i sin bedömning av hur hen ska hantera den uppkomna situationen också borde väga in att 
den utpekade polisen ska ha sagt till en målsägande som de begått övergrepp mot att ”vi vet var du 
bor”. Dialogpolisen förklarade för chefen att det här har resulterat i ett ställningskrig mellan en politisk 
organisation och en anställd inom polismyndigheten. Beträffande polisens beteende menade chefen 
att man fick avvakta den pågående utredningen. Dialogpolisen pekade på att den inte skulle komma 
leda någon vart eftersom de inblandade inte vågade medverka. Dialogpolisen berättade att chefen 
svarade: ”Ja, ja vi måste också tänka på att vi är inom samma X35”.  
 
Intervju genomfördes med chef för aktuell enhet. När renskrivning av frågor och svar hade skickats till 
chefen skrev hen att: ”Jag förstår inte varför du har två/tre olika frågeställningar gällande klagomål 
när det kan komprimeras” (mejl, 2017-12-01). Chefen ville göra om det hela till ett kort stycke. 
Eftersom innehållet i intervjuer inte publiceras utan samtycke från de som intervjuats redovisas inte 
något annat än vad chefen gett sitt samtycke till. Nedanstående text är således en återgivning av de 
delar av intervjun som chefen gett sitt medgivande till att redovisa i forskningsrapport. Denne chef 
uppgav att det inte fanns någon viss grupp på enheten eller problematiska individer som figurerat i 
fler klagomål än andra. Hen hade kommit fram till att det fanns cementerade föreställningar om 
                                                             
34 https://www.youtube.com/watch?v=dwvvMXcSeJM ”20170910 171418 – Råmaterial från då polis 
attackerade folk från Motståndsrörelsen” [Hämtad 2017-11-23] 
35 Skriver inte ut organisationsnivå för att försvåra identifiering. 
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enheten och att hen arbetat för att ändra dessa både inom och utanför enheten. Chefen påtalade att 
SU (Avdelning för särskilda utredningar) hanterar klagomål mot anställda och uppgav att hen inte ”är 
och rör” i aktuella händelser som ett klagomål avser utan väntar på att SU ska bli klara med sin 
utredning. Utfallet av SU:s arbete avgör sedan hur ärendet hanteras (polis C11, november 2017).  
 
Avdelningen för Särskilda utredningar (SU) skickar en kopia på alla anmälningar mot polispersonal till 
GSD (Gruppen för skiljande och disciplinära ärenden) i respektive region. GSD samråder alltid med SU 
om en utredning pågår innan man vidtar någon åtgärd. När ett ärende är avslutat hos SU skickas alla 
handlingar till GSD. Där kan man då vidta de åtgärder som behövs utan att kontakta SU. Tanken är att 
GSD både ska agera mot individer och mot strukturella problem. Rikspolischefen kan bli informerad 
om uppmärksammade ärenden där Polismyndigheten riskerar kritik under de månadsmöten som 
chefen för Avdelningen för särskilda utredningar har med denne (polis C13, oktober 2018). 
 
Dialogpoliserna kände en stor frustration över hur deras varningar hanterades. Det är möjligt att den 
berörda chefen på enheten pratat med någon eller några individer eller genomfört aktiviteter på 
enheten som hen inte redovisat för dialogpoliserna, men åtgärderna fick i sådana fall inte någon effekt 
berättade dialogpoliserna. Samma konstellation poliser på enheten utstrålade samma attityd och gav 
intryck av att bete sig på ett liknande sätt om och om igen. Dialogpoliserna kände också att de som 
kom med klagomålen snarare själva sågs som problemet - inte de förhållanden som de informerat om. 
Det mest allvarliga enligt dialogpoliserna var Polismyndighetens oförmåga att hantera klagomål på 
polispersonals uppträdande, vilket i förlängningen leder till ett hat mot olika samhällsinstitutioner och 
dess representanter. Polismyndigheten bidrar på detta sätt till att skapa ett mer polariserat samhälle.   
 

5.4 En utbredd rädsla att yttra sig och en kultur som inte främjar kritisk reflektion 
I samband med datainsamlingen framkom att det inte bara var dialogpoliser som kritiskt reflekterat 
över den enhet som upprepade gånger hade varit inblandad i konfrontationer med demonstranter, 
fotbollssupportrar med flera. Det visade sig dock vara svårt att få någon att våga yttra sig. Även om 
namnen på de som intervjuades skulle anonymiseras fanns en rädsla för att det skulle gå att räkna ut 
vem som intervjuats. Det var uppenbart att uttrycka sig kritiskt om ett offensivt agerande från en 
enhet, grupp eller individ bröt mot en central kod inom polispraktiken. Elva poliser var beredda att 
redovisa sin uppfattning om den aktuella enheten, varav en var anställd på enheten, en var före detta 
anställd på enheten och en, som framgår ovan, var chef för enheten. Datainsamlingen genomfördes 
maj till november 2017. Transkriberade intervjuer distribuerades till de som intervjuats. Det bör 
påtalas att delar av flera yttranden fick strykas i huvudsak för att det fanns en rädsla om att det skulle 
gå att identifiera sagesmannen. De slutliga intervjutexterna blev 8 540 ord (19 sidor). Nedanstående 
text utgör ett kort referat av innehållet i dessa intervjutexter.  
 
Polispersonal beskrev flera konkreta exempel på olika typer av felbeteenden som personal från den 
aktuella enheten varit inblandade i:  
 

 Polis C1 berättade att hen bevittnat att personal från enheten i en vardagshändelse, istället 
för en tillsägelse, tagit ett nackgrepp och slitit ut en person från en entré samt knuffat två 
andra personer hårt i bröstet. Från att det varit lugnt på platsen blev det stimmigt.  

 Polis C2 berättade att personal från enheten biträdde vid ett ingripande mot ungdomar som 
skjutit laser i ett lokalpolisområde. Personal från enheten var klädda för konfrontation med 
ballaklava som täckte deras ansikten med mera. Det försämrade möjligheterna att lugna ner 
situationen. När ungdomarna skulle visiteras slet personal från enheten med sig dem i kragen 
istället för att agera mer hänsynsfullt. Utrustning, kroppsspråk och blickar skiljde sig markant 
från lokalområdespoliserna. Ungdomarna reagerade starkt på detta och sade till 
lokalpolisområdespoliserna ”Kolla hur de behandlar oss! De behandlar oss som hundar!”. 
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Situationen blev mer stökig än den borde ha blivit. Stämningen var orolig och aggressiv en 
lång tid efter detta ingripande.  

 Samma polis (C2) ger också exempel från en fotbollskommendering. Hen ingick i en enhet som 
tog emot supportrar som skulle in i en arena. Det var trångt, men en lugn stämning rådde. 
Poliser från den aktuella enheten dök dock plötsligt upp och började slita i kollegornas kläder 
och skrek ”Kom igen! Hjälm på! Ser ni inte vad som händer?” Supportrarna reagerade på 
polisernas beteende och det uppstod en helt onödig konfrontation där det kastades ölburkar 
etcetera. Polis C2 och hens kollegor var mycket irriterade över att personal från den aktuella 
enheten initierade en konfrontation som gjorde att andra poliser utsattes för fara. Polis C2 
berättade att ett arenabefäl hade observerat händelsen genom kameror uppifrån och också 
bekräftat att hen tyckte att ingripandet och beteendet från den aktuella enheten var olämpligt 
och onödigt.  

 Polis C3 berättade att i samband med en husrannsakan efter en efterlyst fick de hjälp av 
personal från den aktuella enheten. Den som bodde i lägenheten filmade med sin 
mobiltelefon när polispersonalen gick in i lägenheten. Detta verkade irritera personalen från 
enheten. När husrannsakan var klar var den boendes mobiltelefon borta. Enligt denne hade 
polispersonal från den aktuella enheten tagit telefonen. Den boende var mycket upprörd. 
Telefonen återfanns inte. 

 Polis C4 berättade att det vid ett flertal tillfällen har hänt att personal från enheten slagit 
personer med batongen i huvudet och menade att vissa individer på enheten verkade sträva 
efter detta. Hen har vid flera tillfällen observerat att personal från enheten skapat onödiga 
konfrontationer genom sitt sätt att agera. Polis C4 har till och med vid ett tillfälle tillsammans 
med en kollega tvingats att agera mot en polis från denna enhet. De fick slita bort polisen som 
agerade olämpligt och i ett ledgrepp ta bort denne och sätta honom i en polisbuss. Polis C4 
uppgav att situationen kändes makaber. Polis C4 framförde att filmen ”I lagens namn” är 
väldigt symptomatisk för vilken kultur som tagit fäste hos vissa individer på den här enheten. 
Det är ”vi mot buset”.  
 

I vissa intervjuer kritiserades bara enhetens jargong eller beteenden i allmänna termer: 
 Polis C5 hade inte sett några fel som personal på enheten gjort, men menade att det råder en 

speciell jargong på enheten och att en del yngre poliser på enheten ger intryck av att ha 
anammat en speciell attityd.  

 Polis C6 hävdade att: ”Hela deras aura går ut på att förmedla att de varit på jobb och att någon 
flög ut med huvudet före, att någon började gråta, att någon pissade ner sig”. Polis C6 har inte 
sett personal från enheten misshandla någon, men har sett att de varit hårdhänta och i de 
förorter hen arbetar i vill man inte ha ut enheten. Om man ändå får ut personal från den 
enheten försöker man placera dem där de gör minst skada.  

 Polis C7 i befälsställning påpekade att det inte är en tillfällighet att just denna enhet hamnar i 
våldsamma upplopp och att det uppstår skador. Polis C7 menade deras beteende många 
gånger är tveksamt även om de juridiskt sett inte begått något brott. 

 
Polis C8 som nyligen hade slutat på den aktuella enheten framförde att hen inte har reagerat på att 
det förekommit olämpliga kommentarer på enheten eller att personal på annat sätt agerat olämpligt. 
Polis C8 menade att man inte ska vara en myspolis som håller om supportrar som dricker öl och kastar 
bengaler utan ”ser man ett felbeteende så ingriper man”. Polis C8 menade vidare att det som var bra 
med enheten var att man visste att man fick stöttning om man gjorde ett ingripande. Som polis kunde 
man därför gå på och till exempel säga ”släpp ölburken!”. Man fostrades in i denna kultur, ansåg polis 
C8. Hen framförde också att när man som polis exempelvis gick in en buss- eller tunnelbanevagn full 
med supportrar kunde man inte flacka med blicken. Man var tvungen att kliva in med höjd blick och 
stirra ut folk, spänna ut bröstet. Det var viktigt att gå in och dominera, annars blev man dominerad. 
Det var ett rollspel som en del poliser kanske inte förstod och skakade på huvudet åt och undrade vad 
enhetens personal höll på med. 



62 
 
 
 

Polis C9 som arbetar på enheten berättade att de som tjänstgjorde på enheten för fem år sedan inte 
skulle känna igen sig. Det har skett ett generationsskifte och ”de gamla subkulturerna finns till största 
delen inte kvar”. Det som finns kvar är att ”när vi kliver på så kliver vi på ordentligt”. Polis C9 pekade 
på att det kan vara svårt att tvätta bort det gamla ryktet om enheten. Precis som på vilken enhet som 
helst finns det konstellationer av individer som inte är bra om de arbetar tillsammans. Om det är 
personal som medvetet eller av misstag agerat på ett felaktigt sätt förstärker det den tidigare 
uppfattningen om enheten. Polis C9 förklarar också att skälet till att en del poliser uppfattar att 
enheten agerar på ett dåligt sätt beror på att den är samspelt och klarar av att göra ingripanden som 
inte löst sammansatta avdelningar klarar av eller känner sig tillfreds med att göra. När till exempel 
supportrar fått ”grisa” och bete sig  under två tredjedelar av sin resa och sedan ”möter de oss som 
säger stopp och belägg” är det lätt hänt att det blir en konfrontation med supportrarna eftersom de 
på grund av de andra polisernas passivitet uppfattat att de agerar på ett accepterat sätt. Polis C9 
menade att trots att deras enhet är de som följer polisinsatschefens beslut i stort är det de som får 
skit för sitt agerande och får sitta och förklara sig. 
 
Flera av de poliser som uttryckte sig kritiskt om enheten menade att de som ingår i enheten är duktiga 
i så kallade röda lägen36 (polis C2, C5, C6 och C7). Polis C6 berättade att hen till och med blivit räddad 
av dem i ett svårt läge. Problemet som framfördes var dock att enhetens personal har en bristande 
förmåga att agera i andra lägen, där situationer ofta eskalerar till konfrontationer, istället för att som 
poliser lugna ned stämningen. Av intervjutexterna framgår att personal från enheten används i många 
kritiska situationer och att de inte ges möjlighet att få tillräcklig återhämtning (polis C5, C7, C8, C9). 
Polis C7 menade att Polismyndigheten inte vill ha denna subkultur, men att de varit med om att skapa 
problemet i och med det sätt på vilket enheten nyttjas. Polis C8 berättade att enheten tidigare i högre 
grad användes vid andra typer av lägen och var duktig på att deeskalera situationer, men att den 
efterhand fått mer och mer röda lägen vilket troligtvis bidragit till att forma grupperna. Polis C9 
uttryckte att hen upplever det som betungande att vecka efter vecka kastas in i problematiska 
situationer och inte träffa på normala människor som vanliga radiobilspatruller får göra.  
 
Polis C5 framförde att det verkar som det uppstått ett personligt agg mellan polispersonal på enheten 
och vissa personer från en del grupperingar eftersom de stöter på varandra hela tiden. Polis C4 
hävdade att det blivit en ond cirkel: aggressioner byggs successivt upp och de förorsakar nya 
konfrontationer. Ett exempel som nämndes var att en polis på enheten fick en sten i ögat och nästan 
blev blind. Att situationen uppstod, hävdade polis C4, berodde på att enhetens personal går in och 
härjar i fel lägen och är alldeles för hårdhänta. Det leder till att supportrarna blir skitförbannade och 
agerar därefter. Den här och andra händelser blir till slut en tung ryggsäck som personalen bär med 
sig och som påverkar deras beteende, menade polis C4. 
 
Polis C6 menade att det är en grupp på enheten som är särskilt problematisk. Polis C4 påpekade att 
det är en handfull personer på enheten som är bekymmersamma. Det är inte så att dessa individer 
generellt sett är otrevliga, men de har ingen stubin överhuvudtaget. Så fort någon gör minsta lilla 
smäller det och då går det fort, menade polis C4. Polis C4 poängterade att det finns jättemånga bra 
poliser på den aktuella enheten. Även om det stora flertalet på enheten inte samtycker om vissa 
beteenden verkar de dras med och vågar inte säga ifrån. Polis C4 pekade på att samma problem har 
uppstått tidigare på andra enheter när det blivit tighta grupper. Dessa grupper har skapat sina egna 
moraliska och etiska regler för vad som ska räknas som en acceptabel handling. Polis C4 klandrade 
inte de som inte säger ifrån i och med att hen vet att det är fruktansvärt svårt på grund av 
konsekvenserna som det innebär att ”gola”. Polis C4 berättade att hen träffat chefer och berättat om 
problemet men att inget hänt. Polis C4 uttalade en farhåga om att ledningen tyvärr inte kommer att 
ta tag i problemet förrän någon på enheten slår ihjäl en person eller om ett helt förlopp filmas där 
man kan konstatera att det begåtts övergrepp. Polis C7 uttryckte att hen hoppades att någon chef 

                                                             
36 Situationer där det är en pågående konfrontation eller en överhängande risk för konfrontation. 
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skulle orka ta tag i subkulturen och menade att det var angeläget eftersom det har fått pågå alltför 
länge. Att snack och rykten om enheten sprids bland annan polispersonal kring enheten tyckte polis 
C7 heller inte var bra. Polis C7 framförde att det var sorgligt att se hur nya individer på enheten snabbt 
anammar kulturen.  
 
Polis C10 som ofta är polisinsatschef pekade på att det ibland framkommer synpunkter på vissa 
polisers agerande från enheten, men att man kan konstatera att de egentligen följt fattade beslut i 
stort. Det har mer handlat om ett behov av att anpassa agerandet efter situationens krav än att det 
rört sig om ett felaktigt beteende. Polis C10 menade att om det finns poliser som har olika 
uppfattningar om ett visst agerande ska de själva prata med varandra och reda ut det hela. 
Polisinsatscheferna ska inte behöva vara medlare i en sådan konflikt. Personalens ordinarie chefer i 
linjen har en viktig roll för hur personal blir exponerade i vardagen och i de fall det finns individer som 
upprepade gånger har agerat på ett sätt som går att ifrågasätta. Polis C10 framförde vidare att det går 
att dra en parallell till hur skadeanmälningar hanteras. Polisinsatschefernas ansvar är att hantera detta 
under kommenderingen, medan linjecheferna har ansvaret för rehabiliteringen.  
 
Polis C11 som är chef för enheten framförde att påståenden om att enheten främst används i röda 
lägen inte stämmer. Polis C11 betonade att personalen är myndighetsföreträdare och ägnar sig åt 
myndighetsutövning. Det ställer stora krav på hur de ska bete sig. Hen hävdade att enheten är väldigt 
bra på att arbeta i röda lägen, men också gula lägen, där det finns en risk att läget ska bli rött, och 
istället deeskalerar situationen till ett grönt läge.  
 
Huvuddelen av de exempel på uppfattade felbeteenden och missförhållanden som berörts i detta 
avsnitt var, när datainsamlingen genomfördes, färska med undantag av polis C4 som framförde att 
hen inte hade inblick i hur enheten agerat under år 2017 eftersom hen fått andra arbetsuppgifter. 
Polis C4 konstaterade emellertid att hen utifrån olika filmsnuttar på Youtube inte fått intrycket att 
enheten har ändrat sitt beteende, men påpekade att hen inte sett hela sekvenserna utan enbart själva 
videoklippen. Vid intervjuer under hösten 2018 med annan personal som inte redovisas i detta kapitel 
nämndes den aktuella enheten i negativa ordalag för nyligen genomförda ingripanden. 
 
Rapportförfattaren kan inte fastställa hur stora de problem som beskrivs är. Ett skäl är att det finns en 
stor rädsla/ovilja att berätta om enhetens agerande. Det som emellertid blir tydligt utifrån vad som 
framkommit vid intervjuerna är att förutsättningarna för att lyckas komma tillrätta med eventuella 
problem är små. Mycket beroende på den tystnadskultur som finns, att kritisk reflektion ses som ett 
hot eller/och en konflikt mellan två parter, att ansvarsförhållandena för att ta tag i denna typ av 
problem i praktiken verkar oklara, samt att det finns en bristande öppenhet och intresse för att lyssna 
på problembeskrivningar.  
 
Även om rapportförfattaren inte fått några signaler om effekten av samtalet hade rapportförfattaren 
en positiv dialog med regionpolischefen i Stockholm avseende det som framkommit under 
datainsamlingen rörande den diskuterade enheten. 
 
5.5 Förmågan att hantera signaler om felbeteenden 
Rapportförfattaren kan konstatera att det som presenterats i detta kapitel, beträffande polisens 
förmåga att hantera signaler om felbeteenden, är förhållanden som återkommit under de 20 år 
rapportförfattaren bedrivit deltagande observation och intervjuer. Ett exempel är polis C12 som 
arbetar på en mindre ort. Polis C12 ställde sig kritisk till den våldsanvändning mot en person som 
kommit i fråga vid flera tillfällen. Istället blev polis C12 ifrågasatt. När polis C12 diskuterat problem 
med vissa polisers attityd och beteende med poliser i sin omgivning, och som också fått upp ögonen 
för problemet, har de kommit fram till att det inte skulle gå att föra fram det till de närmsta cheferna. 
De bedömde att kritiken skulle avfärdas och de själva skulle ifrågasättas och bli angripna. Polis C12 
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hade i samtal med hög chef vid ett tillfälle tagit upp ett dåligt agerande från en polis som hade kunnat 
resultera i att en person dog. Den högre chefen lyssnade på ett bra sätt. Polis C12 fick bakvägen reda 
på att den som kritiken gällde förklarade det hela med bland annat att polis C12 var mesig och inte 
agerade på det sätt som man kan förväntas av en polis. Den högre chefen verkade ha accepterat dessa 
argument, med tanke på hur denne hanterade den kritik som C12 kommit med, menade C12 (polis 
C12, september 2018).  
 
I en bok framkommer hur Polismyndigheten lägger resurser på att förfölja och straffa poliser som 
vågat höja sina röster för att kritisera slarv, övervåld och lagbrott. Ett av dessa fall gällde en polis som 
kände en stor förtvivlan efter att en insats resulterat i att en person sköts ihjäl (ett av de fall som 
beskrevs i föregående kapitel). Polisen skrev ett två sidor långt brev som hen skickade till chefen för 
den enhet som gjort ingripandet. Författaren till boken uppfattade att tonen i brevet var lågmäld, där 
inga anklagelser riktades mot någon enskild person. Frågorna i brevet var konstruktiva – inte 
destruktiva eller dömande och polisen skrev: ”Min förhoppning är att denna skrivelse ska mynna ut i 
fortsatta diskussioner kring ärendet som sådant, men framförallt rörande problematiken i gränslandet 
mellan etik och taktik” (Kjöller, 2016, sidan 223). Chefen ringde upp polisen som skrivit brevet och 
sade att det fanns ett stort värde att diskutera frågorna och att han skulle återkomma. Men det gjorde 
han inte (Kjöller, 2016).  
 
Förundersökningen angående fallet lades senare ned, men på grund av att polisen som skrivit brevet 
hittade motsägelser och luckor begärde hen en överprövning av nedläggningsbeslutet. Överåklagaren 
framförde med anledning av detta att: ”Den analys som du presenterat är enligt min mening ett 
exempel på hur man kan dra lärdom av ett komplicerat händelseförlopp för att göra verksamheten 
ännu bättre i framtiden.” (Kjöller, 2016, sidan 226)37. Överåklagaren fann dock att det inte fanns skäl 
att återuppta förundersökningen: 
 

”Polisarbete innebär ofta att svåra bedömningar måste göras, ibland under tidspress. 
Olika beslut kan stundom i efterhand utsättas för kritik. Det ligger i sakens natur att det 
måste finnas en marginal innan straffrättsliga förfaranden blir aktuella.” (Kjöller, 2016, 
sidan 226) 38  

 
Efter påstötningar av en journalist yttrade sig polisen som begärt en överprövning av 
förundersökningen i en tidning och berättade om händelsen och hur den gnagde inom hen. Hen 
poängterade i artikeln att hens syfte inte var att hänga ut någon enskild  utan att få till ”en självkritisk 
diskussion om hur vi inom poliskåren ser på människor” (Kjöller, 2016, sidan 229)39  
 
Efter artikeln i tidningen och begäran om överprövning blev polisen uppkallad till polismästaren i 
Malmö för ett ”korrigeringssamtal” och blev föremål för en utredning om sin roll vid dödsskjutningen. 
Var poliserna stod i samband med dödsskjutningen fanns dokumenterat på en grafisk skiss. Det 
framgick att polisen som begärde överprövning stod med en kollega intill ett fönster på en långsida. 
De kunde därifrån snett bakifrån se fåtöljen framför TV:n där den som blev ihjälskjuten satt. De kunde 
inte se hans ansikte, men såg piketpoliserna som senare sköt ihjäl personen. Dessa poliser såg 
personen framifrån. I ovan refererad bok ifrågasatte författaren de anklagelser som riktades mot 
polisen som begärde överprövning. Författaren sammanfattade anklagelserna mot polisen som begärt 
överprövning med att denna polis inte meddelat piketpoliserna att ”hon såg den man som hon såg att 
de såg. Framifrån, och mycket bättre än hon.” (Kjöller, 2016, sidan 230). I kommunikationscentralens 
logg finns det till och med noterat att mannen var vaken, vilket polisen som begärde överprövning inte 

                                                             
37 Hänvisar till skrivelse angående begäran om omprövning av ärende AM-13837-09. 
38 Hänvisar till skrivelse angående begäran om omprövning av ärende AM-13837-09.   
39 Hänvisning sker till Hanna Younes: ”Vi får aldrig bli robotar som bara lyder order” Sydsvenskan 26 januari 
2010 https://www.sydsvenskan.se/2010-01-26/vi-far-aldrig-bli-robotar-som-bara-lyder-order  
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kunde se från sin position (Kjöller, 2016). Författaren av boken som analyserat efterspelet av 
händelsen fann att det var en nonsensanmälan, men skrev att polisen som begärde överprövning 
undslapp fortsatta trakasserier, med passusen ”att vi ännu inte sett slutet” (Kjöller, 2016). Något år 
senare visade det sig att denna passus var viktig. Hen bodde under en period utomlands med sin familj 
på grund av sin mans arbete. Polismyndigheten avslog en ansökan om tjänstledighet som fick stora 
konsekvenser för denna polis familjesituation genom att hen var tvungen att arbeta långt från sin 
familj (civilanställd C1, september 2018).    
 
I samband med utbildning i polisiär konflikthantering (POLKON) är det flera poliser som reagerat på 
att deras kollegor inte kunnat behärska sig under olika utbildningsmoment. De har varit rädda för att 
skada sig på grund av dem. En polis (C14) menade att förutom att man kan ställa frågan hur dessa 
kollegor beter sig ute i verkligen när de inte ens klarar att hålla sig inom gränserna för en övning, har 
framförda farhågor från polispersonal i samband med dessa utbildningar inte hanterats av ledningen: 
”Man väntar till att något skiter sig totalt eller att det uppstår en brottsmisstanke […] och tar inte tag 
i det lilla när det finns chans att bryta ett olämpligt beteende innan något går riktigt snett”. Hen 
menade att det finns beröringspunkter mellan olämpligt beteende i yttre tjänst och det som framkom 
vid Metoo: ”Min känsla är att bägge har ett samband med en macho-kultur”. Hen konstaterade att 
inom polisen blev Metoo till stora delar bara en pappersprodukt, där man inte tog något nationellt 
samlat grepp utan accepterar att det fungerar olika på olika ställen. ”Det blir ett problem när de som 
skulle ta hand om den här kulturen är en del av kulturen”. Hen menade vidare att det inte pågår ”en 
levande intern diskussion kring hur vi beter oss både mot varandra och andra.” och   ”Om man inte 
kan reflektera kring sitt eget beteende i sin närmsta omgivning hur ska det då gå att reflektera kring 
annat?” (polis C14, november 2018).  
 
I en pågående granskning av Polismyndighetens kultur (A458.144/2017) påpekas att om kulturer med 
en negativ påverkan lever kvar i myndigheten och om det inte dras nytta av kulturer med en positiv 
verkan kan det medföra ”stora negativa konsekvenser för verksamheten” (Polismyndigheten, 2018j, 
sidan 15).  
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6. Motpartsperspektiv på polisers ingripanden 
6.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas olika motpartsperspektiv och görs en reflektion kring polisens förmåga att ta 
till sig olika perspektiv. Datainsamling utgörs av intervjuer och deltagande observation. Under 
intervjuerna har ingen intervjumall använts utan de intervjuade har fritt fått berätta/reflektera om 
händelse/polisens agerande.  
 
Kapitlet har tre teman. Det första handlar om hur polispersonalens agerande vid en så kallad ”särskild 
händelse” har en stor betydelse för hur en situation utvecklar sig. För många poliser är detta en 
självklarhet. En viktig grundsten i polisens särskilda polistaktik är det kommunikativa förhållningssättet 
(se Polishögskolan, 2005). Som framgår av föregående kapitel har polisen utvecklat sin förmåga, men 
vid både intervjuer och deltagande observation har det framkommit att det finns befattningshavare 
som antingen inte förstått grundtanken eller inte har ett intresse av att följa den. Detta ökar risken för 
konfrontationer som kan leda till att polispersonal och andra människor skadas (se Polismyndigheten, 
2010a). Det finns både färska och gamla exempel på detta. I rapporten kommer ett exempel från 2012 
att presenteras. Anledningen till detta val är att exemplet bedömdes vara pedagogiskt genom att det 
åskådliggör tankarna hos en person som upplevde att hen fick ett dåligt bemötande från polisen. 
Personen redovisar hur hen gick från att vara lugn och sansad demonstrant till att bli aggressiv och 
utåtagerande. Polisens beteende fick personen att uppföra sig på ett sätt som hen normalt sett aldrig 
gör. Intervjun genomfördes i oktober 2017. 
 
Det andra temat knyter också an till föregående kapitel. Det illustreras med ett exempel som visar på 
att polisens agerande kan bidra till framväxt av extremism och att samhället polariseras, vilket kan öka 
risken för konfrontation och attacker på bland annat polispersonal. Ingripandet som beskrivs ledde till 
att en bild på en polis lades ut på nätet av en politisk gruppering. Beskrivningen av händelsen är ett 
utdrag40 av vad som framgick vid intervjuer med två personer från en demonstrantgruppering. 
Intervjuerna genomfördes i september 2017 och händelsen som beskrivs hade inträffat tidigare 
samma år. Polispersonalen som genomfört ingripandet arbetar på den enhet som beskrivs i 
föregående kapitel. Att exemplet återges ska inte uppfattas som att det finns ett allmänt problem med 
att polispersonal beter sig på det beskrivna sättet. Både deltagande observation och intervjuer pekar 
på att denna typ av problem är något som kan betecknas som en företeelse som tillhör historien. 
Exemplet är dock en påminnelse om vikten av att hantera signaler om ett olämpligt beteende och 
problematiska attityder hos polispersonal på ett transparent och gränssättande vis.  
 
Det tredje och sista temat berör polisens förmåga att hantera konflikter och användning av våld i 
socioekonomiskt utsatta områden. Ingripanden i denna typ av områden berördes kortfattat i kapitel 
fyra. Polispersonalens agerande har stor betydelse för händelseutvecklingen både på kort och lång 
sikt i denna typ av områden. Detta förhållande problematiseras genom några exempel och att en 
diskussion kring observerade företeelser i ljuset av några olika forskningsfält genomförs. Det hade gått 
att skriva en hel forskningsrapport kring denna fråga. En strävan har dock varit att begränsa omfånget 
så mycket som möjligt, utan att det för den delen skulle bli så summariskt och kortfattat att det inte 
lämnade något bidrag till rapportens tema. Rapportförfattaren har fått hjälp att genomföra intervjuer 
med 11 fritidsledare, två socionomer, en polis, en föreningsrepresentant och tre boende i sex socio-
ekonomiskt utsatta områden i olika delar av landet. Huvuddelen av intervjuerna genomfördes augusti-
september, 2018. Vidare används data som framkommit vid iakttagelser och dialoger med olika 
aktörer under de 20 år som rapportförfattaren genomfört forskningsstudier i socioekonomiskt utsatta 
områden. Dessutom presenteras information som framkommit vid intervjuer med poliser och 
polisstudenter inom ramen för nästa kapitel.  
 

                                                             
40 Hela intervjuerna kommer att återges i framtida rapport om dialogpolisen.  
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6.2 Polisens ingripande i samband med civil olydnad för att hindra avverkning av skog 
En person D1 som deltog i protester mot avverkning av en skog berättade vid intervjun att poliserna 
från Stockholm nog hade föreställt sig en annan karaktär på demonstranter som de skulle möta. De 
som protesterade var i huvudsak vanliga människor i form av lantbrukare, pensionärer, barnfamiljer 
etcetera. Det fanns enstaka aktivister som kunde tänka sig att göra mer än passivt motstånd, men 
grupptrycket var sådant att de inte gjorde något sådant. Det fanns en vänlig inställning till polisen 
bland aktivisterna eftersom det var människor som inte hade haft några konflikter med polisen 
tidigare. I slutet av veckan byttes de uniformerade poliser som inledningsvis varit med ut mot andra 
poliser, berättade person D1. Detta byte märktes tydligt. De nya poliser som kom till platsen hade 
inställningen att: ”nu får vi sluta lalla med de här aktivisterna”. Poliserna blev mycket mer hårdföra, 
påtalade person D1. 
 
De som protesterade hade inte ätit och sovit ordentligt under ganska många dagar och blev därför 
snabbt ifrågasättande, mer aggressiva och radikaliserade beroende på polisens förändrade agerande. 
Det gällde även mig själv, berättade person D1. Polisen släpade folk hårt. Människor började skrika 
och gråta. Polisens internutredning utredde senare polispersonalens agerande, men detta visade sig 
inte leda till något, uppgav person D1.   
 
Person D1 berättade vidare att polispersonalens hårda agerande fick konsekvenser. Det ledde till att 
det aldrig någon gång under hela protesten hade varit så många som hade suttit i vägen som blev 
fallet nu. Poliserna började agera i grupper där man gick i bredd. De visade makt och styrka. Det hände 
något i bemötandet från två håll, både från polisens sida och från demonstranternas sida, betonade 
person D1. Beroende på händelseutvecklingen sprang person D1 bort till ett plastband som delade av 
området mellan polisen och de som demonstrerade. Person D1 ville försöka komma i kontakt med 
dialogpolisen eftersom hen kände att det höll ”på att gå åt skogen”. En uniformerad polis stod vid 
plastbandet och person D1 frågade efter dialogpolisen. Polismannen sade då med en befallande 
stämma: ”Du står för nära plastbandet! Du får backa en meter!”. 
 
Person D1 berättar att händelseutvecklingen och den enskilda polismannens agerande gjorde att det 
slog slint i huvudet på hen. Person D1 började uppträda på ett sätt som definitivt inte var likt hur hen 
brukar agera. Hen klev fram till plastbandet och frågade polismannen vad han skulle göra nu? ”Ska du 
slå ner mig nu? Ska du fängsla mig? Vad ska du göra nu?”. Polismannen svarade då med samma kalla 
och befallande stämma att hen skulle ta sig samman och backa. Person D1 upplyste polismannen att 
hen inte tänkte gå därifrån förrän en dialogpolis kom till platsen. I det här läget satte person D1 sin fot 
innanför plastbandet. Hen berättade:  
 

”Jag är den första att medge att mitt uppträdande var löjligt och så pinsamt. Men jag 
kände att det höll på att gå åt skogen och att polisen inte fattade det. Polisens agerande 
hade förändrat mig så att jag visade de sämsta sidor hos mig som människa. Jag 
kommer också ihåg att jag på ett aggressivt och obstinat sätt säger ”Luften är fri vad 
faan ska du göra?”. (Person D1, oktober 2017) 

 
Reaktionen hos D1 kan förklaras av en central socialpsykologisk teori kallad för Elaborated social 
identity model of crowd behaviour (ESIM, se t.ex. Drury och Reicher, 2000; se även Polismyndigheten, 
2010b). Annars fredliga människor kan, om de blir illa bemötta av poliser, i en interaktionsprocess 
ändra sin sociala identitet och bli fientliga och aggressiva mot polisen då de uppfattar den som en 
antagonist. Teorin är central för dialogpolisverksamheten och för hela SPT-konceptet. 
 
Person D1 berättade att en del poliser verkade ha inställning att det är mesigt att kommunicera utan 
att det istället handlade om att gå in och agera fysiskt. Man kände föraktet hos dessa poliser, berättade 
person D1. Person D1 fick till slut tag i dialogpolisen som kom ut till platsen. Person D1 menade att 
om polisen hade använt mer våld hade de mötts av mer motstånd och situationen hade eskalerat. 
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Polisen hade inte klarat av det hela utan att använda extremt mycket våld och det hade i sin tur kunnat 
resultera i en upptrappning av konflikten. Person D1 uppfattar att det är ett demokratiproblem när 
polisen inte är tillräckligt analytiska innan man gör ett ingripande. Person D1 uppfattade att 
dialogpolisen var mycket viktig för att det inte gick riktigt snett och att utvecklingen blev som den blev. 
Det fanns också andra poliser som var kommunikativa som hade stor betydelse för hur händelsen 
utvecklades, menade person D1.  
 
Berättelsen från person D1 låg i linje med vad som framkom vid intervjuer med dialogpoliserna om 
händelsen (se även Vestergren, 2018). Dialogpoliserna redogjorde för att det varit en hård intern kamp 
inom polisen huruvida man skulle tillämpa ett hårt förhållningssätt eller ett mer mjukt. Denna gång 
fick inte det hårda förhållningssättet gehör hos kommenderingsledningen41.  
 

6.3 Polisingripande mot medlemmar i en gruppering  
Det går givetvis att ställa frågan om de två berättelser som redovisas nedan är uppdiktade för att 
svartmåla polisen. I Tyskland används experter i samband med rättegångar för att bedöma 
trovärdigheten i olika utsagor. Vanligtvis handlar det om vad barn sagt i förhör. För att göra dessa 
analyser används vissa tekniker (se t.ex. Köhnken, 2004). Dessa tekniker går också att använda på 
yttranden som vuxna har gjort, men det finns en risk att den som blir förhörd kan ha kunskap om de 
bedömningsinstrument som används. Detta måste man vara medveten om, liksom att 
bedömningskriterierna riktar in sig på att värdera om personen försöker säga sanningen, inte om det 
är sanningen eftersom en person kan ha tolkat eller minnas något på ett felaktigt sätt (Köhnken, 
Manzanero och Scott, 2015). 
 
Utifrån ovan nämnda bedömningsinstrument finns det flera faktorer som talar för att de två 
intervjuerna som återges nedan inte är uppdiktade, utan att personerna försökt återge vad de 
uppfattat har hänt. Om de hade haft ett intresse av att svartmåla polisen hade det för det första varit 
troligt att de varit mer intresserade av att berätta om händelsen. Det var rapportförfattaren som sökte 
upp personerna och rapportförfattaren fick lägga ned mycket energi för att kunna genomföra 
intervjuerna. Att övertyga en av intervjupersonerna om vikten av att berätta om händelsen tog längre 
tid än själva intervjuerna. Tidigare hade en medverkan i en polisutredning avböjts.  
 
För det andra återgavs händelsen inte på ett ensidigt sätt där enbart polisernas skuld i det som 
inträffade redovisades, utan även egna felbeteenden beskrevs. För det tredje hoppade beskrivningen 
av händelsen tidsmässigt lite fram och tillbaka och gav inte intrycket av att vara en inövad berättelse. 
De intervjuade kom ibland på detaljer eller kortare sekvenser som de glömt att berätta. Under 
intervjuerna skedde också spontana korrigeringar av vissa detaljer och de intervjuade tydliggjorde när 
de var osäkra på vissa förhållanden, både beträffande vad som hänt och att de kunde minnas fel. Vid 
en intervju nämndes också positiva ageranden från den polis som blev föremål för mest kritik. Slutligen 
styrkte de två intervjuerna varandra och innehöll vissa skillnader som var av sådan art att det kunde 
tala för att de två personerna inte pratat sig samman och kommit överens om vad de skulle berätta.  
  
Person D2 berättade inledningsvis att han tidigare hade funderat på att bli polis och förstått att de 
enskilda poliserna har en svår arbetssituation. Han hade en mycket positiv bild av polisen, men den 
har raserats och han kände numera ett obehag när han såg en polisbil. Person D2 förklarade att den 
organisation han tillhör ”gjort en del grejer som varit stökiga”, där man räknade med att polisen skulle 
ta i med hårdhandskarna och att man aldrig hade gnällt ur den synvinkeln. Person D2 har dock 
uppfattningen att polisen ändrat sitt förhållningssätt. Tidigare agerade polisen på ett otrevligt, men 
korrekt sätt. Numera uppfattar Person D2 att poliserna är mer aggressiva och tar till mer våld än som 
behövs. Person D2 uttryckte under intervjun en sympati för enskilda polismän som blir pressade och 

                                                             
41 Kommer att redovisas i framtida rapport om dialogpolisen. 
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inte riktigt vet hur de ska agera beroende på de signaler som högre chefer skickat om vikten av att 
polisen agerar på ett hårt sätt.  
 
Person D2 berättade att det som föranledde ingripandet som redovisas nedan var att han och den 
grupp han tillhör hade deltagit i en demonstration som spårat ur lite. Situationen var dock överspelad 
och de var på väg hem och skulle ned i tunnelbanan. De möttes då av ett 25-tal poliser med dragna 
batonger. Läget var lugnt och den som ledde aktionen pratade med polisen som sade att de skulle ta 
namnen och sedan köra bort dem. Person D2 uppgav att han och de andra ställde sig på den plats som 
polisen hade anvisat. Plötsligt stormade alla poliser mot person D2 och den grupp han tillhör. I och 
med att det var lugnt var person D2 och de andra inte beredde på detta så man tappade 
mobiltelefoner, glasögon och annat på marken. De fick sedan sitta runt ett träd och bevakades av 
poliserna. En glasflaska kastades mot dem när de satt ned och två individer från en motsatt gruppering 
lyckades enligt person D2 komma fram till dem och påbörjade ett fysiskt angrepp. Person D2 reste sig 
därför upp, men blev knäad i bakhuvudet av en polis så att han slog pannan i kullerstenen. 
Polismannen satte sig sedan med knät på person D2:s huvud och tryckte hårt. Person D2 berättade 
vidare att han låg ned och inte gjorde något motstånd, men ifrågasatte verbalt vad polismannen 
gjorde.     
    
Därefter satte polisen handfängsel på person D2 som berättade att han på grund av behandlingen var 
”jävligt grinig”. Han sade något olämpligt i stil med ”jävla idiot vad håller du på med?”. Person D2 
uppgav att poliserna av någon anledning först släpade honom på marken och sedan ställde honom 
upp och sade ”nu går vi mot bilen”. Person D2 fick först gå upprätt, men när det var tio meter kvar till 
bilen tryckte de ned hans huvud så att han fick gå som ”en sax” resterande meter trots att han inte 
gjorde något motstånd. Person D2 berättade att han blev insatt bak i en polisbuss. Det såg ut som ett 
litet hissutrymme. Han hade mycket kläder på sig och när han hade suttit där en lång stund, som i 
efterhand visade sig ha varit två timmar, kändes det som han skulle svimma av värmeslag. Han hade 
handfängsel på sig och kunde inte korrigera klädseln. Person D2 påkallade polisernas uppmärksamhet 
och berättade att han höll på att få värmeslag och frågade en polis om denne inte kunde öppna 
dragkedjan på hans jacka ”lite i alla fall”. Polisen sade nej och slog igen dörren.    
 
Två kamrater till person D2 sattes också in bak i polisbussen och polisen körde iväg med dem. De 
släpptes av en och en i skogen cirka två mil från Stockholms city. Person D2 trodde att han släpptes av 
sist, men efteråt fick han reda på att det hade suttit en kamrat till honom på golvet i den del av bussen 
där polispersonalen satt. Person D2 berättade att när han hade tagits ur bussen och stod i skogen med 
poliserna var polisen som tidigare ”knäat” honom i bakhuvudet skadeglad och sade ”det blir ju bra om 
man bara lyssnar”. Han borstade sedan person D2 överdrivet hårt på jackan och tryckte ned person 
D2:s keps över ögonen. En kvinnlig polis sade med ironisk ton: ”Du ser ut att vara lite varm! Har du 
inte öppnat jackan?” Person D2 berättade att han normalt sett inte skulle ha brytt sig om detta, men 
att han var ”lite grinig” beroende på den behandling han fått. Polisen som knäat honom i huvudet 
sade ”bussen har slutat gå” samtidigt som han flinade, berättade person D2.   
 
Person D2 ifrågasatte om polisens ingripande var korrekt, och den manliga polisen svarade att person 
D2 inte ”skriver lagarna” och inte har koll på dessa och avslutade meningen med ”din pajas”. Person 
D2 berättade att han själv nu sade något som var ganska dumt. Han sade att: ”vi får väl se hur det blir 
med det i framtiden vem som skriver lagarna.”. Person D2 uppgav att det var korkat att säga så 
samtidigt som det var ett ganska gott tecken på hans förtroende för polisen eftersom han stod där 
ensam med polisen i skogen och slängde ur sig detta. Person D2 berättade att han hade ett slags 
grundläggande förtroende för poliskåren fram till det här ögonblicket.   
 
Polisen som knäat honom i huvudet sade ”Va faan sa du?” och tog tag kring nacken om person D2. 
Den kvinnliga polisen höll person D2:s arm bakom hans rygg. De slog sedan person D2:s huvud i 
bakdörren på piketbussen och person D2 ramlade omkull på marken. Polisen som knäat honom tog 



71 
 
 
 

sedan någon form av armlås och drog person D2:s arm uppåt. Person D2 berättade att denna typ av 
grepp är förbjudna inom brottning eftersom det är så farligt på grund av skaderisken. Polisen som 
knäat honom bände sedan person D2:s arm bakåt så att armen fick en onaturlig vinkel och skrek: ”Va 
faan sa du? Våga säga det igen! Det är vi som bestämmer!”. Han upprepade dessa ord.  
 
I det här ögonblicket öppnades dörren till polisbussen. Person D2 berättade att han tänkte ”gud hjälp 
mig” och att han var glad för att det kom en polis till. Han trodde att den tredje polisen skulle avstyra 
det hela och tänkte ”två poliser kan vara galna, men tre poliser är inte galna”. Den polis som kom ut 
från polisbussen sade dock ”Hur var det här då?” och skrattade. Person D2 låg ihopkrupen med benen 
på ett konstigt sätt. Polismannen som kommit ut från polisbussen drog ut benen och ställde sig på 
Person D2:s vader i 10-20 sekunder. Person D2 kan inte säga exakt hur länge det var för att det gjorde 
så fruktansvärt ont. Polisen som kom ut från polisbussen var stor och tung och person D2 skrek av 
smärta när denne stod på vaderna. Det svartnade för ögonen, berättade Person D2.  
 
Poliserna släppte sedan person D2 samtidigt. Person D2 var chockad och låg kvar på marken. En av 
poliserna sade att person D2 skulle ligga kvar tills de åkte annars skulle de ta in person D2 i häktet och 
”då jävlar ska du få se”. Polisen som tidigare knäat D2 i huvudet sade: ”Ja just det. Du bor i X42” och 
denne polisman sade sedan något i stil med ”att det kan vara bra att veta”, berättade person D2. 
Person D2 antog att polismannen sade så för att person D2 inte skulle anmäla poliserna. Det var en 
reflektion person D2 gjorde senare. När polisbussen åkte därifrån kravlade person D2 sig upp.   
 
Person D2 berättade att polismannen som knäade honom i huvudet, genom sitt sätt att prata, sin 
kroppshållning och i sin blick visade att han verkligen hatade person D2 och den grupp person D2 
tillhör. Person D2 resonerar att polismannen kanske beter sig illa mot andra också men den tolkning 
han gjorde var att polismannens handlingar var politiskt motiverade och person D2 känner att det är 
det som gör det extra obehagligt. Särskilt allvarligt blir det, menade D2, när rikspolischefen Dan 
Eliasson gjort politiska uttalanden43. Ingen gruppering, oavsett om de är på höger eller vänstersidan, 
ska behöva ”åka på stryk av polisen”. Person D2 menade att ovanstående omständigheter bidrar till 
att öka polariseringen i samhället, vilket är en farlig utveckling.  
 
Person D3 satt i samma polisbuss som person D2, men såg inte person D2 eftersom de satt i olika delar 
av bussen. Person D3 berättade att hen innan de blev insatta i bussen hade observerat att en polis 
satt med knät hårt i nacken på person D2. Det såg obehagligt ut. När person D3 satt i polisbussen 
frågade hen poliserna om de kunde släppa av hen där hen ställt sin cykel eftersom hen inte hade något 
SL-kort och inte kunde åka kollektivt. Poliserna småskrattade åt detta. En av poliserna sade något i stil 
med att person D3 kunde prostituera sig om hen inte ville gå hem. De andra poliserna skrattade.    
 
Polisen släppte ut dem en och en i skogen och när det var person D2:s tur gick en manlig och kvinnlig 
polis ut. Den först nämnda var den som tidigare tryckt ned person D2:s huvud med knät. Person D3 
satt kvar i bussen. Person D3 hörde inte ”jättemycket vad som hände”, mer än att hen hörde ett dunk. 
Strax därefter gick den polis som satt bredvid person D3 i polisbussen ut. När polismannen gick ut 
tittade han på person D3, hånlog och sade: ”Nu ska du få se på sadism”. Person D3 upplevde yttrandet 
som väldigt märkligt. När polismannen gått ut såg inte person D3 vad som hände, men hen hörde ett 
gallskrik bakom polisbussen. Person D3 har i efterhand fått berättat att polismannen hade ställt sig på 
person D2:s vader. 
 
Person D3 berättade att det fanns någon slags spegel i polisbussen, vilket gjorde att hen i detta läge 
kunde se att person D2 låg på marken. När poliserna kom in i bussen frågade person D3: ”Va faan har 
ni gjort?”. En av dem sade: ”Nej, det är konfidentiellt” och sedan så småskrattade poliserna. De körde 

                                                             
42 Nämner rätt område där D2 bor. 
43 När intervjun genomfördes var Dan Eliasson rikspolischef.  
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iväg och sedan blev det person D3:s tur att släppas av. Person D3 berättade att polisen som använt 
övervåld mot person D2 vid tunnelbanan kastade ut person D3:s keps, nycklar och plånbok på marken. 
Sedan ställde han sig bara tio cm från person D3:s ansikte. Polismannen stod så i flera minuter. Sedan 
sade han ”Var det nåt du ville säga förut?”. Polismannen sade det gång på gång. Person D3 berättade 
att hen var livrädd och hade det poliserna gjort mot person D2 i åtanke. Person D3 svarade därför 
”ingenting”, men polismannen fortsatte stå framför person D3:s ansikte någon minut. Poliserna gick 
sedan in i polisbilen och körde iväg. Person D3 ringde på dörren till ett hus och fick sedan hjälp att ta 
sig hem.  
 
6.4 Polisingripande i socioekonomiskt utsatta områden 
6.4.1 Återkommande kritik mot polispersonals beteende i socioekonomiskt utsatta områden 
I media har det sipprat fram kritik mot polisens förhållningssätt i vissa områden. Det har påståtts att 
polisen är brutal och trakasserar människor utan grund, vilket en del hävdar bland annat är en 
bidragande faktor till bilbränder och angrepp mot blåljuspersonal. En timme innan omfattande 
bilbränder uppstod i Västra Götaland i augusti 2018 skickades exempelvis ett videomeddelande till en 
tidning där en maskerad person meddelade att: ”Behandla oss som djur och vi ska bete oss som djur.” 
(Holm, Olsson och Falkehed, 2018). Under valrörelsen 2018 intervjuades olika personer i media. En 
kvinna från Hammarkullen i Göteborg menade att bilden av förorten är alldeles för negativ och det 
bara är när polisen kommer som hon känner sig otrygg. Hennes vänner instämde. Hon förklarade det 
med att poliserna kommer i sina bilar, hoppar ur, visiterar och drar iväg igen. Ibland tar de med sig 
någon av ungdomarna i bilen, ibland inte. Poliserna har en hård attityd, berättade kvinnan (Sjöström, 
2018). Polisens dåliga beteende i förorterna är ett återkommande tema i olika typer av medier, där 
det framförs en uppfattning att poliser trakasserar ungdomar på måfå (t.ex. Ryback, 2013; Wirtén, 
2017). En del har betonat att ett större antal poliser inte kommer göra de som bor i förorten tryggare 
eftersom uniformen för många blivit en symbol för övergrepp, brutalitet, trauman och utanförskap. 
Att politiker proklamerar att lösningen är hårdare tag och att polisen har en sådan inriktning har 
påpekats leda till fler rekryteringar i kriminella miljöer, där våldspotentialen ökar istället för minskar. 
De som lever i en machokultur viker inte ner sig. Det har påtalats att föraktet, rädslan och besvikelsen 
mot polisuniformen är starkare än någonsin i förorten (Färsjö, 2018).  
 
Rapportförfattaren har bevittnat både väl och dåligt avvägda ingripanden från polispersonal i olika 
socioekonomiskt utsatta områden. Deltagande observation som yttre tjänstgörande polis har bedrivits 
på mer än 100 polisstationer och rapportförfattaren har därigenom erfarenhet av polispersonals 
agerande i de flesta av Sveriges socioekonomiskt utsatta områden. Vissa poliser har gett prov på en 
mycket hög kommunikativ förmåga, men rapportförfattaren har också sett exempel på det motsatta. 
Även om en polis agerar på ett professionellt och hänsynsfullt sett finns en risk att han eller hon blir 
ifrågasatt och till och med angripen fysiskt. Under deltagande observation har rapportförfattaren sett 
hur poliser som kommunicerat på ett mycket bra sätt med ungdomar fått saker kastade på sig av 
samma ungdomar så fort poliserna vänt ryggen till dem. Ett skäl är att polisen som fenomen är illa 
omtyckt i vissa kretsar, bland annat beroende på att polisen kan uppfattas ha en negativ inverkan på 
vissa individers brottsliga affärsverksamhet. Men också för att det kan finnas en uppfattning att 
polisen genomfört ingripanden på ett orättfärdigt sätt. Det har också under deltagande observation 
blivit tydligt att det inte går att sätta likhetstecken mellan att ett ingripande eller en insats blivit 
föremål för kritik och att ett ingripande genomförts på ett dåligt sätt. Det faktum att det i vissa fall är 
uppenbart att kritiken saknar grund gör att det kan vara lätt att avfärda ett motpartsperspektiv som 
irrelevant, även när det finns fog för hela eller delar av den kritik som framförs. Ett exempel på polisens 
bristfälliga förmåga att ta till sig ett presenterat motpartsperspektiv och bygga relationer åskådliggörs 
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med ett exempel som två polisanställda återgett44. Det bygger till stora delar på information som 
personal på en fritidsgård förmedlat. 
 
De två polisanställda berättade att ett tjugotal ungdomar hade stått utanför en fritidsgård. 
Ungdomarna såg att en polispatrull var i färd med att utfärda en parkeringsbot för en person som är 
arbetsledare på fritidsgården. De sprang därför in och kallade på fritidsledaren som kom ut och 
pratade med poliserna. Dessa poliser hävdade att fritidsledaren hade stått med bilen där i över tre 
timmar, varpå fritidsledaren berättade att han bara sått där 20 minuter, vilket han hade rätt till.  

 
Ungdomarna blev mycket upprörda när de hörde vad poliserna sade eftersom de själva sett när 
fritidsledaren kom med bilen. Den uppkomna situationen upplevde fritidsledaren som mycket olycklig. 
Ungdomarna sade till honom att han nu fick se svart på vitt på hur dåligt polisen beter sig. 
Fritidsledaren gick iväg och försökte hitta några ”vettiga poliser”. Parkeringsboten var en sak. Den gick 
att överklaga, men anledningen att han gick iväg var att han försökte få några bra poliser till platsen, 
poliser som kunde prata med ungdomarna. Han hittade inte några poliser i närheten. Däremot var 
narkotikaförsäljning i full gång. Fritidsledaren kände att det var absurt att poliserna ägnade sin tid åt 
att felaktigt rapportera någon som arbetar hårt för att förbättra området, medan de kriminella som 
har andra ambitioner fick vara ifred. 
 
Enligt de två polisanställda har den aktuella fritidsledaren visat att han är en centralt mycket viktig så 
kallad ”god kraft” i det aktuella området och har en stor påverkanspotential på ungdomarna. En av de 
polisanställda som intervjuades gav även ett konkret tydligt exempel på detta. Fritidsledaren fick råd 
av en polisanställd om hur han skulle hantera en felaktig bot. Boten överklagades.  
 
Fritidsledaren framförde ett önskemål om ett organiserat möte med den polis som hade rapporterat 
honom. Detta möte kunde resultera i att polisen stod fast vid sin ståndpunkt eller att det gick att 
förklara med att det var en missuppfattning. Fritidsledaren menade att oavsett vad som blev utfallet 
skulle mötet vara positivt genom att han till ungdomarna kunde berätta att han haft ett bra samtal 
med polisen och att polisernas chef var med vid mötet. De två polisanställda som intervjuades förstod 
vikten av att få till ett sådant möte. De författade därför ett brev till polisområdeschefen med en kopia 
till lokalpolisområdeschefen. Polisområdeschefen var positiv till att en sådan aktivitet genomfördes.  
 
Senare fick dock den polis som skickat brevet svaret att polisen som hade utfärdat rapporten inte var 
intresserad av ett sådant organiserat möte utan kunde sträcka sig till att komma förbi i uniform till 
fritidsgården och prata med fritidsledaren när denne tjänstgjorde på fritidsgården. Fritidsledaren 
upplevde inte att ett sådant arrangemang skapade förutsättningar för att få till en bra dialog. 
Parkeringsboten var en privat angelägenhet som han inte ville diskutera på sin arbetstid. Hans syfte 
med att föreslå ett möte var att i en prestigefri atmosfär kunna hitta ett samförstånd om den viktiga 
gemensamma uppgiften och att hitta vägar för samarbete. Han hade många idéer om hur ett sådant 
samarbete skulle kunna se ut och ansåg att denna på många sätt destruktiva händelse skulle kunna 
vändas till något konstruktivt. Det var därför meningslöst att ha ett sådant möte som polisen hade 
föreslagit, menade fritidsledaren eftersom syftet med mötet – att kunna berätta för ungdomarna om 
polisens ansträngningar och goda ambition att lyssna – föll. 
 
Polisen som hade utfärdat parkeringsboten påstod också i sitt svar på förslaget att mötas i 
Polismyndighetens lokaler att det var fritidsledaren som varit upprörd och att ungdomarna hade fått 
lugna ned honom. Det går givetvis inte att veta vad som hänt på platsen, men det verkar konstigt om 
arbetsledaren uppträtt på detta sätt, menade en av de polisanställda som författat brevet, med tanke 
på att denna person är välkänd i området för sina brottsförebyggande insatser och att han allmänt 

                                                             
44 En polis och en civilanställd inom polisen. Intervju med polis respektive civilanställd genomförd i 
september/oktober 2018. 
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betraktas som en förebild på grund av sitt sätt att våga utmana kriminella personer samtidigt som han 
predikar försonlighet och icke-hämnd. 
 
När det gällde den överklagade boten visade det sig att när den polis som skrivit brevet efterfrågade 
en kopia på överklagan hade den försvunnit i polisens hantering. En ny överklagan fick därför lämnas 
in. Nyss nämnda omständigheter förbättrade inte den uppkomna situationen angående polisens 
förtroende i det aktuella området. De två polisanställda som formulerat brevet var mycket frustrerade 
över händelseutvecklingen som snarare förvärrade situationen.  
 
Vid intervjuer som genomförts i socioekonomiskt utsatta områden i olika delar av Sverige återkommer 
samma typ av kritik mot polispersonalens agerande. Det handlar för det första om en bristande 
interaktion mellan polispersonal och ungdomar där polisen sällan har kontakt med ungdomarna utom 
när de gör ingripande mot dem. Detta har också bekräftats av polispersonal som arbetar i vissa socio-
ekonomiskt utsatta område (t.ex. polis D1, oktober 2018). En arbetsledare på en fritidsgård satte ord 
på kritiken genom att göra en liknelse mellan två fångvaktare i ett fängelse och en fotpatrull i ett 
socioekonomiskt utsatt område. Många poliser som fotpatrullerar uppträder som fängelsevakter. De 
går i rask takt genom området och ger intryck av att vara på väg mot ett visst mål. De går inte i lugn 
takt och pratar med folk. Känslan är att poliserna inte är trygga utan osäkra (person D4, september 
2018). Det finns ett fåtal poliser som anges ha en annan inställning och beteende. Vid intervjuer 
framgår också att polispersonal generellt sett inte besöker fritidsgårdar alls eller i mycket liten 
utsträckning. När poliser besöker fritidsgårdar uttrycker flera personer som intervjuats att poliserna 
sällan är kontaktsökande utan istället många gånger verkar vara inriktade på  att ge direktiv eller att 
få uppslag på begångna brott (t.ex. titta i papperskorgar eller där personer som rest sig suttit). 
Rapportförfattaren har under deltagande observation sett exempel på det motsatta och även att 
poliser försökt att prata med ungdomar som stått vid centrum eller utanför fritidsgårdar. Inte sällan 
var dessa ungdomar mycket svårpratade. Rapportförfattaren har också funnit att det kan vara stora 
skillnader mellan olika lokalpolisområden i hur man valt att arbeta och vilken kontakt man har med 
ungdomar och övriga lokalsamhället. Polisens arbete verkar fungera bättre i en del områden än i 
andra.    
 
En annan form av återkommande kritik är att polisen genomför kontroller utan urskiljning. Skötsamma 
ungdomar stoppas och kontrolleras. Intervjuer pekar på att det är vanligt att poliser mer eller mindre 
slentrianmässigt kontrollerar ID på samtliga i bilar de stoppar och det genomförs kroppsvisitationer 
och PL 20§ (genomsök fordon) på personer som inte haft något med polisen att göra tidigare etcetera 
(se även Civil Rights Defenders, 2017). Detta väcker agg och misstro mot polisen. Vid en intervju 
påstods att polisen till och med vid ett tillfälle stoppat och genomsökt ett tjänstefordon från 
socialtjänsten som framfördes av fältpersonal (person D4, september 2018). Ett annat vanligt 
förekommande tema som kommit upp vid intervjuer är en dålig attityd från poliser och olika former 
av felaktiga beteenden vid ingripanden.   
 
6.4.2 Betydelsen av polisens uppträdande i socioekonomiskt utsatta områden 
En polis framförde att: ”Varje gång jag läser något i tidningen om ett upplopp i ett socialt utsatt 
område undrar jag vilken del polisen har i detta.” För att förstå skälen till yttrandet redovisas delar av 
intervjun med denna polis (polis D2) som genomfördes i september 2018.  
 
Polis D2 berättade att en polisman som hen känner till, och som arbetar i ett socioekonomiskt utsatt 
område, uttryckte: ”Ett upplopp ska man ha skapat annars är man ingen riktig polis”. Polis D2 
exemplifierade denna polis beteende bland annat genom att hänvisa till att denna polisman själv 
nyligen skapade ett rött läge i samband med en särskild händelse i Stockholms city (SPT 
kommendering). Den aktuella polismannen var längst fram trots att han tillhörde transportstyrkan 
(Viktor). Han betedde sig så dåligt att annan polispersonal ”i princip fick ta undan honom” sedan 
demonstranter kastat röd färg på honom. En polis som aldrig träffat på honom tidigare och inte visste 
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vem det var uppfattade redan på utsättningen att polismannen betedde sig märkligt. De skrattade till 
och med i sin SPT buss när det visade sig att polismannen fick rödfärg på sig med tanke på hans dåliga 
beteende, berättade polis D2. Polismannen har under längre tid ingått i en konstellation i ett socialt 
utsatt område. Dessa poliser har ett aggressivt – inte ett offensivt förhållningssätt, uppgav polis D2.  
 
Polis D2 berättade vidare att hen hört att denne polis skrutit om att han skjutit vid åtta till tio tillfällen 
och sagt att han tvingats till efterhandskonstruktioner för att motivera skjutningarna. På liknande sätt 
har polis D2 fått intrycket att polismannen tycker det är häftigt om någon fått spö. Polismannen 
uttrycker med stolthet att folk är rädda för honom och för de han jobbar tillsammans med, uppgav 
polis D2. Polismannen har skrattat och sagt att när de tar fram OC-spray så springer alltid somalierna. 
Det är något annat än en grabbig attityd eftersom jargongen i flera fall kompletteras med detaljerade 
exempel, berättade polis D2. 
  
Polis D2 berättade också att: ”Jag vet att när han skulle hålla ett föredrag på fem minuter om vad som 
helst [valfritt ämne] i samband med en utbildning så valde han ett föredrag med rubriken ´Hur man 
duckar CU’ [numera SU] ” (dvs. hur man lurar/kommer undan den enhet som utreder brottsmisstankar 
mot polisanställda). I fem minuter pratade han detaljerat om olika sätt att använda otillåtet våld och 
komma undan med det. Han berättade att om man blir anmäld och flera poliser skriver PM om samma 
händelse är det viktigt att några detaljer, som i sammanhanget är obetydliga, ska vara olika. 
Polismannen poängterade under föredraget att det är viktigt att träffas innan förhör och snacka sig 
samman, sade polis D2. Det blev en obehaglig tystnad efter föredraget och instruktören sade något i 
stil med ”Jaha, det var annorlunda. Nu går vi vidare”. Trots detta och andra signaler på olämpligt 
beteende var det ingen som satte stopp utan dessa poliser kunde fortsätta sitt beteende. Det som 
framgått vid berättelser är att konstellationen har tagit med sig folk i polisfordon och i olika omfattning 
misshandlat och skrämt dem, framförde polis D2.   
 
Polis D2 uppgav att det vid samtal framgått att denna konstellation av poliser vid ett tillfälle tog med 
sig en ”superidiot” in i ett garage. Denne hade bland annat vid ett tidigare tillfälle gett sig på en polis. 
Det var verkligen en idiot i ett polisperspektiv, berättade polis D2, men det får oerhörda konsekvenser 
när poliser sätter sig över lagen och själv börjar utdela straff. Poliserna har själva redogjort för vad de 
gjort mot den de tog med i garaget, berättade polis D2, bland annat njurslag. Av polisernas berättelse 
är det uppenbart att det handlat om ett beteende som skulle definieras som en misshandel, uppgav 
polis D2. De ska enligt egen utsaga även tagit fram vapnet och hotat personen. I efterhand blev 
poliserna livrädda när de fick reda på att annan polispersonal kunde ha sett ingripandet. Det visade 
sig dock att denna personal observerat ett annat hörn av parkeringsgaraget, berättade polis D2. 
Poliserna som gjort  sig  skyldiga till brott konstaterade öppet att de kunde stå i samma hörn igen om 
de skulle markera mot någons dåliga beteende eftersom de inte syntes där. På liknande sätt så ska det 
markeras om någon försöker köra ifrån polisen i en biljakt. Attityden är att ”Jag är Sheriff och ingen 
ska sätta sig på oss”, berättade polis D2. 
 
Rapportförfattaren har i samband med deltagande observation och intervjuer fångat upp liknande 
signaler från andra personer om denna konstellation av poliser i detta socialt utsatta område. En polis 
berättade att vissa ungdomar i området kallar patrullen för ”mördarpatrullen” (polis D3, september 
2018). En annan polis berättade att konstellationens macho-kultur gjorde att kvinnliga poliser sökte 
sig till andra tjänster och hen beskrev konstellationen som offensiv och nämnde att den inte fäste 
någon större vikt vid bemötandefrågor (polis D5, oktober 2018). Ytterligare en polis (polis D6) 
berättade att när dessa poliser gjorde ingripande tänkte de kortsiktigt. De sade till en eller möjligtvis 
två gånger och sedan tog de in den aktuella personen i polisbussen. En del poliser sätter ett 
likhetstecken mellan att vara en auktoritet och att vara auktoritär. Ett sådant beteende skapar en 
väldig friktion i denna typ av områden framförde polis D6. När det gällde andra former av bemötande 
kunde dessa poliser ibland bete sig dåligt. De hade något som närmast skulle kunna betraktas som ett 
dysfunktionellt förhållningssätt till vissa individer som de ofta träffade på i tjänsten. Polis D6 berättade 
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att skälet till att de kvinnliga kollegorna sökte andra tjänster inte bara berodde på denna konstellation 
poliser, men det var en orsak. Det är tydligt, menade polis D6, att det finns olika ledarskapskulturer 
där vissa chefer har lättare att acceptera vissa beteenden (polis D6, oktober 2018).  
 
Det finns flera faktorer, förutom beteendet under den särskilda händelsen som redovisas i början av 
denna text, som pekar på att det rör sig om något annat än bara en jargong och en viss attityd. Det 
går att spåra attityden ända till Polishögskolan. En lärare beskrev en av poliserna som destruktiv och 
manipulerande under sin tid som student. Han framförde ofta på ett raljerande sätt olika olämpliga 
attityder och värderingar och fick med sig ett antal klasskompisar som imponerades av hans machostil 
(lärare D1, september 2018). Vid en intervju med en polis som gått i polismannens klass på 
Polishögskolan framgick att klimatet i klassen påverkades väldigt mycket av honom. Hans blotta 
närvaro i klassrummet gjorde att det inte blev någon diskussion. Han suckade så fort någon försökte 
reflektera, visste alltid bäst och ingen vågade säga emot honom. Han utstrålade att ”börja inte en 
diskussion för jag kommer trycka ned dig” (polis D4, september 2018). 
 
Precis som i vilket yrke som helst finns det också personer som är olämpliga att vara poliser. Det är 
viktigt att agera för att begränsa de skador som deras beteende medför. Det är inte bara uppenbart 
felaktiga beteenden som är ett problem, utan även om poliser genomför mer eller mindre välgrundade 
tjänsteåtgärder kan effekten bli negativ om de har en olämplig attityd eller en negativ utstrålning. 
Intervjuer pekar på att ett sådant uppträdande spär på en redan negativ inställning till polisen i vissa 
områden. Rapportförfattaren har sett exempel på detta vid deltagande observation. Det har också 
framförts vid intervjuer att ett felaktigt beteende eller misstag från polisen sida kan få stora 
konsekvenser för interaktionen mellan polisen och ett relativt stort antal individer i ett område. Ett 
exempel på en sådan åtgärd är när polisen slentrianmässigt stoppar ungdomar och genomför 
kontroller. Vid intervjuer har det framförts att ungdomar som inte ägnar sig åt aktiviteter som är 
kriminella tycker det är pinsamt när släkt och vänner ser att de blir stoppade och att de blir behandlade 
som om de vore kriminella. Det handlar också om att polispersonal vidtar åtgärder de inte har lagstöd 
för. Rapportförfattaren har tagit del av filmer som styrker denna typ av kritik45.  
 
Ett exempel på när ”fel personer” kontrollerades skedde i samband med ett upplopp i ett 
socioekonomiskt utsatt område. Två fritidsledare befann sig i centrum och försökte övertyga 
ungdomarna om att gå hem. Polisen kom till centrumet och bad fritidsledarna att visa legitimation, 
vilket de gjorde. Fritidsledarna blev sedan visiterade av polispersonal. Alla som var där blev upprörda 
inklusive de mammor som var i centrum. Folk som befann sig på platsen visste att de här två 
personerna arbetade ”för det goda”. Det var inte bara synen på polisen hos de som såg ingripandet 
som påverkades, utan även hos de som kontrollerades. Det uppstår problem när poliser som inte har 
någon personkunskap och inte har sett vad som hänt agerar i ett område. Risken är att de vidtar 
åtgärder som får motsatt effekt än det tänkta (person D4, september 2018). 
 
Intervjuer pekar på att det är viktigt att polispersonal agerar för att främja interaktionen mellan 
ungdomar och polis. Ett sätt är att besöka fritidsgårdar. Ett annat är att poliser ser det som viktigt att 
verkligen tänka igenom sitt beteende och vilka effekter det kan få. Ett exempel som hade en negativ 
inverkan på relationen mellan polis och ungdomar handlar om en polis sätt att prata med en ungdom 
inför en grupp ungdomar. Ungdomen hade vid ett annat tillfälle blivit rapporterad för olovlig körning 
efter att han åkt moped klass 1 utan körkort. Polismannen pratade om vad som framkommit under 
rättegången och vad han pratat om med hans mamma. Polismannens sätt att kommunicera var inte 
lyckat. Känslan var att polismannen gjorde narr av ungdomen som kört mopeden. Inte bara denna 
person reagerade utan också ungdomar runt omkring (person D5, April 2016).   
 

                                                             
45 T.ex. film som skickades till rapportförfattaren 2018-09-27. 
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Det behövs inte så mycket för att skapa positiva ringar på vattnet. Ungdomar spelade fotboll i ett 
socioekonomiskt utsatt område. Då det var svårt att hitta några lediga parkeringsplatser hade de ställt 
sina mopeder på en gräsmatta i anslutning till fotbollsplanen. En polisbil kom dit och ungdomarna 
sprang till sina mopeder för att slippa att få parkeringsanmärkningar. Poliserna sade dock att de visste 
att det var svårt att hitta parkeringsplatser i anslutning till fotbollsplanen och att ungdomarna därför 
kunde spela vidare utan att få böter46. Poliserna framförde att de var glada att ungdomarna hellre 
spelade fotboll än sysslade med andra sämre saker. Detta agerande från poliserna fick spridning. I 
fredagspredikan i en moské nämndes detta som ett bra exempel. Man påpekade med hänvisning till 
denna historia att de äldre i moskén inte skulle klaga på ungdomar som råkar glömma att stänga av 
mobilen under bönen eller liknande. Om till och med polisen kan ha tålamod kring felparkerade fordon 
bör de äldre vara glada att ungdomarna ens är i moskén istället för att klaga på dem (polis D3, 
september 2018).  
 
Vid intervjuer och deltagande observation har det framkommit att det är viktigt att gå ur polisbilarna 
och besöka fritidsgårdar, skolor och andra platser där ungdomar uppehåller sig. Det finns flera skäl till 
detta. Ett är kortsiktigt operativt. Närvaro av polis kan förhindra och förebygga brott samt skapa 
trygghet där och då. Det finns dessutom möjlighet att lämna och få information som kan påverka en 
händelseutveckling inom en kort tidshorisont. Ett annat operativt skäl är lite mer långsiktigt. Det finns 
för det första möjlighet att få uppgiftslämnare som kan ringa och lämna information av betydelse för 
att exempelvis avvärja ett förestående bråk på en plats. För det andra kan en insikt hos vissa ungdomar 
om att polispersonal vet vad de heter påverka agerandet när dessa poliser är närvarande. Att poliser 
byggt upp en positiv relation med vissa personer kan också öka förutsättningarna att lugna ned 
stämningen i en konfliktsituation på en plats. Det kan även öka sannolikheten att få information som 
har operativ betydelse i en viss situation bland annat ur ett utredningsperspektiv.  
 
Det har förts fram att det därutöver finns mer långsiktiga positiva effekter av att besöka fritidsgårdar 
och skolor och bygga upp relationer. Är man i miljön och tar sig tid att prata med ledargestalter som 
både kan vara anställda och informella ledare finns en chans att normalisera kontakten mellan polis 
och ungdomar. Det som också har framförts är att genom att samtala med ungdomar finns det en 
möjlighet både på kort och lång sikt att påverka bilden av polisen, som i sin tur kan påverka bilden av 
samhället i allmänhet. Det är en långsiktig aktivitet. En interaktion kan också påverka ungdomars val. 
Rapportförfattaren blev exempelvis kontaktad i matsalen på Polishögskolan av en polisstudent som 
var uppväxt i ett socioekonomiskt utsatt område. Polisstudenten uppgav att skälet till att han fick idén 
att bli polis var det samtal han hade med rapportförfattaren i samband med att han blev rapporterad 
för ett trafikbrott. Annan polispersonal har vid ett flertal tillfällen gett exempel på val som de eller 
andra uppfattat eller angett vara en effekt av en positiv interaktion. Exempelvis berättade en polis att 
han i samband med ett ingripande var nära att bli dödad. Att han överlevde, menade han, var helt och 
hållet beroende på att han tidigare uppträtt på ett trevligt sätt mot en person som hade en avgörande 
betydelse för händelseutvecklingen. Både vid deltagande observation och vid intervjuer har det 
framgått att polispersonal som byggt upp en positiv relation med vissa individer har fått hjälp av dessa 
på olika sätt i kritiska konfliktsituationer.     
 
En polis (D5) uppgav att vid diskussioner med poliser som inte vill besöka fritidsgårdar är det vanligt 
att dessa hänvisar till att forskning inte har visat att det har någon effekt – att det inte är 
evidensbaserat att besöken påverkar ungdomars brottslighet senare i livet. Dessa poliser är ofta inte 
insatta i forskningen de hänvisar till, utan har snappat upp detta någonstans, berättade polis D5. Dessa 
poliser besöker inte fritidsgårdar och skolor förutom när de gör offensiva kontroller.   
 

                                                             
46 När det gäller polisernas beteende se vidare kapitel 2 vad gäller resonemang kring legalitet och 
etiskt/juridiskt förhållningssätt. 
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Det finns flera skäl till att poliser är motståndare till att lägga ner tid på att försöka skapa en god 
interaktion med ungdomar. En är synen på och bilden av vad det innebär att vara polis. Repressiva 
och inte förebyggande åtgärder är i fokus. Centrala befattningshavare skickar ut starka signaler om att 
det är repressiv verksamhet som uppskattas och ska prioriteras. Det har framkommit vid intervjuer 
med vissa polisstudenter att de hade ett intresse för att arbeta i ett socioekonomiskt utsatt område 
men att de efterhand fått uppfattning att personalen i dessa områden ofta var där för att få action 
och ”röja och stöka runt”  snarare än att hjälpa och lösa problem. Polisen agerade på ett sätt som 
brände broar istället för att bygga broar, vilket påverkade polisstudenternas tidigare vilja att söka sig 
dit (t.ex. polisstudent D1; polisstudent D2, oktober 2018).   
 

6.5 Reflektion kring polisens agerande 
Fysiska angrepp på polisen kan bero på att polisen genomfört lyckade åtgärder och förstört eller 
försvårat kriminell verksamhet. Det kan också bero på att polispersonal har agerat på ett dåligt sätt, 
upplevts ha agerat dåligt eller på missuppfattningar; till exempel att en viss polis har uppfattats ligga 
bakom ett ingripande trots att polisen i fråga bara av en slump på ledig tid befunnit sig där vid den 
tidpunkten. När polisen har utsatts för angrepp hävdar ofta Polismyndigheten att det beror på ett 
lyckat polisarbete (se t.ex. Thunberg, F, 2012; Zimmerman och Nilsson Malmström, 2017; Westin och 
Micic, 2018). Den tolkning som förts ut från Polismyndighetens sida är att angreppet är ett kvitto på 
att polisen har ”tryck på rätt personer och grupperingar”, där angreppet gör att det finns anledning 
att öka trycket ytterligare (se t.ex. Zimmerman och Nilsson Malmström, 2017). Ansvariga politiker, 
som till exempel statsministern har uttryckt att angreppen är ”ett bevis på att vi måste vara mycket 
tuffare” (TT, 2018e).  
 
En polis uttryckte vid intervju att hen får känslan att politiker vill att poliser ska lösa problem genom 
hårt agerande: 
 

”Det känns konstigt när man som polis får en känsla att vi ska ta i hårdare och kanske 
bryta armen på en person bara för att denna ska vara borta och inte vara ett problem. 
Jag har aldrig känt så förut, men det är tankar som kommit och det beror på att 
förväntningar som skickas inte överensstämmer med den verktygslåda vi har och det 
som händer när vi gör ett ingripande.” (polis D7, november 2018). 

 
 
Att ensidigt tolka angreppen som ett bevis på ett lyckat polisarbete är problematiskt om det helt eller 
delvis är andra orsaker som ligger bakom angreppen. Att poliserna blir ”tuffare” kan få en motsatt 
effekt. Forskning har visat att tryck och anklagelser kan göra att personer och grupper blir mer extrema 
(Bjørgo, 2015). Likaså har det i forskningsstudier framkommit att de som upplever att poliserna själva 
bryter mot lagen, diskriminerar, använder makt på ett felaktigt sätt eller på annat sätt uppträder 
oetiskt påverkas i sin egen vilja att följa lagar och regler. En sådan upplevelse gällande polisen inverkar 
negativt inte bara på synen på polisen, utan också på andra samhällsinstitutioner (Tyler, 2006). Har 
polisen för avsikt att genom kraftfullt repressivt agerande stävja olika former av beteende finns 
dessutom en risk att personer som från början inte haft något emot polisen får en negativ hållning till 
polisen. Om de själva blir kontrollerade på ett sätt att de upplever polisens agerande som trakasserier 
kan de dras med i en strid mot polisen. Forskning har visat att polisens repressiva åtgärder kan stärka 
gängidentiteten i löst sammansatta gäng (Klein, 1999; Klein och Maxson, 2006). Just risken att polisens 
agerande kan medverka till att skapa en social identitet med en anti-polishållning hos en samling 
individer är välkänt. Polisers beteende kan därmed bidra till att en konflikt eskalerar (se Reicher, 1996; 
Stott och Reicher, 1998; Drury och Reicher, 1999). Forskare har från andra länder gett flera exempel 
på att situationer urartat på grund av ett hårdfört agerande från polisens sida (se t.ex. Waddington, 
1994; Bessel och Emsley, 2000).  
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Som tidigare nämnts förekommer det att befattningshavare inom polisen hävdar att forskning har 
visat att det inte får någon effekt av att besöka fritidsgårdar, skolor och andra platser där ungdomar 
uppehåller sig och att det är ett skäl att inte lägga resurstid på denna typ av kommunikativa 
aktiveteter. En sådan uppfattning utgår från en smal syn på vilken forskning som är tillämpbar. Det är 
ingen tvekan om att det finns ett starkt forskningsstöd för att polisen bör besöka fritidsgårdar och 
skolor och andra miljöer där ungdomar befinner sig. Det gäller dock inte den typ av aktiviteter där 
poliser deltagit i undervisning i skolor i syfte att exempelvis minska droganvändning. Effekten av 
sådana projekt är högst tveksam (se t.ex. Flynn, Falco och Hocini, 2015). Nej, det som avses är de 
argument som tidigare lyfts fram i detta kapitel av operativ polispersonal som förespråkar sådana 
besök. I föregående stycke nämndes exempelvis en del forskning som är relevant i sammanhanget. 
POLKONS utbildningsmaterial tydliggör vikten av kommunikation. Det refereras till begrepp som social 
identitet, processer inom och mellan grupper (vi och dom), flexibilitet och kollektiva minnen 
(hänvisning sker bl.a. till Tajfel och Turner, 1979).  
 
Förutom inom ovanstående forskningsfält går det att hitta stöd i andra teorier för den typ av 
interaktion som förespråkas vid besök på bland annat fritidsgårdar. Det gäller till exempel forskning 
om konflikter. Sådan forskning berörs i polisens utbildningsmaterial för bastaktiken. Där hänvisas till 
forskning som poängterar hur tolkningar, attityder, beteenden, sakfrågor och känslor hänger ihop i en 
konfliktsituation (t.ex. Galtung, 1969; Friberg, 1990). Det har i sin tur beröringspunkter med ett annat 
forskningsfält där forskare har studerat kommunikation. Inom kommunikationsforskningen har man 
funnit att en utvecklad gemensam grund har stor betydelse för kommunikationen (Clark, 1996), där 
informell kommunikation är viktig för att få en förståelse för en lokal kontext och för att skapa tillit 
som är avgörande för att få till stånd en fungerande kommunikation och samarbete (Damian och 
Wozghi, 2003). Det finns också polisforskning där forskare dragit liknande slutsatser. Informella möten 
mellan polis och allmänhet har visat sig ha större betydelse för uppfattningen om polisen än de 
formella kontakterna i typiska tjänsteärenden (Ashcroft m.fl., 2003). Det finns också annan 
polisforskning som är relevant i sammanhanget: när poliser går ur polisbilarna och istället rör sig till 
fots i ett område kan det påverka den upplevda tryggheten och inställningen till polisen i positiv 
riktning (Knutsson och Partanen, 1986). Allt detta kan underlätta för polisen att hantera en 
konfliktsituation. 
 
Ett antal svenska polischefer och utvalda befattningshavare har löpande skickats till England för att 
genomgå en utbildning i evidensbaserat polisarbete. Detta kan ha påverkat synen på vad polisen bör 
ägna sig åt för aktiviteter. Den typ av evidensbaserad polisforskning som svensk polis valt att ansluta 
sig till har dock en ensidig syn på forskningsdesign. Det finns således inom denna skola en förenklad 
idealiserad syn på naturvetenskapliga metoder där man genom att genomföra kontrollerade 
experiment försöker få fram kunskap om effekter av olika åtgärder. Lite förenklat innebär det att en 
grupp eller ett område får en viss typ av åtgärd och en annan likadan grupp eller område inte får det 
(kontrollgrupp). Därefter jämförs det man vill påverka. För det första är det mycket krävande att 
genomföra denna typ av uppläggning bland annat beroende på svårigheten att hitta helt jämförbara 
situationer/ kontrollområden. För det andra är det många polisaktiviteter som inte kan undersökas 
med sådana metoder. Följaktligen har denna typ av evidensbaserad forskning blivit hårt kritiserad av 
andra forskare (se t.ex. Knutsson och Tompson, 2017). 
 
Med stöd av mer än 10 000 timmars deltagande observation och åtskilliga tusen intervjuer drar  
rapportförfattaren slutsatsen att det krävs en annan form av forskningsupplägg än den som är bruklig 
inom vissa inriktningar av den evidensbaserade polisforskningen. Det finns annars begränsade 
möjligheter att på ett adekvat sätt kunna analysera innebörden av de argument som de poliser framför 
som förordar kommunikativa aktiviteter vilket bland annat innefattar besök på fritidsgårdar. Många 
kvalitativa aspekter blir inte synliga i brottsstatistik (se t.ex. Holgersson, 2015). Den interaktion med 
ungdomar som förespråkas innebär till exempel att brott som aldrig skulle ha registrerats anmäls och 
att ungdomar lagförs för brott som annars inte skulle lösas. Rent statistiskt kan därmed effekten av 
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polisens interaktion bli negativ – fler brott blir registrerade – både vad gäller brott på individnivå och 
brottslighet på en viss plats. Både observationer och intervjuer behövs för att kunna dra slutsatser om 
effekten av polisers interaktion med ungdomar, till exempel hur förmågan att lugna ned en konflikt 
på en plats påverkas av en tidigare positiv interaktion och uppbyggt förtroende. Rapportförfattarens 
slutsats utifrån sådana forskningsdata stödjer på ett tydligt sätt de effekter som uppgivits uppstå när 
poliser ägnar sig åt kommunikativa aktiviteter i anslutning till fritidsgårdar, skolor och platser där 
ungdomar uppehåller sig.   
 
Att som polis kunna agera på ett önskvärt sätt kan vara en särskild utmaning om polisen är mycket illa 
omtyckt i vissa kretsar och då vissa individer generellt sett har en otrevlig attityd mot poliser. Det 
motsatta förhållandet förekommer, att poliser har förutfattade meningar om de personer de ska göra 
ingripanden emot – vilket kan påverka deras beteende. Skillnaden är dock att polisen ägnar sig åt 
myndighetsutövning där det ingår att uppträda på ett professionellt sätt. Som påpekats i det andra 
kapitlet kan en kategorisering bli självförstärkande (Lipsky, 1980; Holmberg, 1999) och leda till att en 
ond cirkel uppstår där våld mellan polis och vissa grupperingar eller individer ökar. Det blir därför 
viktigt med kritisk reflektion och att beakta olika förhållanden ur motpartens perspektiv. Med tanke 
på vad som framkommer i denna rapport och den forskning som presenteras i kapitel 1 kan 
konstateras att förutsättningarna för att polisens agerande under nuvarande förhållanden utvecklas i 
önskvärd riktning är små. Det krävs helt enkelt ett annat förhållningssätt inom polisen. 
 
Vidare visar en genomgång av olika yttranden från Polismyndighetens sida att polisen ofta framställer 
sig själv som ett offer för ett visst fenomen eller en belägenhet. Avsaknaden av en kritisk reflektion 
om att polisen faktiskt kan ha varit en medaktör till en uppkommen problematik är tydlig i många fall. 
Ett exempel är hur polisledningen under många år ignorerat polispersonals varningar om den 
pågående utvecklingen i socioekonomiskt utsatta områden. Poliser pekade på att det var nödvändigt 
för polisledningen att agera, annars kunde det få en mycket olycklig utveckling som skulle ta stora 
polisiära resurser i anspråk för att få bukt med. Ett annat är polispersonalens varningar om hur 
förändringen av polisens arbete mot narkotikabrott skulle kunna leda till att konflikter mellan 
grupperingar eskalerade med grova våldsbrott som följd. Istället för att vidta åtgärder som skapade 
förutsättningar att minska omfattningen av eller undvika att problem uppstod har polisen istället riktat 
in sig på att måla upp en tilltalande bild av polisens verksamhet. En strävan att se bra ut har påverkat 
möjligheten att vara bra (Holgersson och Wieslander, 2017).  
 
Av denna rapport framgår att ansvariga inom Polismyndigheten på liknande sätt som beskrivs ovan 
har ignorerat och fortsätter att ignorera varningar om ett framväxande olyckligt förhållningssätt bland 
polispersonal, där vikten av ett repressivt agerande och hårda tag fått ett stort utrymme i 
Polismyndighetens styrning. Det riskerar att leda till ett ökat hat mot polisen och andra statliga 
institutioner, samt även en ökad polarisering av både individer och grupper47. Precis som tidigare är 
det inte osannolikt att polisen senare framgångsrikt lyckas förmedla att polisen är offer för en 
utveckling som kräver en ökad resurstilldelning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
47 Kommer att beskrivas i kommande rapport om dialogpolisen. 
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7. Utveckling av polisers förmåga att hantera konflikter och använda 
våld 
7.1 Inledning 
Kapitlet innehåller framförallt information om utvecklingsaktiveter genom olika slag av utbildning 
avseende polisers förmåga att hantera konflikter och använda våld genom olika typ av utbildning. 
Kapitlet berör till viss del även andra förhållanden som har betydelse för polisers utveckling såsom 
socialisering i rådande kultur. Till grund ligger intervjuer med 110 personer, varav 68 var poliser, 21 
polisstudenter, 20 polisaspiranter och en civilanställd. De poliser som intervjuats har en spridning i 
hela landet. I huvudsak har personal som arbetar i ingripandeverksamheten intervjuats, men även 
bland annat personal som tillhör det nationella insatskonceptet (NIK), utredare, spaningspersonal och 
högre chefer. Av de poliser som intervjuats har 21 varit instruktörer i polisiär konflikthantering. Ingen 
intervjumall har använts utan de intervjuade har ombetts att reflektera kring hur Polismyndigheten 
respektive polisutbildningen hanterar och påverkar utveckling av polisers förmåga att hantera 
konflikter och använda våld. I huvudsak har intervjuerna genomförts per telefon där text skickats till 
den som intervjuats för synpunkter. Intervjuer med polisstudenter från samtliga studieorter har 
genomförts. Studenter från olika årskullar har intervjuats, med ett fokus på de som är i slutet på sin 
utbildning. Intervjuer med 20 polisaspiranter har genomförts i form av fem gruppintervjuer samt 
genom dialog med dessa aspiranter både i storgrupp och med vissa individuellt. Polisaspiranterna har 
kommit från olika studieorter. Vidare har det förts samtal och mejlkonversation med ansvariga för 
Polismyndighetens utbildning i konflikthantering. Ett stort antal dokument och annan information har 
erhållits via mejl. Vissa tidsstudier har också genomförts under utbildningar i polistaktik. 
 

7.2 Polisers kompetensskjutning 
7.2.1 Bakgrund 
I mitten av 1980-talet fattades ett beslut att polisen skulle byta tjänstevapen från Walther PP till Sig-
Sauer, Classic line. När det nya vapnet infördes förändrades utbildningen och skjutavstånden 
minskade för att bättre svara mot de verkliga situationerna poliserna sköt i. För att få ha ett 
tjänstevapen måste poliser klara av en kompetensskjutning som genomförs minst varje 18 månaders 
period. Kompetensprovet har varit detsamma från början av 1990-talet fram till i dag 
(Polismyndigheten, 2016b).  
 
Tavlan som används vid kompetensskjutning ser ofta ut så här.  
 

 
Bild 1. Vanligt förekommande tavla vid kompetensskjutning 
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Kompetensskjutningen består av tre moment. Nödvärnsdrag, höjd beredskap och precisionsskjutning.  
Det finns lite olika tolkningar av vad som ingår i kompetensprovet. Olika tavlor används också, vilket 
medför att storleken på ringarna skiljer sig åt mellan olika provplatser. Nedan redovisas en vanligt 
förekommande utformning på kompetensprovet.  
 
7.2.2 Nödvärnsdrag 
Avstånd sju meter, där poliserna drar sitt vapen från hölstret. Poliserna har tre sekunder på sig att 
träffa. Fyra av skotten måste sitta i vital zon (c). Ett får vara utanför zonen men måste träffa 
någonstans på tavlan. 
 
7.2.3 Höjd beredskap 
Avstånd sju meter, där poliserna skjuter från höjd beredskap (tagit upp vapen i riktning där tavlan 
finns). Poliserna har två sekunder på sig att träffa. Fyra av skotten måste sitta i vital zon (c). Ett får 
vara utanför zonen men måste träffa någonstans på tavlan. 
 
7.2.4 Precision 
På ett avstånd på 20 meter ska poliserna lyckas träffa med två skott i vital zon (c) och ett i tavlan. 
Poliserna har sextio sekunder på sig att avlossa tre skott. 
 
7.2.5 Utformningen av kompetensprovet kan ifrågasättas  
I Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen §7 framgår att: ”Om skjutvapen måste 
användas, skall polismannen, när omständigheterna ej tvingar till annat, först avlossa varningsskott. 
Vid skottlossning mot person skall eftersträvas att endast för tillfället oskadliggöra honom.” I polisens 
författningssamling sker en hänvisning till denna kungörelse och det anges att: ”Verkanseld bör därför 
om möjligt i första hand riktas mot benen.” (19 § FAP 104-2). Om det finns en strävan att poliser ska 
handla på ett visst sätt vore det rimligt att Polismyndigheten skapar goda förutsättningar för detta.  
 
Med tanke på de riktlinjer som finns gällande hur poliser i första hand ska använda sitt tjänstevapen 
kan det tyckas att det vore önskvärt att det i polisens kompetensprov ingick att skjuta varningsskott 
och att skjuta mot ben. Med nuvarande upplägg får en polis underkänt om han eller hon skulle skjuta 
ett varningsskott eller verkanseld mot ett ben (och då skjuta under tavlan). Kompetensprovet är 
inriktat på att kontrollera en automatiserad mekanisk förmåga att inom viss tid skjuta i centrala zoner 
på ett mål, och inte på polisernas bedömningsförmåga eller på det agerande som i första hand 
förespråkas enligt skjutkungörelsen.  
 

7.3 Polistaktisk utbildning   
7.3.1 Bakgrund 
År 2004 infördes ett koncept som kallades nationell bastaktik. Skälet till att ta ett nationellt grepp över 
utbildningen var att det i samband med jakten på polismördarna i Malexander 1999, EU-toppmötet i 
Göteborg 2001 och ett antal rymlingar från anstalter, visade sig att poliser från olika Polismyndigheter 
saknade grundläggande taktisk förmåga eller tillämpade olika taktiska metoder (Polismyndigheten, 
2016b). 2005 introducerades särskild polistaktik (SPT) vilken utvalda poliser fick genomgå med syfte  
att öka polisens förmåga att hantera folksamlingar vid bland annat torgmöten, demonstrationer och 
idrottsevenemang. Grunden i särskild polistaktik består av fyra konfliktreducerade principer: kunskap, 
underlättande, kommunikation och differentiering (Polismyndigheten, 2018c). 2008 startade en 
utbildningsinsats kallad Bastaktik 2. Utbildningen syftade till att befästa och fördjupa kunskaperna från 
den första bastaktikutbildningen samt att utveckla förmågan att göra ingripanden med större numerär 
än en tvåmanspatrull (Polismyndigheten, 2016b). Antalet utbildningsdagar reducerades för de som 
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genomgått SPT-utbildningen eftersom de redan hade fått en fördjupad kunskap i moment som togs 
upp i Bastaktik 2. 
 
Mot bakgrund av skolskjutningar i andra länder utvecklades 2011 en utbildning som kallades taktisk 
konflikthantering (TKH). Attentatet i Utøya aktualiserade behov av denna utbildning ytterligare och 
utbildningen introducerades år 2012. Målsättningen var att höja polisers förmåga att hantera olika 
typer av allvarliga händelser, där en del av utbildningen var inriktad på pågående dödligt våld i publik 
miljö (PDV). Under åren 2011-2013 bedrevs ett utvecklingsprojekt kallat utbildning i polisiär 
konflikthantering (POLKON) (Polismyndigheten, 2013b). År 2013 beslutades att POLKON skulle 
implementeras i polisorganisationen (PoA-210-5948/11). Huvudsyftet var att skapa ett system där 
dåvarande polismyndigheterna kunde vara självförsörjande med instruktörer, göra det möjligt att 
genom fortbildning föra ut ny kunskap i organisationen samt att i större utsträckning integrera olika 
ämnesområden inom taktikområdet. Tanken med integreringen var att få en utbildning som skulle 
ligga så nära den operativa verksamheten som möjligt. Poliserna skulle därigenom ges förutsättningar 
att agera kunskapsbaserat och med flexibilitet utifrån den specifika situationen (Polismyndigheten, 
2016b). 
 
Förutom nationella utbildningar har det förekommit och förekommer lokala utbildningar som i olika 
grad haft relevans för förmågan att göra ingripande i olika typer av situationer. En skillnad mot tidigare 
är att utbildning som ingår i polisiär konflikthantering såsom fysiska tekniker och användning av 
skjutvapen, enbart får genomföras av instruktörer eller instruktörsutbildare i polisiär konflikthantering 
(FAP 776-1 §11). Genomförandet av polistaktisk utbildning regleras av FAP 776-1. I denna framgår 
bland annat att utbildningen i polisiär konflikthantering syftar till att skapa förmåga att (FAP 776-1 §5): 
 

 Utföra ingripanden i enlighet med principerna i 8§ av polislagen (1984:387). 
 Utföra rättssäkra, och för alla direkt inblandade och andra berörda, fysiskt säkra ingripanden. 
 Kommunicera på ett konfliktreducerande sätt. 
 Använda våld på ett säkert, effektivt och hänsynsfullt sätt. 
 Utföra akut omhändertagande av skador på grund av våld. 

 
Det anges också i FAP 776-1 att polisman som i sin funktion förväntas utföra taktiska ingripanden, vilka 
kan innebära våldsanvändning, och som därför tilldelats skjutvapen, OC-spray eller batong ska 
genomgå en årlig fortbildning (FAP 776-1 § 9-10). Fortbildningens syfte, innehåll, omfattning och 
genomförande anges i Polismyndighetens fortbildningsbeskrivning. I denna beskrivning framgår att 
omfattningen på utbildningen ska vara minst 48 timmar per år och att timmarna kan fördelas på en 
eller flera perioder (A853.323/2016).  
 
I den nya Polismyndigheten fattades ett nytt beslut angående POLKON där utformningen av den 
nationella utbildningsorganisationen och utbildningssystemet specificerades. I Polismyndighetens 
beslutsunderlag till detta beslut framgår att det behövs tio dagar (80 tim) per år för att upprätthålla 
och fördjupa polisernas kompetens inom området. Det understryks också att det kan vara lockande 
att föra in nya ämnesområden såsom exempelvis terrorism i en redan befintlig struktur med utbildade 
instruktörer, men om detta ska ske poängteras att både tid och kompetens i sådana fall måste tillföras. 
Anledningen är att den tid som beräknats för POLKON utgår från de behov av utbildningstid som krävs 
för att upprätthålla och fördjupa den kompetens som har grundlagts genom polisprogrammet. Det 
framförs också att det redan ”mycket breda” område som intruktörer i POLKON har att hantera vid en 
sådan lösning måste uttökas med ytterligare delar (Polismyndigheten, 2015, beslutsunderlag).  
 
På grund av att utrymmet för fortbildning var begränsat minskades den årliga tillgängliga tiden för 
fortbildning till sex dagar (48 tim) under två år. Det konstaterades i beslutsunderlaget att: 
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”En omfattning på 48 timmar per år får därför anses som en absolut minsta mängd 
fortbildning för att upprätthålla en acceptabel kompetensnivå inom ett område som är 
avgörande både för polisers arbetsmiljö men också medborgarnas rättssäkerhet och 
Polismyndighetens trovärdighet” (Polismyndigheten, 2015, beslutsunderlag, sidan 3). 

 
Att notera är att ordet fördjupa tagits bort vid en utbildningsnivå på 48 timmar per år och bara ordet 
”upprätthålla” kvarstår.  
 
7.3.2 Genomförandet av polistaktisk utbildning 
En enkätundersökning som genomförts under hösten 2015 pekade på att det var stor skillnad på hur 
utbildningsinsatsen Taktisk konflikthantering (TKH) hade genomförts i olika delar av polissverige 
(Polismyndigheten, 2016b). Dessutom gick det utifrån det underlag som inrapporterades att dra 
slutsatsen att det krav som anges i polisens författningssamling (FAP 776-1) generellt sett inte 
uppfylldes. Det handlade dels om att ett stort antal poliser inte genomgick den årliga utbildning som 
ska genomföras, dels om att genomförd utbildning inte hade den omfattning i antal timmar per år 
som det finns ett krav på. Ett exempel på hur avvikelser från FAP 776-1 förklarades i underlag: 
”myndigheten ställde in utbildningen pga av att man ansåg att verksamheten blev lidande med det 
personaluttag som krävdes”. En annan förklaring var att det varken fanns instruktörer eller lokaler 
som gjorde det möjligt att genomföra utbildningen i enlighet med gällande regelverk (mejl  2018-09-
18)48.    
 
Både vid intervjuer, i mejl, vid diskussioner på sociala medier, av yttranden i media och i olika former 
av dokument framgår att det också under de senaste åren varit vanligt att personal inte fått de 48 
timmar årlig utbildning i polisiär konflikthantering (POLKON) som angetts som ett lägsta krav. Det 
gäller också under år 2018. En uppföljning av utbildning i POLKON som HR-avdelningen gjorde visar 
att det bara är inom region Stockholm som det finns en målsättning att genomföra 48 timmar POLKON 
under år 2018:  
 
Tabell 4: Genomförd och planerad POLKON-utbildning under år 2018 (mejl 2018-10-02). 

Region 
Omfattning i 

timmar VT 2018 

Totalt 
erbjudna 
platser 

Totalt 
nyttjade 
platser 

Planerad 
omfattning HT 

2018 

Total  
omfattning 

(genomf. + plan) 
Nord 1649 812 651 1650 32 

Mitt 1651 820 661 16 32 

Bergslagen 16 400 320 0 16 

Stockholm 24 1764 1319 24 48 

Öst 16 715 605 8 24 

Väst 1652 720 576 1653 32 

Syd 8 2857 2059 16 24 
 
Av siffrorna i tabellen framgår att relativt många befattningshavare som ska ha POLKON-utbildning 
inte genomgår denna. Antal platser i framförallt Stockholm som erbjuds är betydligt mindre än det 
borde vara med tanke på numerären av poliser i denna region. Att all personal i yttre tjänst inte 
genomgått föreskriven POLKON-utbildning har medfört att polispersonal har skilda kunskapsnivåer 

                                                             
48 Mejl innehöll dokument med samtliga inkomna svar från de dåvarande polismyndigheter. 
49 Norrbotten samt LPO Skellefteå 8 timmar. 
50 Norrbotten samt LPO Skellefteå 8 timmar. 
51 Inre personal som inte ingår i målgruppen har fått 8 timmar. 
52 Storgöteborg 0 timmar  
53 Älvsborg 0 timmar. 
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och det har lett till misstag som medfört att polispersonal och frihetsberövad har skadat sig (polis N154, 
september 2018). Bristfälliga kunskaper i POLKON har också medfört att en del poliser använder 
pepparspray ofta och att en del inte använder pepparspray i situationer de borde, samt att 
fordonsstopp inte genomförs på ett önskvärt sätt (polis E19 och polis E20, oktober 2018).    
 
I interna direktiv om innehållet i POLKON poängteras vikten av att utveckla polisers förmåga att 
hantera terrorism och högre chefer har framfört att det genomförts en särskild POLKON-utbildning 
inriktad på terrorism (se t.ex. Polismyndigheten, 2017). Den särskilda POLKON-utbildningen i terrorism 
har dock utförts inom ramen för ordinarie POLKON-utbildning, utan att det har tilldelats extra timmar 
för att kunna upprätthålla olika grundläggande färdigheter. De senaste åren har POLKON-utbildningen 
därför i huvudsak innehållit övningar för att öka polispersonalens förmåga att agera vid 
terroristattacker och allvarliga angrepp på polispersonal. Att POLKON-utbildningen tillförts nya 
moment utan att tiden för utbildningen har utökats har fått effekter på möjligheten att bibehålla vissa 
färdigheter: ”Jag kan tycka att det vore bra att repetera det man lärde sig på grundutbildningen. Men 
det som hänt nu är att man fyllt på med nytt varje gång, typ terror.” (polis E58, november 2018). 
 
Upplägget på utbildningen har inte varit lika över hela landet. Det har till och med framgått att det kan 
vara skillnader i en och samma region. I en region var exempelvis POLKON för personalen i de flesta 
polisområdena helt inriktad på terror och på angrepp mot polispersonal, men på en utbildningsplats i 
denna region var det även inlagt scenarier med grundläggande taktiska metoder eftersom de som 
ansvarade för utbildningen på denna plats inte ville att utbildningen skulle bli för ensidig (intervju, 
polis N255, september 2018). Det har också förekommit att utbildning i MP556 ianspråktagit 
utbildningstid från POLKON-utbildning (polis N357, september 2018). Ett viktigt syfte med tillskapandet 
av den nya Polismyndigheten var att få en likformighet. Avsteg från en sådan strävan är inte något 
som är unikt just för utbildningsverksamheten, utan skillnader mellan regioner och polisområden är 
vanligt förekommande (se exempelvis Holgersson, 2017; 2018a). Vid intervjuer har det också 
framkommit att instruktörer på samma utbildningsplats kan ha olika upplägg på utbildningen, där ett 
skäl som angivits är att det finns stora brister med avseende på fysiska tekniker (t.ex. polis E38, oktober 
2018). 
 
Rapportförfattaren har i samband med fortbildningar haft en ambition att nedteckna innehållet i olika 
utbildningsmoment och hur lång tid dessa moment har tagit. Under den grundläggande utbildningen 
i bastaktik gick huvuddelen av de praktiska momenten åt till att få polispersonal att agera med syfte 
att ha kontroll över en situation. Det genomfördes inte några övningar i att utveckla det 
kommunikativa förhållningssättet med syfte att deeskalera en situation. Den kommunikation som 
skedde i samband med olika övningsmoment var inriktad på att beordra individer och se till att de 
följde anvisningar. Rapportförfattarens iakttagelser i samband med andra utbildningar (t.ex. POLKON) 
är att de moment som ingått i dessa utbildningar har riktat in sig på att öka förmågan att agera vid 
angrepp/våld mot poliser/allmänhet. Förutom att vissa moment under utbildning i särskild polistaktik 
(SPT) innehöll kortare inslag av kommunikation med figuranter som agerade som demonstranter, har 
övningsmoment för att öka polisers kommunikationsförmåga varit mer eller mindre obefintlig.  
 
Rapportförfattaren bad en polis att genomföra en tidsstudie under POLKON-utbildningen som denne 
deltog i under september 2018. Det visade sig att ett mini-scenario gick att lösa med hjälp av 
                                                             
54 Normalt i denna rapport specificeras i varje kapitel vilken polis som sagt vad, t.ex. polis A1, polis A2 etc, men 
för att försvåra identifiering har det inte gjorts här. 
55 Instruktör i POLKON. Normalt i denna rapport specificeras i varje kapitel vilken polis som sagt vad, t.ex. polis 
A1, polis A2 etc, men för att försvåra identifiering har det inte gjorts här. 
56 Maschinenpistole 5 (kulsprutepistol 5). 
57 Instruktör i POLKON. Normalt i denna rapport specificeras i varje kapitel vilken polis som sagt vad, t.ex. polis 
A1, polis A2 etc, men för att försvåra identifiering har det inte gjorts här. 
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kommunikation. Polismannen redovisade att: ”Det enda sättet vi använde rösten på i de andra 
övningarna var att skrika att man var polis.”. Tidsstudien visade att en minut av utbildningens totalt 
960 minuter gick att beteckna som en kommunikationsövning, det vill säga en promille (polis E8, 
september 2018).  
 
Rapportförfattaren bad två andra poliser att genomföra en liknande tidsstudie i en annan region under 
oktober 2018. De ombads även att anteckna kommentarer kring kommunikation under denna 
POLKON-utbildning. Direkt under introduktionen av utbildningen fick rapportförfattaren ett SMS med 
innehållet att ansvariga framförde att: ”Vi kommer inte lägga så stor vikt vid kommunikation då det 
redan är en del i POLKON…”.  
 

 
Bild 2. Powerpoint under introduktion POLKON-utbildning, oktober 2018. 
 
Tidsstudien visade att av utbildningens 1440 minuter var det ingen tid alls som avsattes för att 
praktiskt öva kommunikation. Under en teorigenomgång nämndes att den kommunikativa förmågan 
kan försämras om man håller i ett vapen och detta tog cirka 15 sekunder att säga. Bataclan i Paris58 
var det återkommande temat för att illustrera terror. Under cirka två minuter blev det vid ett tillfälle 
under teorigenomgång en hänvisning till det kommunikativa kunskapsområdet (polis E39 och polis 
E40, oktober 2018).  
 
En ytterligare tidsstudie genomfördes av en polis (E67) i ännu en region i november 2018. Denna 
tidsstudie visade att inte någon av utbildningens 960 minuter ägnades åt kommunikationsövningar. 
Polis E67 berättade att hen under hela utbildningen var redo att mäta och skriva ned hur mycket tid 
det ägnades åt att prata om kommunikation, men ”det kommunikativa nämndes faktiskt inte ens 
under utbildningen” (polis E67, november 2018). 
 
Iakttagelserna ligger i linje med vad som framkommit vid intervjuer med både deltagare och 
instruktörer. Det stora flertalet som intervjuats har uppgett att det inte varit några övningar i 
kommunikation alls eller att dessa utgjort ett obetydligt inslag. Ett fåtal intervjuade har uppgett att en 
färdighetsträning av kommunikationsförmågan inte getts något stort utrymme, men att det 
förekommit inslag av detta vid flera övningar. Ingen har uppgivit att det rör sig om en gedigen 
utbildning i kommunikativa metoder.  
 
  

                                                             
58 Samordnat terrorattentat på sex platser i centrala Paris i november 2015, där 130 personer dödades och 
över 350 personer skadades. De flesta skadade och dödade befann sig i konsertlokalen Bataclan. 
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7.4 Reflektion kring utveckling av polisers färdigheter i konflikthantering och 
våldsanvändning 
7.4.1 Under Polisprogrammet 
Vid intervjuer med instruktörer i polisiär konflikthantering och polisstudenter i olika studieorter 
framkommer det att man inte hinner med det som vore önskvärt på grundutbildningen inom det 
polistaktiska området. På två av utbildningsorterna uppges att fokus ligger på att studenterna ska klara 
av kompetensprovet i skjutning, medan en av studieorterna har ett annat upplägg på 
skjututbildningen. En instruktör menade att på grund av att många studenter ska klara godkänt på 
kompetensprovet finns mycket begränsade möjligheter att öva något annat än ett automatiserat 
beteende att träffa mitt i målet. Hen påpekade att det därför som instruktör är viktigt att sträva efter 
att skapa en balans i de andra praktiska övningar som genomförs och att försöka få in 
reflektionsmoment. Denna instruktör framhöll att det inte bara är viktigt att ha en röd tråd under, 
utan även efter utbildningen, eftersom det inte går att hinna med det man borde inom ramen för 
nuvarande grundutbildning. Denna röda tråd efter att studenterna är klara med grundutbildningen 
saknas dock menade hen (polis E3, september 2018). En annan instruktör poängterade på ett tydligare 
sätt olika brister under grundutbildningen bland annat vad gäller att integrera praktisk kommunikation 
i övningar med vapen och att tiden för reflektion är så begränsad att studenterna bara hinner lära sig 
hur de ska agera, men inte varför (polis E7, september 2018). En annan instruktör uttryckte att när 
det gäller polistaktik har studenterna: ”lärt sig fraserna, men inte förstått innebörden” (polis E23, 
oktober 2018).  
 
En instruktör menade att de fysiska tekniker som lärs ut är lösryckta tekniker från 90-talet. Hen 
uttryckte att: ”Det finns ett tomrum mellan det värsta och fyllan som man leder från en parkbänk” och 
påpekade att officiella tekniker och övning för att hantera det våldsamma motståndet saknas. Det 
finns dock instruktörer som tar egna initiativ och försöker ge studenter denna kunskap. Hen framförde 
att många studenter är utlämnade att själva lösa situationen när de kommer ut i verkligheten eftersom 
de inte fått verktyg att hantera dessa typer av situationer och att det borde betraktas som ett 
tjänstefel att de officiella teknikerna inte ger studenterna rätt förutsättningar (polis E38, oktober, 
2018). 
 
Huvuddelen av de studenter som intervjuats anger att de är nöjda med utbildningen, men att det är 
alldeles för lite övning och repetition av det som lärts ut. En student framförde att de praktiska 
moment de genomfört till största delen inte borde kallas för övningar utan ”Prova-på-tillfällen”. Hen 
menade att de får en kunskap i lagstöd, och sedan får de prova på att tillämpa dessa. I de få övningar 
som genomförs ska nästan allt med och de får inte öva lätta saker och sedan bygga på med svårare 
efterhand (polisstudent E10, oktober 2018). En annan student förklarade det hela med att: 
”Utbildningen är kort och det är många moment som ska behandlas. Det är juridik, akutsjukvård, 
vapen med mera. Det är så mycket att det blir snurrigt. Man tentar av en sak och sedan är det en ny 
sak som gäller.” (polisstudent E6, oktober 2018). En student sammanfattade nuvarande utbildning 
med att: ”utbildningens och lärarens målbild är jättebra vad gäller våldsanvändning och 
konflikthantering, men få studenter känner att man lyckas implementera detta på grund av för lite 
utbildning. Det krävs mer övning. Egentligen är man inte klar för att gå ut” (polisstudent E2, september 
2018).  
 
Studenter har ifrågasatt relevansen och utformningen av kompetensprovet i skytte, där man i en tyst 
övningshall ska träffa mitt i ringen: ”Man får inte öva röst, skjuta varningsskott eller skjuta i ben” 
(polisstudent E1, september 2018). På en av studieorterna vet studenterna inte hur examensprovet i 
skytte är utformat. De får genomföra olika typer av träning och skjutträningen är mer dynamisk 
jämfört med de andra två studieorterna.  
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Utbildningen i fysiska tekniker får kritik från studenter från samtliga studieorter för att i för liten grad 
omfatta tekniker för att hantera våldsamma personer och freda sig genom nödvärn och att man med 
de övningar som genomförs inte når upp till en önskvärd kunskapsnivå. Det finns skillnader i hur 
utbildningen har utformats. Vid en studieort verkade studenterna generellt sett vara mer kritiska till 
upplägget av utbildningen än i de andra två utbildningsorterna. Utifrån studenternas berättelser 
verkar det också finnas skillnader på individnivå mellan olika instruktörer.  
 
Ett återkommande tema vid intervjuer med studenter från alla tre studieorterna är att det är för få 
praktiska övningar. Kritik mot brister i omfattningen på praktiska övningar nämns vid varje intervju 
men innehållet kan vara lite olika beroende på studieort:  ”Vi har bara en gång under hela utbildningen 
fått öva att skjuta på kortare avstånd än sju meter, en gång har vi fått öva att skjuta i mörker, en gång 
dynamiskt skytte. Likaså har vi bara övat vägspärr en gång och stoppat farliga personer i fordon en 
gång. Fordonstopp i mörker har vi aldrig övat.” (polisstudent E3, oktober 2018). Av intervjuer har det 
framgått att det förekommer enstaka simulatorövningar, men studenter har påpekat att i dessa 
övningar är det bara användning av OC och tjänstevapen som registreras – inte förmågan till 
konflikthantering.  
 
Intervjuer pekar på att det förekommer case som går ut på att studenterna ska prata, men det handlar 
om några enstaka tillfällen under hela polisutbildningen. I annat fall handlar kommunikationen om att 
identifiera sig som polis eller ge direktiv som ”Backa undan!”, ”Lägg dig ner!” etcetera. Annan typ av 
kommunikationsförmåga övas i mycket liten utsträckning även om det av intervjuer framgått att vissa 
studenter har haft enstaka separata övningsmoment i detta under en termin. Utbildning i 
kommunikation handlar mer om det som står i kurslitteraturen, att det sker hänvisningar till 
konflikttrappan och att lärare säger ”tänk på det här”, ”ha det här i bakhuvudet” än att det 
kontinuerligt genomförs övningar för att utveckla färdigheter i kommunikation. En polisstudent gjorde 
följande sammanfattning: ”Man blir mer sig själv än att man är den professionella i konfliktsituationer 
med tanke på att man inte övar detta.” (polisstudent E9, oktober 2018). Vid intervjuer har det hävdats 
att polisstudenter ofta är bra på att kommunicera, men att ”det är inget som kan tillskrivas 
utbildningen, utan något man har med sig sedan tidigare. De som inte har denna förmåga sedan 
tidigare får den inte under utbildningen” (polisstudent E14, oktober 2018). Ett problem som förs fram 
är att många nya studenter är unga och har liten eller ingen tidigare arbetslivserfarenhet, vilket kan 
vara negativt för deras kommunikationsförmåga.  
 
En vanlig synpunkt vid intervjuer var att övningarna på polisutbildningen måste bli mer lika 
verkligheten och inte så ensidigt handla om angrepp som resulterar i våldsanvändning. Ett skäl till 
nuvarande förhållande är att utbildningstiden är så kort och att övningarna därför måste fokuseras till 
att studenterna ska nå upp till en nödvändig förmåga i fysisk våldsanvändning. Flera som intervjuades 
uttryckte att det var ett problem: ”Om man alltid ska förvänta sig det värsta så tror jag att det är en 
stor risk att det brister i kommunikationen om man alltid ska gå och vara på sin vakt.” (polisstudent 
E6, oktober 2018) En annan student uttryckte att: ”Det är inte bra om man blir utbildad att bli en 
kamphund och sedan ska man ut i samhället. Viljan att vara kamphund finns fortfarande kvar. Man 
förväntar sig action […] och man lär sig inte att kommunicera och agera ’för att släcka bränder’”. 
Studenten fortsatte: ”Det sätt som vi lär oss att bemöta människor på under polisutbildningen är 
mycket olyckligt. Jag och andra kurskamrater har funnit att det kommer öka klyftorna och 
skapa/förstärka ’vi och dom’ mellan polis och medborgare i vissa områden.” (polisstudent E5, oktober 
2018).  
 
Ett förhållande som berörts vid intervjuer är att det verkar uppfattas mer bekymmersamt om en 
student är försiktig än om studenter är hårda i sitt agerande. Polisstudenter uppger att de sist nämnda 
sällan korrigeras av läraren. En polisanställd som intervjuats uppgav att det vid diskussioner i 
lärarrummet är vanligare att det framförs en oro över studenter som exempelvis uttrycker att han/hon 
tycker det skulle vara jobbigt att skjuta en annan människa än kring personer vars agerande innebär 
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en förhöjd skaderisk för andra studenter vid övningar. Under intervjuer med studenter har det nämnts 
att det finns individer på polisutbildningen som mer än gärna agerar med våld istället för att försöka 
kommunicera. Studenter och även polisanställda menar att det är viktigt att dessa individer får klart 
för sig att ord många gånger är det bästa vapnet. Det finns föreställningar, som har en stor 
påverkansfaktor, om vad det krävs för att vara polis. Det handlar om hur diskussionen går i olika klasser 
och bland olika subgrupper. Det rör sig också om signaler som skickas av lärare, till exempel uttryck 
som att det är viktigt att agera så att man kommer hem efter arbetspasset.  
 
En annan sak som förts fram är att vid case i avrapportering har de misstänkta ofta utländska namn, 
medan målsäganden och vittnen har svenska namn. Under intervjuer har det påpekats att det 
förmedlas en stereotyp syn på bland annat utsatta områden, där man som student nästan kan få 
intrycket att alla människor där är kriminella. En student uppgav att en lärare hade uttryckt sig om 
personer från ett visst land enligt följande: ”alla personer från X59 var våldsamma och att han inte 
visste varför, utan att det bara var så.” (polisstudent E8, oktober 2018). Attityder och förhållningssätt 
hos poliser har angivits vara en viktig grund för hur en konfliktsituation utvecklar sig. Detta är motivet 
till att förhållanden kring attityder som förs fram i detta stycke presenteras trots att det bara var 
enstaka studenter som spontant under intervjuer lyfte fram denna typ av kritik.  
 
Många polisaspiranter som intervjuats är nöjda med utbildningen, men menar att övningar på 
grundutbildningen är väldigt svarta eller vita: ”Antingen går man ’all in’ och det är en person med kniv 
eller så är det uppenbart att det inte är så.” (Intervjugrupp E2, november 2018). Vidare påtalades att 
under utbildningen vet man vad en övning ska handla om. Om man till exempel håller på med 
”momentet droger och missbruk så vet man att case kommer handla om detta. Hade det istället varit 
ett LUL-ärende [Lagen om unga lagöverträdare] är det mycket tveksamt om man löst det där och då” 
(Intervjugrupp E1, november 2018). Verkligheten är inte så enkelspårig. På grund av att man under 
grundutbildningen bara får delta i polisarbete tre till fem dagar ”finns en stor risk att man får en skev 
bild av vad yrket går ut på” (Intervjugrupp E4, november 2018).  
 
Vid intervjuerna med polisaspiranterna var det många som anmärkte på att det är ett stort fokus på 
att hantera det värsta och att övningarna ofta var extrema. Likaså att våldsanvändning uppfattats varit 
enkelspårig. Övningarna slutar vanligtvis med våld och övningar i kommunikation förekommer i 
princip inte. Vidare nämnde polisaspiranterna att de under aspirantintroduktionen blivit tillsagda att 
prova att rikta i mål utan att skjuta, men förklarade att det inte kändes ”naturligt för det vi lärt oss och 
har i ryggmärgen är att vi riktar mot målet och skjuter” (intervjugrupp E3, november 2018). Med 
utgångspunkt från vad polisaspiranterna visste om händelsen där en person med Downs syndrom blev 
skjuten i Stockholm i augusti 2018, menar nästan alla som intervjuades att det inte är konstigt att ett 
sådant ärende kan sluta som det gjorde med tanke på hur utbildningen är upplagd. Det ”låter som ett 
typiskt skolexempel – ett värsta scenario som alltid slutar med att vi ska skjuta. (intervjugrupp A3, 
november 2018). Några exempel på yttranden vid intervjuer med polisaspiranter (november 2018): 
 

 ”Vi övar inte att frysa ett läge och backa. Det har vi aldrig övat. Utan det handlar hela tiden 
om att gå in och ta kommandot” (polisaspirant E10) 

 ”Om det varit 15 stenkastare har man inte sprungit. Man har agerat. Man har skrikit släpp 
kniven och gått på. Det har hänt att lärare sagt att det inte är så smart, men det är inget vi 
övat på” (polisaspirant E1) 

 ”När vi haft vapenteknik så har det tydligt poängterats att vi ska definiera hotet. Men det 
går snabbt att skjuta 8 skott och lärare har sagt att vi ”ska komma hem efter arbetspass” 
och det har skickats ut signaler att det är bättre att skjuta än att inte skjuta” (polisaspirant 
E2) 

                                                             
59 Angav en viss nationalitet, vilken anonymiseras i rapport för att försvåra identifiering av uppgiftslämnare. 
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 ”Jag är jättenöjd med utbildningen. Vi måste vara förberedda för det värsta” (polisaspirant 
E4). 

 ”Vi har under utbildningen inte tränat på att hantera vanligt ”folk” och situationer, utan har 
man ropat att jag måste prata med dig så har personen sagt håll käften och dragit fram ett 
vapen. Inte stannat upp och uppträtt som de flesta gör” (polisaspirant E6).  

 ”Övningar i kommunikation har tagits bort. Vad gäller att prata med vanliga människor på 
ett normalt sätt. Det enda sättet vi kommunicerar på är när det handlar om maktutövning” 
(polisaspirant E5) 

 ”Vi måste veta vad vi gör och när tiden inte räcker till är det worst case som blir kvar” 
(polisaspirant E7) 

 ”Jag upplever att lärarna är sönderstressade och att man tar bort övningar” (polisaspirant 
E8). 

 ”Vi har inte tid att ta in och reflektera kring det vi lär oss utan det blir hela tiden ytinlärning” 
(polisaspirant E11) 

 
 
Utifrån Polismyndighetens utbildningsplan för polisutbildningen är det svårt att hitta konkreta krav 
som på ett tydligt sätt definierar vilken förmåga studenterna ska ha efter genomgången utbildning. 
Det gäller bland annat deras förväntade förmåga att hantera konflikter och användning av våld. Det 
finns uttryck som har relevans för dessa förmågor. Det anges till exempel att polisstudenterna ska visa 
förmåga att (Polismyndigheten, 2016c):  
 

 Tillämpa lagstiftning som är relevant för polisiär verksamhet 
 Agera utifrån kunskap och färdigheter i polisiära situationer 
 Använda polisens arbetsmetoder och teknikstöd 
 Kommunicera i skilda situationer utifrån olika individers och gruppers behov 

 
 
Kraven är inte konkreta och öppnar för en mängd tolkningar av vad som ingår i respektive förmåga. 
Vilka som är de lägsta kravnivåerna på polisstudenters förmågor går heller inte att avläsa av 
utbildningsplanen. Det gör att kraven på studenterna skiljer sig åt mellan de olika studieorterna och 
att de bland annat inte tränar in samma sätt att lägga ned en bråkig person i samband med ett 
ingripande. Utbildningsplanen behöver utvecklas och även kompletteras med ett eller flera dokument 
som tydliggör vad som ingår i respektive förmåga, där även den lägsta kravnivån specificeras.  
 
7.4.2 Omfattning på POLKON-utbildningen 
Polismyndigheten har fastställt att 48 timmar per år ska avsättas åt polistaktisk utbildning (POLKON). 
Enligt Polismyndighetens beslutsunderlag är det den absolut minsta mängd fortbildning som måste 
avsättas för att en acceptabel kompetensnivå ska kunna upprätthållas. Denna studie pekar tydligt på 
att det inte bara finns ett behov av att upprätthålla en viss kunskapsnivå hos de nyutexaminerade 
poliserna, utan även att fördjupa de polistaktiska färdigheterna hos dem. För att både ”upprätthålla 
och fördjupa polisernas kompetens inom området” har det, som tidigare påtalats i denna rapport, 
framförts att det finns ett behov att årligen avsätta tio dagar (80 timmar)” (Polismyndigheten, 2015, 
beslutsunderlag, sidan 2). Det fastställdes dock att utbildningen i POLKON ska begränsas till 48 timmar, 
men det är tydligt att regionerna inte har levt upp ens till detta krav.   
 
Polismyndigheten verkar dessutom bortse från att om den årliga utbildningen på 48 timmar inte 
genomförs ett visst år vore det logiskt att öka utbildningens omfattning nästkommande år för att 
upprätthålla en lägsta acceptabel kunskapsnivå. Vidare finns det personal som avslutat sin 
polisutbildning för många år sedan, utan att ha haft någon årligen återkommande polistaktisk 
utbildning. Polismyndigheten gör inte några individuella bedömningar av utbildningsbehov trots att 
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det finns en medvetenhet om att det kan ta olika lång tid för personal att uppnå en viss kompetensnivå  
(Polismyndigheten, 2016b)60.  
 
 
7.4.3 Innehållet i POLKON-utbildningen 
POLKON-utbildningen har av många som intervjuats spontant nämnts som ett lyft. Ett problem som 
angivits var att tidigare utbildning och förfaringssätt skapade passiva poliser. Flera poliser menade 
också att arbetsgivaren förut undvikit att utbilda poliser i hur de ska agera i extremsituationer för att 
slippa ta ett arbetsmiljöansvar. Det var då den enskilda polisens ansvar om denna gick in och agerade 
i dessa situationer. Likaså var instruktioner och utbildningen i självskydd inriktade på laga befogenhet, 
medan det nu på ett annat sätt förekommer praktiska moment med nödvärnsvåld. Teknikerna som 
används uppges dock vara avhängiga de enskilda instruktörernas egna uppfattningar. Personer med 
hög kompetens inom detta område har uttryckt sig kritiskt till vissa av dessa tekniker. Dessutom har 
övning i laga befogenhetsvåld numera blivit eftersatt i samband med fortbildningar. Ett problem som 
påtalats är att det i praktiken inte finns någon nationellt ansvarig för olika grepptekniker/taktiskt 
beteende som det går att vända sig till och som leder utvecklingen. Det förekommer och har tidigare 
förekommit olika utvecklingsprojekt, men utvecklingen har inte tagit det steg som flera som 
intervjuats menar är nödvändigt för att förbättra kvaliteten på utbildningen. 
 
Både instruktörer och andra poliser som intervjuats konstaterar att de förmågor som övas under 
POLKON utbildningen är viktigt att en polis behärskar. Däremot är ett återkommande tema vid 
intervjuerna att vissa övningsmoment går att ifrågasätta. En instruktör liknade en övning vid att vara 
någon form av nöjesparksaktivitet där man ska skjuta så mycket som möjligt, istället för att fylla något 
vettigt syfte (polis E2, september 2018). En polis beskrev att det förekommit övningar som det var 
omöjligt att lyckas med, till exempel en FX61-övning där det var ett antal likadant klädda personer i en 
sal. Det gick inte att se vem som helt plötsligt skulle skjuta. I normalfallet kan man i en verklig situation 
få någon indikation på om en persons beteende eller utseende sticker ut, menade denna polis. Hen 
uppgav vidare att en polis i insatsstyrkan vid ett tillfälle besökte utbildningsplatsen och bad att få 
genomföra övningen, vilket han inte fick för instruktörerna. Den som intervjuades berättade att: ”Jag 
är övertygad om att de inte ville visa att det inte gick att lyckas, ens om man tillhörde insatsstyrkan”. 
Hen ansåg att övningarna inte alltid är anpassade för att man ska lära sig saker och menade att det är 
”alldeles för högt fokus på egen säkerhet. Det gör att poliser blir rädda. Allt är farligt. Istället för att få 
trygga poliser så får man osäkra poliser.” (polis E8, september 2018). En polis uttryckte att man i liten 
grad har någon kontinuerlig utbildning i att hantera vardagshändelser och att man sedan åker iväg en 
gång i halvåret och ”övar någon form av världskrig” (polis A42,  oktober 2018).  
 
En instruktör uppgav att hen till viss del kunnat iaktta att det vid scenarier i utbildningssammanhang 
blivit vanligare att polispersonal tar fram sitt vapen även om det varit en nackdel för att kunna agera 
i den aktuella situationen. Det verkar ha blivit en slags trygghetskänsla att ha vapnet framme. Hen 
hade inte tillräckligt mycket underlag för att kunna konstatera om så var fallet även i verkliga 
situationer (polis E17, oktober 2018). En instruktör uppgav att han fick en tankeställare kring 
innehållet i POLKON när en polis sade att de gjort ett pdv (pågående dödligt våld) -sök på ett ärende 
som visade sig inte alls ha handlat om pågående dödligt våld. Det var en person som stod i ett trapphus 
med en yxa och som inte hade skadat någon. Genom ett sådant agerande från polispersonal är risken 
stor att det uppstår en nödvärnssituation, menade instruktören (polis E24, oktober 2018). Någon som 
intervjuades menade att nya poliser verkar vara räddare för att ta fram vapnet och sätta på 
handfängsel och att det finns poliser som pratar i situationer då de istället egentligen skulle gå in och 
agera.  

                                                             
60 Hänvisning sker till magisteruppsats Andresen (2014).  
61 FX systemet kan jämföras med paintball, men den skillnaden att det går att träna med sina egna vapen och 
sin egen utrusning. En speciell pipa sätts in i vapen och istället för skarpa projektiler används färgprojektiler. 
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I en rapport från Polismyndigheten nämns att många av de metoder som utvecklats inom ramen för 
polisens taktiska utbildning har tagit sin utgångspunkt i allvarliga och närmast extrema händelser. Det 
har medfört att utbildningsmoment haft en inriktning mot ”tämligen höga hotbilder som mer sällan 
motsvarats av den polisiära vardagen”. Det påpekas att: 
 

”I detta ligger en risk för att skapa en bild av en överdriven hotbild vilket kan leda till ett 
agerande som både på kort och lång sikt kan bidra till att skapa en mer hotfull situation 
än den polisen från början hade att förhålla sig till.” (Polismyndigheten 2016, sidan 24) 

 
Med anledning av detta påtalas att utveckling och utbildning skulle kunna behövas bedrivas i två 
parallella spår. Senare i Polismyndighetens rapport konstateras dock att farhågan som tidigare 
uttryckts – att nuvarande upplägg på utbildningen kan skapa en upplevelse av en orealistisk hotbild –
inte kan bekräftas utifrån ”befintligt underlag” (Polismyndigheten 2016, sidan 26).  
 
Av de poliser som skjutit vid ett polisiärt ingripande angav en övervägande majoritet (85%) att de fått 
en fullgod utbildning. Vissa poliser önskade dock mer utbildning i mörkerskytte eller skytte under 
rörelse (Polismyndigheten, 2016b). Innan man utifrån redovisningen drar slutsatsen att utbildningen 
är fullgod gällande bland annat förmågan att kommunicera och förmågan att fatta beslut och överväga 
olika handlingsalternativ i kritiska situationer borde man beakta vad som framkommit i denna rapport 
gällande att kritiskt reflektera kring sin (och andra polisers) del i en händelseutveckling.  
 
I denna rapport har en bristfällig kritisk reflektion exemplifierats på flera ställen. I kapitel två beskrevs 
att ett stort antal poliser uttryckte sitt gillande när de poliser som var inblandade i dödsskjutningen av 
Eric Torell med Downs syndrom hyllades i inlägg i sociala medier, att representanter från 
Polismyndigheten nästan undantagslöst endast förde fram externa faktorer som inte polisen råder 
över som generella förklaringar till ett ökat antal dödsskjutningar, och att en polis som ställde kritiska 
frågor kring polisens utbildning blev starkt ifrågasatt av andra poliser på sociala medier. Med tanke på 
denna inställning går det möjligen att hävda att det vore osannolikt att Polismyndigheten skulle få 
fram ett ”befintligt underlag” som visade att upplägget på utbildningen kunde bidra till att framkalla 
en överdriven hotbild. Därtill ska tilläggas, som tidigare påpekats, att forskning visat att det kan vara 
en stor skillnad mellan hur Polismyndigheten presenterar ett förhållande och hur det i realiteten ser 
ut. Det är tydligt att Polismyndigheten ser det som viktigt att bygga upp en tilltalande bild av hur 
verksamheten fungerar, vilket också innefattar upplägg på utbildning (se exempelvis Holgersson, 
2018a). ¨ 
 
Aktivt lyssnande poängteras i utbildningsmaterialet till POLKON och lyfts fram som viktigt ur en 
kommunikationsaspekt: ”Som vid alla byggnationer är grunden viktigast. Grunden i detta fall blir aktivt 
lyssnande”. (Polishögskolan, 2014a, sidan 10). Det kan därmed tyckas vara rimligt att det genomfördes 
övningar som riktade in sig på denna viktiga förmåga under fortsättningsutbildning inom det 
polistaktiska området. Ingen av intervjuerna pekar dock på att det förekommit något sådant. Som 
tidigare konstaterats har inslaget av kommunikationsövningar generellt sett varit svag under polisens 
fortbildningar. En instruktör förklarade det hela med att kommunikation haft en liten plats i hur det 
grundtaktiska förhållningssättet (GTF) utvecklats. Hen menade att det var mycket tydligt under 
genomförandet av den första kursen i bastaktik och sedan har det fortsatt på den vägen (polis E14, 
september 2018).  
 
Ett förhållande som rapportförfattaren har reagerat på i samband med deltagande observation är 
kontrollbegreppet, vilket i den grundläggande taktiska utbildningen till att börja med innebar att man 
som polis skulle förhålla sig till ett potentiellt hot på ett sådant sätt att man som polis fick kontroll 
över situationen. Det budskap som förmedlades rimmade illa med vissa krav som finns i polisyrket på 
att agera och bidrog kanske till att skapa ett passivt beteende hos ett antal poliser. Dessutom 
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betraktades en kontrahents vilja till angrepp ur en aspekt som konstant. Det gjorde att polisers sätt 
att kommunicera och agera istället kunde öka risken för konfrontation – trots att det enligt konceptet 
fanns en uttalad ambition att undvika detta. Denna risk växte när ett mer offensivt förhållningssätt 
fick genomslag i de taktiska metoderna. Övning i kommunikation och deeskalering är tydligt 
undertryckta i praktiska moment. Ett skäl går säkert att finna i en begränsad resurstid för praktiska 
övningar där ett visst övningsmoment har som syfte att behandla en viss förmåga. Figuranter får 
därmed instruktioner om att agera på ett särskilt sätt för att poliserna ska få öva denna förmåga. 
Övningar har i normalfallet därmed varit statiska på så vis att det i slutändan ofta inte har spelat någon 
roll hur man som polis kommunicerat eller vilka alternativa handlingssätt som valts – scenarierna har 
vanligtvis ändå slutat på liknande sätt där poliserna har fått bruka våld mot figurant. 
 
Intervjuer pekar på, med tanke på vad som anges i FAP 776-1, att det inte bara är förekomsten av 
övningsmoment i förmågan att kommunicera på ett konfliktreducerande sätt som är bristfälligt med 
tanke på vad som anges i FAP 776-1. Samma förhållande råder även beträffande förmågan att utföra 
ingripanden i enlighet med principerna i 8§ av polislagen (behovs- och proportionalitetsprincipen) och 
i att utföra säkra ingripanden för alla inblandade parter. Flera poliser har betonat behovet av att öva 
defensiva metoder eftersom det i verkligheten ofta finns många alternativ som att backa tillbaka och 
börja om, men att det till stora delar bara handlar om att ”dundra på” och att man får känslan av  ”att 
det är tänkt att man ska skjuta ihjäl någon för minsta lilla” (polis E42, oktober 2018). En del poliser 
uppfattade inte att det var några problem med upplägget på POLKON utbildningen.  
 
En instruktör poängterade att defensiv inte är samma sak som passiv och att ett defensivt agerande 
ofta är säkrare både för poliserna och tredje person – men att det i extremsituationer kan hända att 
vi som poliser måste vara offensiva för att rädda liv. Hen menade att med mycket träning i offensiva 
metoder, eller med många nya poliser som till stora delar bara kommit i kontakt med offensiva 
metoder uppstår en risk att poliser glömmer bort att det ofta är bra att vara defensiv (polis E17, 
oktober 2018). Utbildning för att öka förmågan vad gäller det mentala förhållningssättet har också 
framförts vara eftersatt. En polis redogjorde för ett ingripande där en erfaren polis på väg fram till 
platsen bidrog till att öka den mentala förberedelsen och att det sannolikt var avgörande för att 
ingripandet ledde till att en person med kniv inte blev ihjälskjuten (polis A48, oktober 2018). En 
instruktör som arbetar på en enhet inom det nationala insatskonceptet uppfattade att 
ingripandepoliser lägger för lite tid på det mentala förhållningssättet och stresshantering. Man har 
fastnat i det ”värsta”. Hen menade att det är helt rätt att personal som ingår i det nationella 
insatskonceptet utbildas i det ”värsta” men ”numera känns det som att alla håller på med 
terrorbekämpning i någon form” (polis E11, september 2018). En polis menade att det vore bättre att 
gå in i LISA (polisens system för anmälningar av skador och tillbud på skador) när man konstruerar 
case för POLKON. Där finns det case som är verklighetsförankrade.  
 
Både instruktörer och andra poliser som intervjuats har framfört att det behövs reflekterande poliser 
som har en förmåga att fatta väl avvägda beslut, men att en stark övervikt av övning i offensiva 
metoder i förhållande till vardagssituationer riskerar att resultera i att poliser blir offensiva utan att 
reflektera. Risken har påtalats vara särskilt hög för unga kollegor. Två veckor efter dödsskjutningen av 
Eric Torell med Downs syndrom i Stockholm upprättades en promemoria av den som är ansvarig för 
den polistaktiska utbildningen. Det nämns bland annat i denna att: ”Under perioden 2016-2018 har 
inriktningen för polisiär konflikthantering varit terror.” och att kompetensutveckling ska ske inom 
POLKON i syfte att minska våldsanvändningen i situationer där poliser ingriper mot personer som lider 
av psykisk ohälsa. Av promemorian framgår att inriktningen på 2019 års POLKON ska ”fokuseras mot 
att utveckla polismannens förmåga att göra bedömningar av en situation samt, med hänsyn taget till 
sin förmåga och andra omständigheter, fatta rättssäkra och adekvata beslut” (Polismyndigheten 
2018e). Den information som rapportförfattaren fått om materialet som tas fram för att kunna stärka 
polisanställdas förmåga att bemöta personer med psykisk ohälsa ger ett välgrundat intryckt. Men det 
kan vara en stor skillnad mellan en väl upplagd plan, framtaget grundmaterial och hur utfallet i 
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praktiken blir. Det utbildningsmaterial som togs fram för POLKON är ett tydligt exempel på detta. 
Mycket av det som finns med i utbildningsmaterialet har i själva verket inte varit innehållet i POLKON.  
 
Med tanke på den kultur som identifierats i Polismyndigheten i vikten av att försvara varumärket satte 
rapportförfattaren upp en hypotes att han skulle få ett visst svar på följande fråga:    
 

”Med tanke på inriktningen för år 2019 gällande att POLKON ska innehålla träning i 
beslut och bedömning av situationer ska man uppfatta det som att Polismyndigheten 
funnit/dragit slutsatsen att tidigare innehåll/upplägg av POLKON-utbildningen varit 
bristfälliga vad gäller att ge polispersonal förutsättningar/en förmåga att göra korrekta 
och väl avvägda beslut i konfliktsituationer?” 

 
Det svar som erhölls: 
 

”Vår ambition är att hela tiden bli bättre. Därför betonar vi vissa delar genom en 
inriktning. Det innebär inte att vi är sämre på det som vi betonar utan endast att vi 
försöker bli ännu bättre.” (mejl, 2018-10-04) 

 
Svaret överensstämde med rapportförfattarens hypotes. Det ska uppfattas som knutet till en kultur 
snarare än till ett agerande från en enskild befattningshavare. Även om reflektion förs fram som något 
viktigt av Polismyndigheten (bl.a. genom projektet ”Reflektion i vardagen”) är det tydligt att det inte 
är accepterat att kritiskt reflektera över förhållanden som kan påverka polisens varumärke. Det gäller 
inte bara linjepersonal utan även forskare och det hämmar att faktorer blir belysta på ett rättvisande 
sätt (Holgersson och Wieslander, 2018). Ämnesansvarig för polisiär konflikthantering som gav 
ovanstående svar påstod också i media att: ”Vi är på god väg att uppnå de här 48 timmarna per år 
med den planering som ligger.” (Sveriges radio, 2018). Som framgår av tabell fyra ovan rimmade det 
illa med ett verkligt förhållande och skiljde sig dessutom från det svar som formulerades till 
Justitiedepartementet (se nedan) samma dag som detta yttrande gjordes i media. 
 
Befattningshavaren som gav ovanstående svar är ansvarig för hur utbildningen ska genomföras, inte 
vad den ska ha för innehåll. Den som beslutar om innehållet är chefen för den nationella avdelningen. 
Flera som intervjuats har pekat på att det är han som bär ansvaret för Polismyndighetens ensidiga 
fokusering på ”bomber och granater” (polis E48, november 2018) och att det är ”sexigt med terror” 
(polis E49, november 2018). Huvuddelen av de 400 miljoner som satsades på terror avsattes till 
utrustning. Ett fåtal miljoner gick till utbildning. Övning i terror ianspråktog därför resurstid för 
ordinarie innehåll i POLKON-utbildningen. En inriktning att hantera pågående dödligt våld följdes av 
en inriktning att hantera terror. Internt sågs detta som ett problem och farhågor fördes fram att detta 
i kombination med många unga och oerfarna poliser kunde få mycket olyckliga konsekvenser. Ingen 
hänsyn togs till dessa internt framförda farhågor.  
 
I mer än ett decennium har polisiära brister i att hantera personer med en psykisk ohälsa nämnts i 
olika sammanhang. Polisen fick ett regeringsuppdrag i juli 2017 att stärka kompetensen inom detta 
område hos polisanställda genom att förstärka utbildningsinsatserna (Ju2017/06176/PO). Någon 
förändring eller korrigering av POLKON-utbildning för år 2018 genomfördes emellertid inte, utan 
inriktningen var fortsatt terror. Den som är ansvarig för detta och det utfall en sådan inriktning fick är 
processägaren.  
 
Denna omständighet bör ses i ljuset av ett domslut i den Europeiska domstolen för mänskliga 
rättigheter som fastställde att ansvaret för att en person dödas vid ett polisingripande sträcker sig 
längre än till de enskilda poliserna. De förutsättningar som poliser ges i form av bland annat utbildning 
och utrustning måste visa att polisorganisationen gjort vad som krävs för att skydda mänskligt liv 
(Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, 2009).  
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7.4.4 Svar till justitiedepartementet augusti 2018 
Några dagar efter att Eric Torell blivit ihjälskjuten i Stockholm 2018 önskade Justitiedepartementet få 
en skriftlig redogörelse för polisens utbildning i konflikthantering (Polismyndigheten, 2018g). 
Polismyndigheten framförde att fortbildningen i form av POLKON som bedrivs i Polismyndigheten 
omfattar totalt 48 timmar per år. Senare uttrycks i redovisningen att: ”De flesta polisregioner har 
genomfört mellan 24-32 timmar polkon fortbildning och i tre polisregioner har omfattningen uppgått 
till 16 timmar.”. Med ”de flesta” menas fyra. Det nämns inte i redovisningen att således ingen av 
regionerna når upp till en utbildningsnivå som enligt beslutsunderlaget till POLKON utgör en 
förutsättning för att bland annat garantera rättssäkerheten för allmänheten. Det framgår av det 
inskickade dokumentet att inriktningen på POLKON de senaste åren var ”terror”, men det nämns inte 
att det i beslutsunderlaget till POLKON framgår att om exempelvis nya ämnesområden såsom 
terrorism skulle inkluderas i POLKON måste det tillföras ytterligare tid till de 48 timmarna som ska 
genomföras varje år i grundläggande polisiär konflikthantering (se Polismyndigheten, 2015). Det 
nämns inte heller att det finns ett behov av att öka kunskapen i konflikthantering efter 
grundutbildningen. I svaret till justitiedepartementet nämns bara i allmänna ordalag vad 
grundutbildningen är tänkt att uppnå. Om det skett en konkret redovisning av hur lite studenterna 
övar vissa moment som är vitala för deras förmåga att hantera konflikter och använda våld hade detta 
blivit uppenbart.   
 
Vidare framgår inte av redovisningen att det finns skillnader i omfattning på utbildningen inom 
regionerna. Det framgår inte heller att det är ett stort antal poliser som ska ha denna utbildning men 
som inte genomgått den. Det redovisas  bara att det bedrivits fortbildning som omfattar ett visst antal 
timmar inom respektive region och det säger inget om hur många procent av poliserna som genomgått 
de redovisade timmarna. Polismyndigheten menade som förklaring till att antal timmar inte uppnåtts 
att ”den utbildning som har genomförts i de olika polisregionerna har i första hand, tillsammans med 
verksamhetsrepresentanter, anpassats för att på bästa sätt möta de behov och de förutsättningar som 
regionen har.” (Polismyndigheten, 2018g, sidan 3). Med tanke på de önskemål som uttryckts från 
bland annat Justitiedepartementet redan sommaren 2017 är det svårt att se att Polismyndigheten 
agerat på bästa sätt för att möta de behov som funnits. Då hade utbildningen justerats och ”terror” 
hade kompletterats med utbildning i vardagshändelser. Dokumentet avslutas med att poliserna i sin 
vardag kommer i kontakt med händelser som gör att deras kompetens och förmåga kan bibehållas. 
Med tanke på Justitiedepartementets frågeställning kan det för drabbade och anhöriga till offer för 
polisens våldsanvändning uppfattas som kränkande att polisen verkar uppfatta situationer i vardagen 
som en form av fortbildning. Förutsättningarna att lära sig något av dessa situationer verkar dessutom 
vara begränsat med tanke på förhållningssätt som bland annat framkommer i kapitel två i denna 
rapport. 
 
 
7.4.5 Urval, utbildning, användning och fortbildning av instruktörer samt styrning av 
utbildning 
Vid flera intervjuer har det framhållits att många instruktörer i POLKON är engagerade och duktiga. 
Det förekommer emellertid att både instruktörer och de som gått POLKON-utbildningar har pekat på 
att urvalet av POLKON-instruktörer har brister. Det hävdas att vem som helst verkar kunna bli POLKON 
instruktör oavsett inställning till våldsanvändning, erfarenhet av att utsättas för fysiska angrepp eller 
förmåga att kommunicera. ”Det finns instruktörer på POLKON som man inte har respekt för ute. Det 
kan vara personer som är kända för att springa så fort någon höjer rösten och sedan ska en sådan 
person stå och lära ut hur man ska agera i konfliktsituationer.” (polis E56, november 2018). Det finns 
en stor variation i kritiken mot instruktörer mellan olika utbildningsplatser. En polis som hade 
erfarenhet av POLKON-utbildning på två utbildningsplatser menade att ”de som är instruktörer där är 
sådana som jag uppfattar går att beteckna som COMBAT-poliser”. Hen berättade att hen försökt att 
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”peppa killar och tjejer som har ett mjukt förhållningssätt att bli instruktörer” och sagt ”att vi behöver 
sådana som dig”. Dessa har dock svarat att ”de inte vill bli instruktörer eftersom de uppfattar att de 
som är instruktörer har ett helt annat synsätt på polisarbete” (polis E67, november 2018). 
 
Vid flera intervjuer har det påtalats att användning av vissa instruktörer får olyckliga konsekvenser för 
kvaliteten på utbildningen. Samtidigt har det vid någon intervju framgått att det genomförs seriösa 
diskussioner om vilka instruktörer som man ska ta bort beroende på att de inte har rätt attityder och 
även att det blivit en jämnare nivå på instruktörer. Intervjuer har pekat på att det finns skillnader i 
landet. Det finns fyra kompetenscentrum som har påtalats är som ”egna små kungadömen” (polis 
E49, november 2018).     
 
Tidigare var utbildningen för instruktörer 20 veckor, men den har minskats till sju veckor. Det som 
dock bör beaktas vid en sådan jämförelse är att det grundläggande taktiska förhållningssättet var 
något nytt i början. Men numera har poliser som genomgår utbildning till instruktörer en kunskap om 
detta synsätt. Det har framkommit att idén med POLKON-konceptet är bra i och med att 
instruktörerna har hand om alla moment gällande den polistaktiska utbildningen, men att 
utbildningen är för kort för att uppnå en spetskompetens inom de områden som instruktörerna ska 
utbilda i. Det blir saker som inte hinns med, som att kommunikation har en teoretisk och inte en 
praktisk inriktning. Ett annat problem som nämnts är att fortbildningen för instruktörer inte har den 
omfattning som är önskvärd. Flera som intervjuats menar att fortbildning för instruktörer är obefintlig. 
En bristande kunskapsnivå hos instruktörer uppges göra att poliser inte får den förmåga som är 
önskvärd. En kunnig instruktör kan snabbt analysera en deltagares beteende och ge viktiga tips. 
Utbildningstiden kan då utnyttjas på ett bättre sätt än som är fallet för närvarande.   
 
En farhåga med upplägget av POLKON var att när färre personer skulle ha behörighet att leda 
kompetensskjutningar och övningar skulle det bli svårare att genomföra kortare spontana 
utbildningsmoment i samband med arbetspass. Flera som intervjuats har framfört sådan kritik. De har 
påtalat att det tidigare genomfördes lokala utbildningar var sjätte vecka till skillnad mot nu då man 
bara övar sina förmågor en gång i halvåret. Det gör att man glömmer mellan gångerna. Flera som 
intervjuats menar att kvaliteten på bland annat skjututbildningen visserligen var lägre tidigare, men 
att man sköt ofta. ”Nu har man kompetensskjutningen och kanske fem skott till och sedan är det ett 
halvår till nästa gång” (E66, november 2018). Att kritiken inte blivit än mer omfattande kan bero på 
att vissa ”gamla” instruktörer under en övergångsperiod har behållit sin behörighet.  
 
Ett flertal personer som intervjuats har påtalat att det är ett problem med att chefer i 
linjeverksamheten inte styr över utbildningen, utan att det är HR-avdelningen som hanterar detta: 
”Det är kompetenscentrum som avgör vad som är viktigt istället för att det blir det folk behöver” (polis 
E48, november 2018). Vid någon intervju har det påtalats att det är bra att utbildningen har brutits ut 
från linjeverksamheten eftersom utbildning historiskt sett har prioriterats ned och att det varit stora 
skillnader runt om i landet hur utbildningen har fungerat.    
 
Ett förhållande som vid vissa intervjuer lyfts fram som ett stort problem är att det blivit administrativt 
krångligt att genomföra utbildningar i polistaktik jämfört med tidigare. Personal ”mörkar att de har 
instruktörskompetens för att slippa vara instruktörer.” (polis E22, oktober 2018). På vissa håll är det 
mycket vanligt att polispersonal mot sin vilja tvingas att vara instruktörer. Anledningen är att många 
instruktörer känner att de rycks från den ordinarie verksamheten i för hög utsträckning och att de 
karriärmässigt och ekonomiskt förlorar på att vara instruktörer eftersom deras frånvaro inte 
uppskattas i linjeverksamheten. Samma förhållande har framförts av personal som är utbildare på 
polisutbildningen. Med tanke på ambitionen att öka antalet anställda till 2024 pekar flera som 
intervjuats att det behövs en förändrad kultur på synen på de som engagerar sig i utbildningsfrågor. 
”Instruktörerna är en viktig kugge i detta maskineri” (polis E59, november 2018). Ett annat problem 
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som påtalats är att driftbudgeten till utbildningsfrågor varit densamma under ett flertal år och att 
utbildningsfrågor i praktiken inte varit prioriterade.    
 
7.4.6 Stor skillnad mellan det som framgår i texter/direktiv och hur verksamheten bedrivs 
I slutrapporten beträffande POLKON betonas vikten av reflektion och att polisen blir en lärande 
organisation (Polismyndigheten, 2013). Det sker hänvisning till forskning i olika resonemang och 
argument. Direktiven i FAP 776-1 är tydliga gällande vilka förmågor som ska ingå POLKON-utbildning. 
Utbildningsmaterialet till POLKON-utbildningen (Polishögskolan, 2014a; 2014b; 2014c) innehåller ett 
flertal referenser till forskning. Det finns ett gott stöd i dessa texter för att kunna bedriva en ur 
forskning välgrundad POLKON-utbildning. Forskare har emellertid pekat på att det finns en övertro att 
det går att styra en organisation med olika former av texter. Yttranden och texter som producerats 
från Polismyndigheten kan ge intrycket av att det förhåller sig på ett visst sätt, eller kommer att bli så, 
men att det i praktiken varken är eller blir på det sättet (se t.ex. Ekman, 1999; Holgersson, 2018b). Det 
som framkommer i denna studie är ett tydligt exempel på detta, där det är en stor skillnad mellan det 
som framgår i texter och direktiv och hur verksamheten i realiteten bedrivs.  
 
7.4.7 Kulturens inverkan på polisers agerande 
Utbildning är en faktor som påverkar polisers agerande i konflikt- och våldssituationer. Poliser som 
intervjuats har dock pekat på att olika subkulturer i grupper och hos enstaka poliser samt personliga 
egenskaper och förhållningssätt har en större inverkan på polisernas beteende än utbildningen. I det 
andra kapitlet i denna rapport berörs olika typer av polisstilar. Ett problem som nämnts vid intervjuer 
är att poliser med ringa erfarenhet lär upp nya poliser och att det kan gå snabbt att anamma en viss 
subkultur.  
 

7.5 Polisers arbetsmiljö och medborgarnas rättssäkerhet 
7.5.1 En utbredd inställning att Polismyndigheten inte behöver rätta sig efter lagar och regler 
Den kritik som framförts när personer blivit ihjälskjutna av polispersonal handlar inte om att 
polispersonalen har missat målet, utan att de skjutit ihjäl någon som de inte borde ha skjutit ihjäl. 
Ändå är den enda kontroll som ska göras varje år att polispersonalen har en förmåga att tillräckligt 
snabbt träffa ett mål som de siktar på. Någon kontroll huruvida personal exempelvis har en acceptabel 
förmåga att ta adekvata beslut i kritiska situationer görs inte. Inte heller görs en kunskapskontroll av 
till exempel polispersonalens kommunikationsförmåga, förmåga att använda fysiska grepp och andra 
taktiska grunder, kunskap om lagstöd eller deras fysiska status. På polisutbildningen finns ett antal 
krav som de blivande poliserna ska uppfylla. Förutom på enstaka specialenheter sker därefter inte 
några andra kontroller av i vilken utsträckning personalen har en godtagbar förmåga inom andra 
områden än att träffa en tavla med tretton skott. 
 
Vid intervjuer har det framförts att studenter redan under sin korta kontakt med polispraktiken under 
grundutbildningen har fått höra att de inte ska fästa så stor vikt vid det som lärs ut i skolan. Detta 
budskap förstärks sedan under aspirantutbildningen: ”På skolan utgår man från vad lagen säger. 
Sedan blir det inte viktigt. Det är ett mycket stort problem” (polis E67, november, 2018). 
Rapportförfattaren har i en tidigare rapport beskrivit att det finns en utbredd inställning bland 
anställda inom Polismyndigheten att man inte behöver rätta sig efter lagar och regler och 
exemplifierade det bland annat med hur Polismyndigheten fördelar det systematiska arbetsmiljö-
arbetet i organisationen (Holgersson, 2018b, sidan 35-37). Brister i arbetsmiljöarbetet när det gäller 
att säkerställa att poliser har adekvat utbildning och utrustning har påpekats vid intervjuer. Mordet 
på polisman Leif Widengren i Högdalen har nämnts i detta sammanhang, men även andra exempel 
har givits. 
 
Utifrån den datainsamling som gjorts inom ramen för denna studie går det att dra slutsatsen att FAP 
776-1 inte följs, vare sig i omfattning eller innehåll. Polismyndigheten är beredd att frångå den absolut 
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minsta mängd årlig fortbildning som man själva angett krävs för att polispersonal ska upprätthålla en 
acceptabel kunskapsnivå inom ett område som man anger vara avgörande för polisernas arbetsmiljö, 
medborgarnas rättssäkerhet och Polismyndighetens trovärdighet. Läs föregående mening igen! 
 
7.5.2 Beskrivning av ett fall där en polis fick 1,5 års fängelse för att ha skjutit ihjäl en person  
Den 13 mars 2000 sökte polisen efter två personer i en stulen Saab 9000. Dessa två personer 
misstänktes även för en båtstöld. En förare som framförde en bil vände den vid anblicken av ett 
polisfordon. En 58-årig trafikpolis tog upp jakten efter bilen. Han var enligt poliskollegor 
fordonsintresserad och en väldigt duktig bilförare. Efter sex km lyckades polismannen hinna ifatt 
fordonet och kunde konstatera att det var den stulna Saaben. Hovrätten skriver att under förföljandet 
av bilen gjorde sig föraren av Saaben skyldig till vad som på goda grunder kan bedömas som grov 
vårdslöshet i trafik. Rekvisiten för grov vårdslöshet i trafik innefattar att person agerat grovt oaktsamt 
eller visar uppenbar likgiltighet för andras liv. Den rättsmedicinska undersökningen som senare 
genomfördes av föraren av den stulna Saaben visade att han hade höga halter amfetamin i blodet. Tre 
kilometer efter att polismannen hunnit i fatt Saaben kördes fordonet i diket och voltade. 
Gärningsmannen flydde från fordonet och polismannen sprang efter.  
 
Trafikpolisen uppgav senare att han uppfattade att han hade att göra med en narkotikamissbrukare 
och att denne sannolikt bar med sig ett hagelgevär med tanke på hans rörelsemönster med ena armen 
och att det putade upp något mellan halsen och axeln. Trafikpolisen sköt ett varningsskott62 och 
menade att det hade att göra med att han var rädd att gärningsmannen skulle springa in i ett 
boningshushus och ta gisslan. Boningshuset låg i den riktning som gärningsmannen sprang åt (se figur 
4).  
 
Det är möjligt att påståendet om att polismannen uppfattade att gärningsmannen hade ett hagelgevär 
var en efterhandskonstruktion. Hovrätten gjorde, oavsett om så var fallet, bedömningen att 
polismannen inte hade rätt att skjuta varningsskott i och med att reglerna för varningsskott enligt 
rikspolisstyrelsens föreskrifter är desamma som för verkanseld. Brotten stöld, vapenbrott och grov 
vårdslöshet i trafik ger inte en polisman rätt att skjuta verkanseld. Hovrätten påtalade också att enligt 
samma föreskrifter (§2) får visserligen en polisman använda skjutvapen för att omhänderta en person 
som befaras missbruka ett innehav av skjutvapen som kan vara farligt för annans liv och hälsa. 
Hovrätten fann dock att polismannens farhågor att gärningsmannen skulle springa till ett hus och ta 
gisslan inte var av den beskaffenhet att vare sig denna paragraf eller rätten till nödvärn var tillämpbar.    
 
Efter att polismannen sprungit cirka 100 meter avlossade han ett andra skott63. Avståndet till 
gärningsmannen var då 30-40 meter.  Polismannen hade under en kort tid inte sett gärningsmannen 
utan letade efter honom i anslutning till en vedhög. Gärningsmannen sprang i riktning mot den 
krockade bilen och polismannens tjänstefordon. Tjänstefordonet hade nycklar i tändningslåset och 
motorn igång. När polismannen såg gärningsmannen ropade han att denne skulle stanna. Lite olika 
utsagor har lämnats av polismannen, men han uppgav i hovrätten att när han ropade att 
gärningsmannen skulle stanna vände sig denne om och kröp ihop. Polismannen (P i figur 4) framförde 
att han såg att något blänkte och han uppfattade att gärningsmannen riktade ett skjutvapen mot 
honom. Han avlossade därför ett skott mot gärningsmannen och sökte sedan skydd bakom en 
vedtrave. När polismannen sedan tittade upp låg gärningsmannen (G i figur 4) på marken cirka tio 
meter längre fram från den plats han blivit skjuten. En kollega till polismannen som kommit fram till 
platsen hittade en två decimeter lång glashammare under gärningsmannen.   
 
Hovrätten konstaterade att den omständighet att gärningsmannen träffats i ryggen då han var på väg 
bort från polismannen gör att denna inte kan ha hotat polismannen på det sätt som polismannen 

                                                             
62 Upphittad tomhylsa, se (1) i figur. 
63 (P) i figur. 
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uppgav. Uppgiften att gärningsmannen vridit sig i skottögonblicken och snubblat till ansåg hovrätten 
vara en efterhandskonstruktion.  
 
Vid flera tillfällen har det hänt att en gärningsman stulit en polisbil för att fly från en plats i samband 
med ett polisingripande (t.ex. Nilsson, 2008; Gidstedt, 2012). Hovrätten som bedömde polismannens 
handlande konstaterade att angrepp på egendom omfattas av nödvärnsrätt och att skälet till att 
polismannen sköt kan ha varit att han var rädd att gärningsmannen skulle fly vidare med polisbilen 
som stod i den riktning i vilken gärningsmannen var på väg. När gärningsmannen blev skjuten hade 
han drygt 50 meter fram till polisbilen och polismannen var 40 meter bakom gärningsmannen. 
Hovrätten ansåg att ett tillgrepp på polisbilen inte var överhängande och att polismannen därför inte 
kan ha handlat i nödvärn.  
 
Polismannen som sköt dömdes till 1,5 års fängelse för tjänstefel, grov misshandel och grovt vållande 
till annans död (B1281-00, Göta hovrätt). Han avskedades. Den döde mannens advokat uttryckte i 
media att han tyckte straffet var rättvist, men att han var förvånad över att polismannen blev fälld 
eftersom försvararna gjorde ett fantastiskt jobb under rättegången (Alfredsson, 2000). HD beviljade 
inte prövningstillstånd. Domen har senare kritiserats av bland annat Norée (2004) och Westerlund 
(2009).    
 

 
Figur 4. Schematisk skiss över ingripande där gärningsman blev ihjälskjuten av polis. 
 
 
7.5.3 Beskrivning av ett fall där en polisman i tingsrätten dömdes för framkallande av fara för 
annan  
Den 6 mars 2012 kom det in ett larm till polisen om ett pågående rån mot en guldsmedsaffär i 
Stockholms city. Rånarna sprang från platsen, men en polis (E41) och två kollegor till denne såg en 
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chans att genskjuta rånarna. När dessa poliser mötte rånarna såg de att en av dem bar på en väska. 
Den andra rånaren bar på ett vapen. Polismännen hade fått informationen om att rånarna hade haft 
ett vapen framme inne i butiken och att det hade hörts skott som avlossats. Polisman E41 sköt mot 
rånaren. Han uppgav under rättegång att han inte klarade att se förbi den pipa som riktades emot 
honom. Han hade tunnelseende. Polisman E41 siktade på rånarens överkropp. Han såg det som ett 
dödshot som omedelbart måste avvärjas. Polismannen sköt många skott eftersom rånaren 
fortfarande stod kvar med pistolen. Hade han förstått att det var människor i lokalen bakom rånaren 
skulle han inte ha skjutit. Han uppskattade att skjutningen pågick 10-12 sekunder.  
 
En skjutinstruktör vittnade om att polisman E41 hade genomgått kompetensprov och var en god skytt 
utifrån de krav som ställdes. Tingsrätten menade att som polis avlossa skott i de centrala delarna av 
en storstad ställer stora krav på aktsamhet och konstaterade med anledning av det som framkommit 
vid rättegången att polismannen var utbildad i att hantera skjutvapen och kände till svårigheten att 
träffa mål på långt avstånd (30 meter). Tingsrätten framförde att polismannen måste ha förstått att 
det var mycket svårt att träffa rånaren på det avstånd som denne befann sig på, liksom för rånaren att 
träffa honom. I tingsrättens dom framgick inte att ett av kompetensproven innebär att polismannen 
ska ha en god förmåga att träffa ett mål på 20 meter. I fallet med den stulna Saaben där en polisman 
fick 1,5 år fängelse träffade han en gärningsman på ungefär det dubbla avståndet. Tingsrätten 
resonerade också att polismannen hade en skyddsväst och att han därigenom ”hade ett visst skydd 
mot kulor, även om västen naturligtvis inte skyddar huvudet och hela kroppen.” (Sthlm TR B 4018-12, 
sidan 23) 
 
Tingsrätten ansåg att polisman E41, i vart fall när han böjde sig ner och laddade om sitt vapen, borde 
ha besinnat sig och insett att ett fortsatt skjutande skulle vara oförsvarligt och att han nu skulle ha 
avbrutit sitt riskfyllda beteende. Tingsrätten menade att polismannen borde ha tänkt efter och insett 
att det fanns andra alternativa handlingssätt än att fortsätta att skjuta, till exempel att avvakta och ta 
skydd bakom de parkerade bilarna. Han dömdes i tingsrätten för framkallande av fara för annan till 
böter (Sthlm TR B 4018-12). Hovrätten fann att polismannen visserligen varit oaktsam, men att denna 
oaktsamhet inte var att anse som grov och att polismannen därför skulle frias (Svea Hovrätt, B2042-
13). 
 
7.5.4 Reflektion kring de två rättsfallen som beskrivs ovan 
I fallet med polismannen som fick 1,5 års fängelse fäste Hovrätten vikt vid att den skjutne hade träffats 
i ryggen. Som beskrivs ovan drog Hovrätten slutsatsen att denna omständighet gjorde att den skjutne 
inte kunde ha hotat polismannen på det sätt som polismannen hade uppgivit. När det gäller 
hovrättens bedömning finns anledning att referera till polisens utbildningsmaterial i polisiär 
konflikthantering (POLKON). Där beskrivs hur varseblivning och reaktionstid fördröjer ett handlande 
från polismannens sida. Även instruktörer i POLKON har framfört att situationen när själva skottet 
avlossas kan ha förändrat sig från när polisen fattade beslut om att skjuta:  
 

”Under övning med beslutsträning har jag sett det ett flertal gånger. Exempelvis en 
gärningsman hugger en annan person med kniv. Polis fattar beslut om att stoppa det 
pågående dödliga våldet. Han drar sitt vapen, riktar mot mål och trycker av. Under den 
tid det tagit att genomföra beslutet har gärningsmannen hunnit vända sig om och blir 
då skjuten i ryggen” (polis E12, oktober 2018).   

 
Det finns forskning som styrker dessa iakttagelser. Utifrån över 600 skjutningar under en sjuårsperiod 
fann en forskare bara ett fall då en polis lyckades avbryta ett beslut att skjuta när denne fysisk hade 
börjat trycka in avtryckaren. I detta enda fall avfyrades ändå ett skott, men polismannen hann vrida 
sin handled så att skottet inte träffade den misstänkte. Forskare fann vid experiment att det tog cirka 
en halv sekund i genomsnitt för en ”misstänkt” att vrida sig 180 grader och hänvisade till annan 
forskning (Tobin och Fackler, 1997) som visat att det tar minst 0,33 sekunder och ända upp till 1,5-2,0 
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sekunder för polis att processa information, reagera och avfyra sitt vapen. Forskarna drog slutsatsen 
att tillkortakommanden i neuromuskulär reaktionstid gör att en polis kan skjuta någon i ryggen på 
grund av att polisen reagerade på ett hot som inte längre existerade när skott avlossades (Lewinski 
och Grossi, 1999). Just detta förhållande för Westerlund med flera fram i sin kritik både mot hur 
förhörsledaren ställde frågor och hur domstolen resonerade gällande polisen som fick 1,5 års fängelse 
(Westerlund, Hagstedt och Wahlund, 2018). Det har förekommit att denna omständighet har 
uppmärksammats och beaktats i domar i samband med att andra poliser åtalats för att ha skjutit ihjäl 
personer (se t.ex.  B 458-01 Jönköpings tingsrätt; B 2304-13, Varbergs tingsrätt).  
 
Tidigare i rapporten beskrivs att det kan vara svårt att få en polis fälld för att ha skjutit en person 
eftersom åklagaren har bevisbördan att visa att det inte rörde sig om en nödvärnssituation. Problemet 
kan tydliggöras av att en person kan bli skjuten i ryggen av en polis och att det på goda grunder ändå 
kan bedömas som en nödvärnssituation. Det stärker de slutsatser som tidigare framkommit i denna 
rapport om att det krävs ett förändrat synsätt för att komma tillrätta med problem avseende polisers 
användning av våld och hantering av konflikter.  
 
Polisen som fick 1,5 års fängelse hamnade i en situation som innebar att han jagade en gärningsman 
som gjort sig skyldig till brott. Givetvis är det hans eget val att anstränga sig för att försöka gripa en 
gärningsman, men det är inte en alltför djärv tanke att han uppfattade att det i rollen som polis 
”förväntas att han ska gripa en tjuv”. Det finns dock begränsningar i vilket våld som anses accepterat 
för att kunna gripa en misstänkt gärningsman. I en snabbt uppkommen situation vid en jakt efter en 
gärningsman är det inte otänkbart att det kan uppstå en situation då en polis känner sig så pass hotad 
att han har rätt att avfyra sitt vapen. I flera fall där svenska poliser skjutit ihjäl personer handlar det 
dock inte om någon jakt efter en gärningsman utan om att en person eller anhöriga till en person har 
ringt efter hjälp. Polispersonal har sedan agerat på ett sätt som innebär en stor risk för att det ska 
uppstå en nödvärnssituation (se t.ex. kapitel 3 fallet i Lindesberg, i Malmö och i Husby). Beteendet 
från polispersonalen har inte bedömts vara ett brott, men det finns utrymme för en kritisk reflektion 
om huruvida poliserna inte kunnat agera på ett annat sätt för att undvika att försätta sig i denna 
nödvärnssituation. I rapporten framgår att denna behövliga typ av reflektion ifrågasätts inom polisen 
och att det begränsar möjligheten till utveckling. En person som har långvarig erfarenhet av att vara 
polis och som är insatt i ett par av de fall som presenteras i kapitel tre framförde vid intervju att: 
 

” Sett i ljuset av skjutningar som skett i de situationer där personer med psykisk ohälsa 
blivit föremål för en hjälpande polisinsats så är mitt råd till människor som behöver den 
här hjälpen att inte ringa polisen. De har skjutvapen. Ring istället ett vaktbolag.” (polis 
E26, oktober 2018). 

    
Det finns skäl att reflektera kring att poliser genom sitt agerande kan påverka situationen angående 
om det behövt uppstå en nödvärnssituation. Det handlar inte bara om fall med personer med psykisk 
ohälsa.  
 
Att komma tillrätta med ovanstående typ av problem genom att initiera och förlita sig på utfallet av 
juridiska processer är inte tillrådligt. Likaså är det svårt att komma tillrätta med strukturella problem 
kopplade till polisers arbetsmiljö genom att fokusera på att straffa en polis för att han eller hon har 
agerat på ett felaktigt sätt när denna försökt att lösa en uppgift i tjänsten. I fallet med polisen som 
dömdes i tingsrätten för framkallande av fara för annan hördes under rättegången en skjutinstruktör 
för att bedöma individens förmåga att skjuta, men ingen som hade ansvaret för polisens arbetsmiljö 
hördes. Personalen på den aktuella enheten verkar exempelvis inte ha fått genomföra till exempel FX-
övningar i stadsmiljö (mejl 2018-10-15).   
 
När det gäller fallet med polisen som dömdes till 1,5 års fängelse har flera poliser på samma ort 
framfört att polisen som sköt inte var känd för att bruka våld, och att han uppfattades som en sansad 
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polis. Att händelsen utvecklade sig som den gjorde ansågs ha flera orsaker. En var upplägget på 
polisens skjututbildning. Vid deltagande observation under åren kring denna händelse framkom att 
en skjutinstruktör var kritisk till att övningarna på den aktuella orten hade blivit alltför extrema. Denna 
skjutinstruktör hade uttryckt att det kommer leda till felagerande i vardagssituationer. En polis 
berättade att vid den här tiden hade det:   
 

”köpts in filmskjutbanor från USA där det stod "good judgement" om man träffade i 
pannan. Det kom in nya instruktörer. Tempot i övningarna drogs upp och det fanns inte 
tid att tänka efter. Man skulle träffa mitt i bröstet. Det blev ett combat-skytte av 
skjututbildningen.” (polis E28, oktober, 2018) 

 
 
En annan polis (polis E35, oktober 2018) framförde att när man ska analysera skälen till att 
polismannen agerade som han gjorde behöver man för det första påminna sig om att morden på 
polismännen i Malexander hade skett ungefär ett år före denna händelse. Det fanns vid tidpunkten 
en allmän oro bland poliser när en bil inte stannade. Ungefär en vecka innan denna händelse hade det 
dessutom varit en incident i ett närliggande distrikt, där en polis känt sig tvingad att dra sitt vapen och 
skjuta. Fantasin spelade nog polismannen ett spratt när han trodde att gärningsmannen skulle ta 
gisslan i huset eftersom nyss nämnda händelser sannolikt fanns i bakhuvudet, berättade polis E35 och 
fortsatte: ”Dessutom hade skjututbildningen ändrats och man började lägga in värsta scenarier där 
någon hoppade ut ur en bil med vapen eller sprang iväg och sedan attackerade polisen.” Vidare hade 
chefen på den trafikenhet där polismannen var placerad historiskt hårt drivit frågan om att 
trafikpoliser bara ska arbeta med trafik och inget annat. Trafikpoliserna träffade mestadels därför bara 
på ”vanligt folk” och hade inte så mycket att göra med så kallade livsstilskriminella. Lägg därtill 
stresspåslaget efter en biljakt, att bilen som följs efter kört ner i diket och voltat, att gärningsmannen 
sprang iväg och att polismannen kastade sig ur sitt fordon och sprang efter. Då är det lätt att förstå 
att polismannens adrenalinpåslag och stressnivå var hög, berättade polis E35. Han framförde vidare 
att det fanns en del poliser som var ”bus-elaka”, men att polisen som sköt inte var en sådan polis:  
 

”Jag kände honom inte privat, men jag uppfattade honom som en sympatisk och snäll 
polis. Det var definitivt inte en ”stridis” som var intresserad av vapen och våld. När det 
gick upp för honom att gärningsmannen träffats av ett skott så gick han in i ett 
chocktillstånd. Han var inte kontaktbar och försvann in i sig själv.” (polis E35, oktober 
2018).  

 
 
Flera poliser som intervjuats har angett att det finns poliser med ett hårt förhållningssätt som är 
mentalt inställda på och vana vid att agera på ett sätt som gör det juridiskt svårt att angripa deras 
beteende. Andra poliser som av en tillfällighet gör ett misstag, en felbedömning eller en överilad 
handling löper störst risk att fällas vid en juridisk process. Polismyndighetens sätt att hantera signaler 
på att personer som uppfattas agera på ett felaktigt sätt, som beskrivs i kapitel fyra åskådliggör att det 
finns en risk att poliser som agerar på ett olämpligt sätt kan fortsätta med detta.  
 

7.6 Reflektion kring olika farhågor i ljuset av forskning 
I denna rapport har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt anammats. En utmaning vid tvärvetenskaplig 
forskning är att kunna dra nytta av olika forskningsfält, men att inte göra det för ytligt så att det blir 
meningslöst eller fel. En presentation av forskning som kan ha relevans för de frågor som berörs 
kopplade till polisers förmåga att hantera konflikter och användning av våld skulle i sig kunna omfatta 
flera separata rapporter. 
 
Det är viktigt att ha klart för sig att hänvisningar som sker till forskning i denna rapport inte ska ses 
som en fullödig redovisning av alla perspektiv som kan vara intressanta att väga in i sammanhanget. 
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Det ska istället uppfattas som en hänvisning till olika forskningsfält som kan ge en djupare inblick i 
beskrivna fenomen. En tvärvetenskaplig forskningsrapport som denna kan öka förståelsen för en 
kontext och kan klargöra samband mellan olika forskningsfält. I denna rapport refereras bland annat 
till organisations- och managementforskning, juridisk forskning och forskning kring beslutsteorier 
vilket till exempel inkluderar perceptionsteorier och agerande under stress. Enbart resonemang kring 
de empiriska exempel som ges nedan skulle kunna omfatta en hel rapport i sig.  
 
Vid intervjuer har det återkommande gånger förts fram farhågor om att ett alltför ensidigt övande på 
”värsta scenarier ” kan medföra att risken ökar för att poliser tolkar en situation fel. En intervju med 
en polis, som i lärarrollen fått en god inblick i hur budskap om ett offensivt förhållningssätt har 
förmedlats på utbildningar (storstad), ger uttryck för denna farhåga: 
 

”När jag funderat på konsekvensen av hur det offensiva polisarbetet förmedlats i 
utbildningssituationer har jag blivit mycket orolig. Budskapet som trycks ut är ”framåt 
framåt” och skjuta i syfte att oskadliggöra gärningsman. Det är tveklöst så att 
polispersonal behöver sådan utbildning, men problemet är att det utbildningsmässigt 
är ett högt fokus på extremhändelser och inte på att hantera vardagshändelser. […]. 
Det kan öka risken för att poliser fattar felaktiga beslut. Flera runt omkring mig har 
reagerat på samma sätt och det var innan bland annat killen med Downs syndrom blev 
skjuten.”  (polis E6, september 2018) 
 

En person med lång erfarenhet av att arbeta som polis i yttre tjänst:  
 

”Min minnesbild är att vi för ett antal år sedan i normalfallet på övningar sköt mot benet 
och inte i bröstet. Nu skjuter man alltid i mitten av tavlan. […] Muskelminnet är det 
minne som sitter hårdast och sättet att öva kan givetvis spegla av sig i ett 
ryggmärgsbeteende under stress – att man skjuter mitt i bröstet trots att det varit 
möjligt att skjuta i benet. En annan sak som är tydligt är avsaknaden av övningar i 
kommunikation. […] Synsättet är väldigt märkligt för det finns ett stort behov av att öva 
att kommunicera.” (polis E9, september 2018). 

 
En annan polis med ännu längre erfarenhet uttryckte att: 
 

"Sikta på slipsknuten är ett begrepp som får konsekvenser. Vi dödar fler än vi någonsin 
har gjort. Det är alldeles för lite diskussion om de metoder vi använder oss av." (polis 
E28, oktober 2018).  

 
 
En polis som under våren 2018 uttryckt en oro för ett förändrat förhållningssätt inom polisen gick 
POLKON utbildning i oktober 2018 och framförde: 
 

”Min egen reflektion på en utbildning som denna som helt har ett fokus på att vi ska 
skjuta för att bekämpa/slå ut gärningsperson är att jag inte är förvånad att till exempel 
skjutningen av Eric, killen med Downs syndrom, skedde i somras.” (polis E39, oktober 
2018) 

 
 
En polis (E42) berättade att i den ort hen jobbar i genomfördes ett ingripande med ett mycket olyckligt 
utfall. Polis E42 menade att det var fel om man lastade den unga polisen (E51) som sköt och som i 
stort sett inte hade arbetat något i yttre tjänst och dessutom hade uttryckt en osäkerhet kring den typ 
av situation som hen hamnade i. Polis E51 arbetade med en annan ung polis vid ingripandet och polis 
E42 framförde att det är ett problem, i kombination med att övningar riktats in på ”värstascenarier”, 
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där unga poliser lätt får för sig att situationer är farligare än de är. Polis E42 berättade att i det här 
fallet gjorde polisen som sköt en tolkning av situationen som inte överensstämde med det hot som 
fanns. Polis E42 framförde: ”Jag var inte på platsen, men är ganska övertygad om att det blivit ett 
annat utfall om det varit erfarna poliser som gjort ingripandet. Ibland kan det gå att slå igen en dörr, 
backa och börja om. Jag vet exempel på detta. Men med det offensiva förhållningssätt som lärs ut ser 
inte de unga poliserna det som ett alternativ utan man ska bara ´dundra på framåt´” (polis E42, 
oktober 2018). En annan polis nämnde att första gången man gör ett visst ingripande relateras det till 
en specifik övning man haft och det krävs ett antal fall för att ”bli varm i kläderna”. Om man som 
erfaren polis övar extremärenden har man möjlighet att sätta det i relation till hur verkligheten ser ut. 
Som ny polis, om nästan alla moment som man övat har slutat ”med våldsanvändning är det lätt hänt 
att det påverkar hur man sedan förväntar sig och löser situationer i verkligheten” (polis E46, oktober 
2018).  
 
Har de farhågor som vissa poliser och polisstudenter framfört angående ett för stort fokus på ”värsta 
scenarier” någon relevans? Det går exempelvis att finna stöd för sådana antaganden i klassiska studier 
som Kleins (1993) ”Recognition-Primed Decision Making” och Kahneman och Tverskys (1974; 1979) 
studier av beslutsfattande. Klein har funnit att analytiska tillvägagångssätt inte passar i vissa 
beslutssituationer eftersom det tar för lång tid att fatta beslut. Kommentarer från lärare i 
utbildningssituationer som ”tänk på det här” ”ha det här i bakhuvudet” blir inte det som ligger till 
grund för beslutet att handla i dessa situationer. Olika typsituationer triggar istället igång en viss sorts  
handling som bottnar i praktisk träning eller erfarenhet av skarpa fall (se Klein, 1993). Det är således 
tidigare inövat agerande som har betydelse och inte teorigenomgångar av exempelvis den så kallade 
konflikttrappan och hänvisningar till tekniker vid aktivt lyssnande (se POLKON mtrl). Tversky och 
Kahneman slutsats är att beslutsfattande är heuristiskt, där olika biaser påverkar beslutsfattande. 
”tillgänglighetsheuristik” (availability heuristic) är ett specifikt exempel på en heuristik Tversky och 
Kahneman diskuterar situationen då en person använder sig av den lösningsmodell som först dyker 
upp i huvudet när man ska lösa ett problem (Tversky och Kahneman, 1974; Kahneman och Tversky, 
1979). Dessa teorier överfört till en konfliktsituation innebär att om man tränar ”värstascenarior” 
många gånger kommer man ha en heuristisk/mental modell över att den typen av situationer är 
mycket vanligare än de faktiskt är. Därmed kommer man att vara snabbare på att sluta sig till att en 
osäker situation är ett ”värstascenario”. Nu pratar vi inte om rena reflexer för att avvärja ett pågående 
angrepp utan framförallt om aktiva val innan en nödvärnssituation har uppstått (se Klinger, 2005).  
 
När det handlar om snabba beslut under stress vid bruk av skjutvapen har en individs personliga 
egenskaper visat sig vara betydelsefulla (se t.ex. Stafford m.fl., 2004; Meyerhoff m.fl., 2004; Regehr 
m.fl., 2008). Behovet av en förändrad rekryteringsprocess kommer kortfattat att tas upp i nästföljande 
kapitel. Sättet att exempelvis stereotypisera människor kan påverka beteende i en skjutsituation, till 
exempel är det en större risk att en svart människa blir skjuten än en vit människa om skytten har 
fördomar om svarta människor (se t.ex. Correll, Urland och Ito, 2006). Det går att påverka en individs 
förutfattade meningar även om det kräver något annat än ett kort utbildningsmoment. Att vissa 
polisstudenter uppfattar att det ibland under polisutbildningen förmedlas en stereotyp bild av 
människor i utsatta områden är givetvis inte lyckat ur den aspekten. 
 
En polismans sätt att agera i beslutssituationer testas inte genom ett praktiskt kompetensprov. Det är 
istället i skarpa lägen som denna förmåga prövas genom att en juridisk bedömning automatiskt 
iscensätts i de fall en polis avlossat sitt vapen. En farhåga som framförts vid intervjuer är kopplat till 
utformningen av nuvarande kompetensprov. Mycket tid läggs på att klara av detta prov för 
huvuddelen av studenterna under grundutbildning och fortbildningar jämfört med andra 
skjutaktiviteter. Grundorsaken till detta är att grundutbildningen är kort och fortbildningarna är få i 
förhållande till det komplexa arbete som poliser i yttre tjänst har (se kapitel 1). Poliser har fört fram 
att då det finns ett stort fokus på vissa moment som ingår i kompetensprovet uppövas ett 
automatiserat handlingsmönster att skjuta ett skott mitt i målet på ett stillastående objekt under 
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fördelaktiga ljud- och ljusförhållanden. Övningar i att skjuta varningsskott och skjuta i en förövares 
ben är sällan förekommande. Likaså övningar i taktisk reträtt, att söka skydd framför att verka med 
vapnet och att deeskalera en situation. Hur kompetensprov i praktiken genomförs är något som går 
emot de tankar som förs fram i POLKONs grundmaterial där det påpekas att det är av vikt att 
skjutprovet inte genomförs på ett sätt att individen som kommer till provet vet exakt hur  det kommer 
att genomföras (Polishögskolan, 2014d). 
 
Poliser har påpekat att den mängdträning som genomförs handlar om att verka med vapnet på ett 
visst sätt. Ett snabbt och bestämt agerande uppfattas av de flesta som premierat i 
utbildningssituationer framför ett defensivt avvaktande beteende. Skjutträningen är för många 
studenter, och även under fortbildningar, till stora delar statisk. Lösningen på hot/angrepp i scenarier 
är nästan undantagslöst att använda våld. Flera som intervjuats uppgav att det som fastnar i minnet 
är att en person med kniv hanteras genom användning av pistol även om det går att lösa situationen 
på annat sätt utan att äventyra säkerheten. En farhåga som framförts är att det finns en risk att poliser 
genom en ensidig automatiserad och statisk träning i snabba beslutssituationer kommer att bruka 
vapnet även i fall då det hade varit önskvärt och ur en säkerhetsaspekt möjligt, att agera på ett annat 
sätt. Har denna farhåga någon relevans med tanke på vad som framkommit vid olika 
forskningsstudier? 
 
Forskning kring förmågan att fatta beslut under stress pekar i olika riktningar. Det har visat sig att 
stress kan skapa ett tunnelseende, paralysering med mera. Men också att stress kan öka 
prestationsförmågan genom exempelvis en ökad visuell förmåga och förbättrade automatiska 
reaktioner (se t.ex. Regehr m.fl., 2008). En klassisk teori kring lärande är Fitts och Posners tre steg 
(faser) av lärande: den kognitiva, associativa och den automatiska fasen (Fitts och Posner, 1967). Efter 
omfattande träning når en person den automatiserade fasen som även benämns som motorisk 
förmåga (Adams, 1971). Vid denna nivå är den kognitiva processen inte involverad utan personen 
utför handlingen automatiskt. ”Automaticity” har en lång historia inom psykologisk forskning, men 
det finns inte någon allmänt accepterad definition av vad som egentligen menas med detta begrepp 
utan det innefattar inriktningar som minne, perception, lärande, motivation, känslor, social kognition 
(Moors och Houwer, 2006). I samband med att polisers agerande i skjutsituationer har diskuterats har 
det förekommit ett argument som går ut på att när poliser väl har börjat skjuta kan det vara oundvikligt 
att de skjuter ett stort antal skott eftersom beteendet i dessa typer av situationer inte går att förändra 
genom träning. Det finns dock betydande forskningsstöd för att stressintensiva övningar kan öka 
förmågan att agera i situationer med en hög stressnivå (se t.ex. Driskell och Johnston, 1998; Driskell, 
Salas, Johnston och Wollert, 2008; Oudejans och Nieuwenhuys, 2009; McClernon, McCauley, 
O’Connor och Warm, 2011). Det finns då ett behov och möjlighet att utveckla nuvarande 
skjututbildning inom svensk polis. Realism och stress kan ökas i övningar (se t.ex. Bertilsson m.fl., 2014; 
Bertilsson och Fredriksson, 2014), där polispersonal ska få träning att hantera potentiella livshotande, 
plötsliga attacker på kort avstånd (se Petersson m.fl., 2017). Genom stressträning finns en möjlighet 
att minska stress inför liknande scenarion, men nya scenarion kan generera hög stress. Man bör därför 
träna diversifierade scenarier för att bättre hantera stress i verkliga situationer (se t.ex. Baumann, 
Gohm och Bonner, 2011).  
 
I situationer som kräver snabba beslut har det visat sig ovanligt att personer gör en avvägning mellan 
olika alternativ. De agerar istället utifrån en snabb klassificering av situationen, byggd på tidigare 
erfarenheter (t.ex. Klein, Calserwood och Clinton-Cirocco, 1986). Att vissa typer av handlingsalternativ 
vid övning mer eller mindre blir allenarådande kan med ett sådant synsätt därmed få en negativ effekt 
för sannolikheten att en polis väljer en annan metod än att bruka vapen för att lösa en viss 
konfliktsituation.  
 
Beroende på en bristande arbetsmiljö med mycket övertid, lite återhämtning mellan arbetspassen och 
uteblivna matraster finns dessutom en risk för att poliser i olika grad är mentalt utmattade när de ska 
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agera. Forskning på soldater har visat att mental utmattning inte påverkade deras förmåga att träffa 
ett mål inom viss tid, men att det försämrade deras bedömningsförmåga om de skulle skjuta, det vill 
säga de sköt och träffade oftare mål de inte skulle skjuta på. (Head m.fl., 2017). Denna forskning 
översatt till poliskontexten innebär att när polisers resurser är begränsade (t.ex. vid utmattning) så 
fallerar beslutsprocessen, men den automatiska färdigheten att skjuta i mål för att oskadliggöra 
gärningsman sitter väl inövad. Med tragiska konsekvenser som följd.  
 
Med tanke på hur utbildningen av poliser i förmågan att bruka våld och agera i konfliktsituationer är 
upplagd går det att dra paralleller till utbildning av ett annat skrå, nämligen utbildning av läkare. 
Tidigare uppnådde läkare automatiserade färdigheter till exempel att skära med skalpell, genom att 
öva på riktiga patienter. Från början fick de använda sin kognitiva förmåga och därmed tänka ut hur 
de skulle utföra dessa basala färdigheter tills de hade utfört tillräckligt många operationer. Man har 
numera ändrat tillvägagångssättet. Läkarstudenter får göra dessa övningar utanför operationsrummet 
tills deras förmåga gällande grundläggande färdigheter är tillräckligt automatiserade  (Reznick och 
MacRae, 2006). Att behärska grundläggande färdigheter gör att läkare som är under utbildning kan 
fokusera på mer komplexa förhållanden i operationsrummen.  
 
En återkommande synpunkt vid intervjuer av både polislärare och polisstudenter var att nuvarande 
upplägg på polisutbildningen innebär att polisstudenter får öva för lite på de flesta grundläggande 
färdigheter som krävs inom polisyrket. Det handlar till exempel om förmågan att fatta beslut i kritiska 
situationer, kommunikationstekniker, bilkörning etcetera. En farhåga som framförts är att bristen på 
övning ökar risken för att nya poliser begår misstag och agerar på ett felaktigt sätt. Till skillnad mot 
läkare är nyutexaminerade poliser hänvisade till att öva upp många grundläggande färdigheter utanför 
skolmiljön. Det faktum att nyutexaminerade poliser har en rädsla att bli straffade för felbeteenden 
som kan återföras till en bristande utbildning är inte gynnsamt för deras utvecklingsprocess. Lägg 
därtill att kulturen inom polisen inte är lärande (se t.ex. Andersson Arntén, Jansson, Olsen och Archer, 
2017). Istället hanteras felbeteenden och misstag genom en juridisk process snarare än genom kritisk 
reflektion. Dessutom är det vanligt att unga poliser med ringa erfarenhet av polisyrket blir instruktörer 
för polisaspiranter. Vidare framgår i denna rapport att fortbildningen är så sparsam i omfattning att 
resurstiden inte ens har bedömts räcka till att upprätthålla de nyutexaminerade polisernas 
kunskapsnivå.  
 
Flera paralleller till utbildning av läkare kan dras. Forskare har konstaterat att det finns stora fördelar 
med att man vid utbildningar simulerar olika sjukdomsfall genom att figuranter uppträder efter en viss 
förutbestämd mall. Studenterna har därmed bland annat möjlighet att genomföra ett moment om 
och om igen tills deras tillvägagångssätt är tillfredsställande. De som simulerar ett visst problem får 
samtidigt särskild utbildning i att ge feedback (Barrows, 1968; Ziv m.fl., 2003). De figuranter som 
används på polisutbildningen är vanligen andra studenter. Ibland engageras andra personer. 
Figuranter på polisutbildningen får instruktioner, men det finns sällan samma strukturerade roller som 
nyss nämndes beträffande patientsimulering 
 
Simuleringsbaserad träning inom polisen skulle kunna användas genom standardiserade aktörer i 
träningsscenarier för att öva mer avancerad konflikthantering, som att prata med en person som har 
kniv på ett sätt som tidigare getts exempel på. Det behövs då en aktör som kan agera på ett 
verklighetstroget sätt och porträttera olika kännetecken på till exempel psykisk sjukdom, 
drogpåverkan eller liknande så att poliserna/polisstudenterna lär sig att se sådana signaler och kan 
välja lämplig strategi. Det är också viktigt att aktören kan ge korrekt och relevant återkoppling till den 
som övar momentet. Vid utbildning av förhandlare genomförs sådana typer av simuleringsövningar 
med kvalificerade aktörer där den kommunikativa förmågan har övats.  Intervjuer med lärare och 
studenter har tydliggjort att det inte finns ett uppbyggt övningssystem för att utveckla polisstudenters 
kommunikationsförmåga. Den kommunikation som kommer ifråga vid övningar handlar till stora delar 
om att identifiera sig som polis och beordra personer att agera på ett visst sätt. Samma förhållande 
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råder beträffande fortbildningar i polistaktik. Både poliser och polisstudenter som intervjuats har 
uttryckt en farhåga om att en bristande kommunikationsförmåga kommer påverka vissa polisers sätt 
att agera negativt. Att så också blivit fallet har exemplifierats vid samtal och intervjuer med poliser 
och externa aktörer. Det har också framgått vid deltagande observation.   
 
En genomgående uppfattning vid intervjuer har varit att POLKON är ett positivt steg framåt för 
polisens utbildningsverksamhet. Det har också påpekats att polisiära utbildningar fått ett helt annat 
pedagogiskt fokus. Med tanke på detta är det högst sannolikt att polisens konflikthantering kommer 
att fortsätta att utvecklas i positiv riktning, men en farhåga har påtalats återkommande vid intervjuer: 
Utbildningen i polisiär konflikthantering, vare sig till innehåll eller omfattning, kommer att utvecklas 
på ett sätt som det finns ett behov av.  
 
Denna studie pekar på att Polismyndigheten målar upp en missvisande bild av utbildningen i polisiär 
konflikthantering. Att Polismyndigheten inte lämnar rättvisande bilder av olika förhållanden ligger i 
linje med tidigare forskning (se t.ex. Holgersson 2018a 2018b). Det är också ett fenomen som har 
iakttagits i ett stort antal andra organisationer (Alvesson, 2013a; 2013b). Att göra sken av att ett visst 
förhållande råder trots att så inte är fallet undertrycker förändringsbehov (Holgersson och Wislander, 
2017). Detta problem har identifierats så pass ofta i organisationer att ett forskningsspår på den stora 
organisationsforskningskonferensen EGOS år 2017 hade rubriken ”Looking good or beeing good”. En 
strategi för att parera kritik är att måla upp en tilltalande bild av olika förhållanden och att hänvisa till 
en kommande, pågående eller förändrad utbildningsinsats (Holgersson, 2014).  
 
POLKON är bara en av många utbildningar som ska genomföras (se även t.ex. FAP 104-1, 104-2 och 
200-1). Högre chefer har påpekat att det existerar en mängd utbildningar med genomförandekrav, 
vilket tar tid från annat. Med tanke på den positiva bild som finns angående hur utbildning i polisär 
konflikthantering fungerar finns en risk att utbildningen prioriteras ned i förhållande till andra 
aktiviteter.  
 
De farhågor som poliser uttryckt kring fortsatta utvecklingsbehov i polisiär konflikthantering är 
relevanta med tanke på det stora tryck som finns på att visa en god bild av Polismyndigheten. Hade 
Polismyndigheten redovisat förhållanden på ett rättvisande sätt hade det varit uppenbart att det krävs 
stora förändringar vid genomförandet av utbildningen i polisiär konflikthantering.  
 
En ytterligare farhåga som framförts vid intervjuer är att för lite utbildning i polisiär konflikthantering 
kommer leda till att poliser skadas i tjänsten. Flera instruktörer som intervjuats har framfört att ett 
offensivt förhållningssätt kontra ett defensivt sådant ökar denna risk. Ett fokus på offensiva metoder 
har angetts kunna medföra att defensiva metoder inte används i den utsträckning som är önskvärt. 
Denna typ av påstående kan vara relevant med tanke på de tidigare hänvisningarna till forskning. Det 
finns dock en annan aspekt som också bör belysas. De flesta allvarliga skador som uppstår är 
trafikrelaterade (se t.ex. Polismyndigheten, 2016b). Med tanke på detta vore det önskvärt att 
prioritera att utveckla polisers förmåga att köra bil. Istället har Polismyndigheten fattat beslut som 
både Polisförbundet och trafikforskare menar gått i motsatt riktning (se t.ex. Granlund, 2018b). Flera 
poliser har vid intervjuer påtalat vikten av att få träning i halkkörning och att köra i hög hastighet. ”Det 
borde ju vara ett kompetensprov i detta varje år. Nej, man får utbildningen en gång och sedan säger 
arbetsgivaren – Lycka till!” (polis E63, november 2018). 
 
Problemet med polisens utbildning att framföra fordon har nämnts av forskare under lång tid. Det har 
konstaterats att för många poliser har trafikolyckor inneburit personligt lidande och fått betydande 
konsekvenser inte bara för de poliser som varit inblandade i en olycka utan även för kollegor, familj 
och närstående. I 57 procent av skadefallen bedömdes polisbilsföraren ha varit försäkringsmässigt helt 
eller delvis vållande till kraschen (Lundälv, 2009). Skador enbart på polisens fordon kostade nästan en 
halv miljard kronor under åren 2010–1017. Det har påpekats av forskare och andra aktörer att det är 
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besvärande att en myndighet som borde vara ett föredöme i trafiken orsakar så mycket skador på 
fordon och annat i trafikmiljöer (Lundälv och Sjöström, 2018).   
 
De som får stå till svars för de strukturella problem som hänger samman med en bristfällig  
utbildningsverksamhet är i dagsläget de enskilda poliserna och medborgare som drabbas av polisers 
misstag och felbeteenden. Med tanke på den dom från Europeiska domstolen för mänskliga 
rättigheter som det tidigare har refererats till i rapporten går det att ställa frågan om det är rimligt att 
det ska fortsätta så? I det andra kapitlet förklarades att polisyrket är komplext och kräver en mängd 
kunskap (se t.ex. Finstad, 2000; Broderick, 1977; Holgersson, 2005). I denna rapport framgår att vare 
sig utformningen eller omfattningen på grundutbildningen och fortbildningen har tagit höjd för detta. 
 

7.7 Avslutande resonemang   
I denna rapport framkommer att studenter som går ut från Polisutbildning exempelvis bara har övat 
att skjuta i mörker någon enstaka gång under hela sin utbildning. Majoriteten av polisens skjutningar 
inträffar när det råder dåliga ljusförhållanden (Polismyndigheten, 2016b). Det går att räkna upp en 
mängd olika färdigheter som polisstudenterna övat väldigt få gånger eller inte alls, som de sedan 
förväntas behärska i verkliga situationer. Det finns således ett behov av att utveckla de 
nyutexaminerade polisernas färdigheter. Polismyndigheten har å sin sida i praktiken valt en 
omfattning på fortbildningen som inte ens bedömts räcka till att upprätthålla de nyutexaminerade 
polisernas kunskapsbehov. Hur Polismyndigheten hanterar utbildningsfrågor kan sammanfattas på 
det sätt en instruktör i polisiär konflikthantering uttryckte sig: ”Det är fullkomligt vansinnigt” (polis 
E27, oktober 2018). 
 
Det går givetvis att ställa frågan vilket ansvar en chef har som fattar beslut om att göra avsteg från FAP 
776-1 när något sedan går snett vid ett ingripande som kan spåras till en bristfällig utbildning? Hur 
hanteras arbetsmiljöansvaret för de poliser som bevisligen inte fått det antal timmar fortbildning som 
bedömts vara nödvändiga för att upprätthålla en acceptabel kunskapsnivå? Och vilket ansvar har de 
högsta cheferna inom polisen som känner till detta förhållande och inte gör något? Är det den enskilda 
polismannen som ska stå till svars för ett strukturellt problem? Med nuvarande ordning är det så. När 
Eric Torell med Downs syndrom blev ihjälskjuten inleddes en förundersökning mot poliserna på plats 
för att se om de gjort sig skyldiga till ett brott. Poliserna som agerade vid denna händelse var oerfarna. 
Ansvarig regionpolischef yttrade sig i media rörande att poliser ställs inför svåra beslut. Men frågan är 
om det då inte vore rimligt att säkerställa att poliserna har adekvata förutsättningar att hantera 
sådana situationer? En före detta hög chef inom polisen berättade vid en intervju att det vid flera 
tillfällen visat sig vara omöjligt att hitta en ansvarig chef då brister i arbetsmiljön har resulterat i att en 
polis eller någon annan person omkommit.  
 
Kommer det som framförs i denna rapport att leda till kritisk reflektion eller försvar och förnekelse? 
Med tanke på hur de senaste rapporterna från rapportförfattaren har emottagits går möjligen frågan 
att uppfattas som retorisk. Ett exempel på detta är Polismyndighetens yttrande till en privatperson 
om den forskningsrapport som behandlade hur polisen hanterade hatbrott på nätet (mejl, 2018-07-
25). Polismyndigheten hävdade att det saknades data för att kunna dra en viss slutsats i 
forskningsrapporten, men undanhöll i sitt svar att det fanns ett helt kapitel i rapporten där det 
presenterades data som styrkte denna slutsats.  
 
Polismyndigheten vill, som konkretiserats på flera ställen i den här rapporten, måla upp en positiv bild 
av verksamheten. Inte sällan återges olika förhållanden på ett sätt som inte är rättvisande, utan att 
någon chef behöver ta ansvar för detta (se även t.ex. Holgersson, 2014, 2018b). Man bör därför fästa 
lika stor tilltro till Polismyndighetens redovisade upplägg av exempelvis en framtida utbildning som 
informationen från ett kommersiellt företags marknadsavdelning (inom polisen kallad 
kommunikationsavdelning) som gör reklam för en produkt, där vare sig högsta ledning, 
kvalitetsansvarig, ansvarig för inköps- eller marknadsavdelningen behöver ta ansvar för om produkten 
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inte lever upp till det som utlovats. Den som riskerar bli straffad om produkten visar sig farlig är den 
butiksanställde som sålt produkten.  
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8. Rekrytering av polispersonal 
8.1 Inledning 
Både vid intervjuer och deltagande observation har det framgått att det finns många väldigt bra 
polisstudenter och polisaspiranter, men det har också framkommit att rekryteringsprocessen av 
poliser har brister. Det handlar dels om frågetecken kring hur vissa individer lyckats gå igenom den 
inledande rekryteringsprocessen och att personer fått anställning som poliser trots signaler på att de 
inte är lämpliga. Det handlar också om hur det kan komma sig att vissa individer inte gått vidare i 
rekryteringsprocessen. Polisanställda har av olika skäl ifrågasatt bedömningen av lämpligheten med 
tanke på en god inblick i dessa individers personlighet och förmågor.  
 
Detta kapitel bygger på samma intervjuer och data som föregående kapitel. Samma numrering av 
intervjupersoner används som i föregående kapitel. Tanken var från början inte att ha ett kapitel som 
handlade om rekrytering av poliser. Det var dock så många som spontant tog upp detta som ett 
problem att det blev till ett eget kapitel. Rapporten har inte som ambition att på ett djupare sätt 
granska rekryteringsprocessen. Om denna ambition funnits hade det behövts mer datainsamling.   
 

8.2 Frågetecken kring rekryteringsprocess 
År 2015 förändrades rekryteringsprocessen till polisutbildningen. Rekryteringsmyndigheten fick 
ansvaret för hela processen. Något test i svenska språket finns exempelvis inte längre. Det anges ha 
blivit vanligare att polisaspiranter får förlängd praktik och att regionerna i högre grad har avskilt 
polisaspiranter från att ta examen jämfört med tidigare. Utbildningen kan påverka hur en polis agerar. 
Men en persons grundläggande förmågor har som tidigare nämnts stor betydelse för hans eller hennes 
förmåga att hantera konflikter och att använda våld som utbildad polis (se t.ex. Stafford m.fl., 2004; 
Meyerhoff m.fl., 2004; Regehr m.fl., 2008). Flera som intervjuats menar att denna typ av förmågor 
inte alls eller inte i tillräcklig grad verkar provas under rekryteringen. 
 
På liknande sätt ifrågasätts hur personer med klart olämpliga förutfattade meningar och attityder har 
kunnat gå igenom rekryteringsprocessen. Intervjuade har framfört att det känns som hela 
rekryteringsprocessen är upplagd på ett sätt som missgynnar de som är ärliga och gynnar de som är 
oärliga. En polis berättade att hen blev ”helt matt” på frågorna som de sökande ska besvara på 
webben, till exempel frågan ”Har du varit deprimerad någon gång?”. Det är ibland uppenbart vilka 
svar som efterfrågas och att vissa svar är diskvalificerande trots att de som lämnar ett sådant svar kan 
vara väl så lämpade jämfört med någon som svarar ”rätt” på frågan (polis E33, oktober 2018). Vid 
intervjuer har det framkommit att de flesta av oklara skäl verkar fastna i psykologitesten. I vissa fall 
har intervjuer som genomförs under rekrytering spelats in/återgetts och det har väckt en hel del tvivel 
av vissa frågors relevans.  
 

8.3 Frågetecken kring förmågan att avskilja olämpliga personer under 
utbildningsprocessen 
Ett förhållande som angetts av flera polisstudenter och poliser är att olämpliga individer har lätt att 
”gå under radarn” under utbildningen. Det uppges exempelvis att det finns studenter som i övningar 
väljer att inte prata utan snarare blir fysiska från första början. En del av dessa studenter upplevs 
hamna i en stresskon även under de enklaste momenten. Andra verkar ha en uppfattning att det är 
på detta sätt som poliser ska agera. Polisstudenter har ifrågasatt hur lämpliga de som har dessa 
egenskaper/denna inställning är att bli poliser. Poliser har framfört att man som lärare inte längre har 
”samma koll” som tidigare beroende på den höga genomströmningen av studenter. Vissa poliser som 
intervjuats och är engagerade i polisaspiranters utvecklingsprocess menar dock att utbildningskedjan 
är kvalitetssäkrad på ett bättre sätt nu än jämfört med tidigare. Dessa poliser har påpekat att den 
nationella handledarutbildningen och aspirantinstruktörsutbildningen är bra samt att det finns 
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personer som har ett ansvar för aspiranternas utvecklingsprocess i varje region, polisområde och 
lokalpolisområde. 
 
Ett problem som nämnts är att information från lärare om olämpliga studenter inte förts vidare uppåt 
i hierarkin och att PAN (polisens personal och ansvarsnämnd) varit frikostiga i sina bedömningar 
angående om studenter ska få gå kvar på utbildningen. En polisstudent kan överklaga till PAN om han 
eller hon har avskilts från utbildningen. PAN har fått kritik för att de i sina bedömningar ger intrycket 
av att de behandlat studenter på samma sätt som om de vore fast anställda. Exempel som nämns är 
att studenter med klart olämplig syn på till exempel kvinnor fått fortsätta på utbildningen, och att PAN 
exempelvis gjorde bedömningen att en student som blivit föremål för LOB fyra gånger (lagen om 
omhändertagande av berusade personer) var lämplig att gå kvar på utbildningen. Att personer får ta 
polisexamen trots att det skickats upprepade signaler om att dessa personer är olämpliga att arbeta 
som poliser har framkommit även vid tidigare studier (se Holgersson, Granér och Skoglund, 2006; 
Holgersson, 2018). 
 
Flera poliser har framfört att det verkar vara viktigare att examinera så många poliser som möjligt än 
att få rätt poliser och säkerställa att deras förmåga når upp till en viss lägstanivå. Argumenten handlar 
om att de krav som ställts vid rekrytering har sänkts, och vissa poliser menar att personer som inte 
tidigare lyckats komma in på utbildningen nu kommer in beroende på att urvalet blivit sämre. ”Man 
märker tydligt att de nya poliserna som kommer in har sämre förutsättningar att lyckas. Man får till 
exempel sitta och vara någon form av svensklärare för att många inte kan skriva.” (polis E67, 
november 2018). 
 
Poliser har påtalat att man är väldigt frågande till att vissa personer har blivit rekryterade till 
polisutbildningen och sedan lyckats slutföra hela grundutbildningen. Både polisaspiranter och poliser 
som intervjuats har angett att det inte är accepterat av skolledningen om många polisstudenter inte 
skulle nå upp till de krav som ställs. Det finns regler att polisstudenter bara får tre chanser på sig att 
klara av ett kompetensprov. Om de inte lyckas med detta anges att de ska ta ett studieuppehåll, men 
i många fall har det gjorts undantag från detta. Det har påtalats finnas skillnader mellan olika 
utbildningsplatser. Lärare har framfört att skolledningen ifrågasätter om många studenter får 
underkänt i ett visst kompetensprov även om de som lärare följer de krav som de anser bör vara en 
lägstanivå på polisstudenters förmåga. Skolledningen gör en jämförelse med andra utbildningsorter 
som hämmar möjligheterna att ställa krav.   
 
Vissa poliser som intervjuats som är engagerade i polisaspiranters utvecklingsprocess menar 
emellertid att kvaliteten på studenterna är högre nu jämfört med tidigare på grund av att utbildningen 
förbättrats. Dessutom använder man till skillnad mot förut ett nationellt bedömningsunderlag 
(Polismyndigheten 2018h; 2018i) som gjort det lättare att avskilja aspiranter som är olämpliga. De 
menar att hela processen kring utbildning av polisaspiranter har förbättrats.  
 

8.4 Unga poliser 
Ett problem som återkommit vid intervjuer är att nya poliser är osäkrare och har lättare att anamma 
ett ”värsta scenario” vid händelser där detta inte krävs: ”Unga poliser har tyckt att en situation var 
värsta grejen medan man själv som varit med i samma situation inte ens lyfte på ögonbrynen” (polis 
E66, november 2018). ”Min känsla är att yngre poliser lättare känner sig hotade i en situation som 
man med lite längre erfarenhet inte känner sig hotad” (polis E56, november, 2018). Flera poliser som 
intervjuats menar att risken är större att unga poliser skjuter i situationer där en erfaren polis inte 
skulle göra detta. Samtidigt kan unga poliser vara för sena i sitt handlade när det finns behov att agera, 
menar poliser som intervjuats. Det har också påpekats att unga poliser drar pistol i fler situationer. Till 
exempel om man åker på ett inbrottslarm och ska bevaka diagonalerna: ”men om en gärningsman 
kommer utspringande och försöker fly kan det bli problem om man har en pistol i handen.” (polis E68, 
november 2018). Denna polis berättade att: 
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”Jag har varit med om att en polis blivit så stressad att han riktat vapen mot mig på 
grund av att jag stod tillsammans med personer som munhöggs med honom. Det var 
en helt fruktansvärd känsla. Man visste inte om man skulle bli skjuten på grund av att 
han var så stressad ifall personerna rörde sig. Jag skrek till kollegan ”Du tar ned 
vapnet!”, men han gjorde inte detta. Jag sade till personerna jag stod med att vara stilla 
och hålla käften annars kan någon av oss bli skjuten.” (polis E68, november 2018) 

 
Någon som intervjuades påpekade att problem med unga polisers osäkerhet förstärks i miljöer där det 
är många civilanställda som arbetar med poliserna. De civilanställda har inte samma grundtänk och 
utbildning som poliserna (polis E57, november 2018). 
 
Ett återkommande tema vid intervjuer om polisers förmåga att hantera konflikter och att använda 
våld har varit att fler yngre personer rekryteras till poliser än vad fallet var för ett antal år sedan. De 
har en begränsad yrkes- och livserfarenhet. Det får ett flertal negativa konsekvenser menar poliser 
som intervjuats. En rekrytering av yngre personer ställer ett annat krav på utbildning och introduktion 
till polisyrket än vad som är fallet för närvarande. Att de får åka med andra unga personer som ska 
introducera dem i polisyrket ses som mycket olyckligt. Den form av verksamhetsförlagd utbildning 
som rapportförfattaren provat under några år är ett sätt som kan användas för att minska denna risk.   
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9. Skillnader i förhållningssätt vid hantering av konflikter och 
användning av våld  
9.1 Ett förändrat förhållningssätt  
Detta kapitel bygger på intervjuer som genomförts i augusti till november år 2018 och som använts i 
kapitel sex och sju, intervjuer som genomförts i oktober 2017 samt fältanteckningar under år 2017. En 
person med mer än tio års erfarenhet att vara polis: 
 

”Jag har de senaste tio åren noterat en förändring i samband med utbildningar när det 
gäller instruktörers inställning till våldsanvändning. Jag upplever inte att denna 
förändring beror på att klimatet hårdnat så mycket ute att denna inställning är 
motiverad, utan som jag uppfattar det handlar det helt enkelt om att man i 
utbildningssammanhang sänkt tröskeln för när det  förväntas att man som polisman 
ska tillgripa våld. Det jag också reagerat på är att det allt oftare förekommit uttryck 
som ”ta bort”, ”oskadliggöra”, ”andra skottet i huvudet” etc. Detta i kombination med 
att det i normalfallet helt verkar saknas självreflektion om man själv som polis kunnat 
agera på något annat sätt i olika situationer, utan att man resonerar att den som blivit 
föremål för våldsanvändning ”får skylla sig själv” gör mig mycket bekymrad”.  (polis F1, 
september 2018) 

 
Intervju med en annan person som arbetar som polis sedan mer än tio år tillbaka: 
 

”Som polis kan man ofta påverka mängden av våldsanvändning, till exempel genom att 
kliva åt sidan istället för att skjuta någon som kanske bär ett leksaksvapen. Det finns 
dock ett förhållningssätt bland poliser att frånsäga sig ansvaret för att en situation 
utvecklar sig på ett visst sätt genom att hävda att andra lägger ribban för graden av 
våldsanvändning. Att reflektera kring olika handlingsalternativ för att minska graden av 
våldsanvändning är helt främmande för de poliser som har anammat en macho-kultur. 
En vanligt förekommande retorik går ut på att man som polis aldrig ska ta risker och 
det ligger i linje med det som förmedlas på utbildningar att poliser ska agera så att de 
har kontroll över en situation. Med nyss nämnda synsätt försvaras våldsanvändning 
med uttryck som att handla för att ”komma hem efter passet”. I samband med att en 
person med Downs syndrom blev skjuten i Stockholm så framförde polispersonal detta 
argument och hävdade att de som sköt var hjältar och hoppades att alla poliser skulle 
ha agerat på samma sätt. (polis F2, september 2018) 
 

Intervju med en polis som arbetat mer än 30 år: 
 

”Sättet att använda vapen är annorlunda nu jämfört med tidigare. Under utbildningar 
så diskuterar man inte ens varningsskott och att skjuta i armar och ben. Man skjuter 
mitt i kroppen. Så är scenarierna uppbyggda. […] Man säger att det är ett hårdare 
klimat ute, men jag har inte upplevt det. Det jag har upplevt är att det är mer psykiskt 
sjuka människor. När jag har jobbat och haft denna typ av ärenden har jag och kollegan 
inte ’dundrat in’. Vi har därför inte hamnat i en forcerad våldsam situation. Jag tror att 
det beror på min erfarenhet. ” (polis F3, november 2018) 

 
 
 
 
Intervju med ytterligare en person som arbetat länge som polis: 
 



116 
 
 
 

”Det är de senaste två åren som jag har uppfattat att ett helt annat offensivt 
förhållningssätt börjat tränga igenom i resonemang och agerande och det har gått fort 
på slutet. Chefer i operativt ledande positioner värdesätter ett repressivt agerande 
framför preventiva och brottsförebyggande åtgärder. Jag har goda belägg för att 
polisens agerande bidrar till en polarisering och att skapa extremism. Det gör att den 
potentiella risken för olika former av våldsattacker ökar. Dessa brister i polisens strategi 
har inte fått någon som helst uppmärksamhet, utan istället har politiker uppmuntrat 
polisen att agera på ett sätt som är kontraproduktivt.” (polis F4, september 2018).   
 

 

9.2 Förmågan att kunna tempoväxla 
En viktig egenskap som polis är att ha en förmåga att kunna ge tydliga direktiv och vara beredd att 
använda våld, men samtidigt ha en förmåga att vara mjuk och lyssna på en person (Holgersson, 2005). 
En polis måste kunna agera offensivt, men det är inte samma sak som att agera aggressivt. 
Rapportförfattaren har många gånger kunnat iaktta poliser som har en god kommunikativ förmåga 
och som kan växla tempo och anpassa sitt beteende efter situationens behov. Exempelvis intervjuade 
och följde rapportförfattaren den uniformerade polisens arbete på nära håll i samband med en 
demonstration. Utdrag ur fältanteckningar:  
 

”Personal från enheten X64 står utspridda bland demonstranterna65. De står en och en. 
Det skickar en annan signal än att stå och titta på samlingen i grupp från distans. […] 
Marschen påbörjas […]  
 
Det uppstår tumult i främre delen av demonstrationståget, men personal från enheten 
X agerar väldigt bra. Genom både fysisk handling och muntlig kommunikation […] kan 
de hindra att det uppstår en konfrontation [med motdemonstranterna].  
Personal från enheten som står framför demonstranterna tar av sig hjälmarna i syfte 
att försöka deskalera situationen […]. Det blir lugnare. Av det som har utspelat sig under 
demonstrationen är det tydligt att enheten har stor erfarenhet att arbeta med 
folksamlingar. De har en hög förmåga att kommunicera och kan snabbt växla tempo 
och både agera med kraft och att trappa ner. De är också bra på att kommunicera för 
att undvika eller minimera en konfrontation. De klarar också att kommunicera samtidigt 
som de agerar fysiskt och de kommunicerar efter att ha agerat fysiskt för att förklara 
sitt ingripande”.   
 

Vid intervju på plats framgår att en ledare för demonstranterna sagt till chefen för enheten X att: ”Det 
är sorgligt att det blir en batalj med er som vi tycker bäst om”. En polis som brukar arbeta som 
polisinsatschef och såg enhetens arbete uppfattade att poliserna i enheten var fantastiskt duktiga och 
”superproffsiga”. Hen uttryckte att: ”De kunde växla mellan att använda våld och sedan vara 
kommunikativa. Det är inte helt lätt att göra den växlingen” (polis F5, oktober 2017). 
 
Ett befäl på den aktuella enheten berättade att de poliser som ingår i enheten har en förmåga att 
prata även i kritiska lägen (röda läget), vilket många poliser har svårt för på grund av att de inte 
kommer ner i puls efter ett stresspåslag. Befälet nämnde också att de inte bara ser det som viktigt att 
försöka kommunicera under ett ingripande utan även efter ingripandet för att förklara sitt handlande. 
Likaså ser de det som viktigt att inte bedöma personer slentrianmässigt efter deras utseende utan 
efter hur de agerar i en viss situation. Befälet menade också att det var viktigt för polispersonalen att 
inte se ut som om man fysiskt har laddat för kamp, utan istället sprida ett lugn. Vidare framförde 
befälet betydelsen av att utvärdera och lyfta fram det som faktiskt gick dåligt för att kunna utvecklas 
                                                             
64 Namnet på enheten anonymiseras. 
65 Gruppering anonymiseras. 
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och poängterade vikten av att undvika att vara snabb med ”ryggdunk” och säga att insatsen gick bra. 
Befälet menade att:  
 

”Jag tror mycket på vikten av våldsnedrustning. Om vi använder mindre våld så kommer 
motståndarna i sinom tid också att använda mindre våld. Men om vi trappar upp våldet 
så kommer motståndarna hela tiden hitta motmedel hur de ska bemöta det våldet och 
då kommer våldet att trappas upp.” (polis F6, oktober 2017).  
 

Ett annat befäl på enheten som intervjuades menade att alla poliser på enheten är beredda att försöka 
”använda mindre våld, men när det behövs används våld”. ”Egentligen handlar det om att följa 
polislagens 8§ och 10 §”. Hen menade att man i storstäderna ”kanske inte alltid har så jättebra 
bemötande”. Man kan göra lite som man vill där eftersom ”man alltid har resurser att kunna svara 
upp”. Befälet framförde att ett sådant beteende ”minskar respekten och förtroendet för polisen, vilket 
medför att det blir mer svårjobbat.”. Hen tryckte på att det är viktigt att ha gruppchefer som kan sprida 
ett budskap och visa vägen till hur man kan lösa en situation genom att kommunicera. Det är dock 
viktigt att ha en förmåga att kunna växla tempo: ”Att klara av detta är en utmaning där vi känner att 
vi nått en bit, men att vi kan utvecklas ännu mer”  (polis F7, oktober 2017).   
 
Det finns befattningshavare inom polisen som har en hög förmåga att hantera konflikter och att 
använda våld på ett försvarligt sätt. Det finns ett behov av att på ett helt annat sätt värna om och 
uppmuntra att denna förmåga sprids och utvecklas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 
 
 

10. Smarta tag istället för hårda tag – diskussion om förändringsbehov 
10.1 Inledning 
Ett tecken på om Polismyndigheten agerar på ett smart sätt är om beslut och handlingar är 
välgrundade i forskning och grundade på en analytisk process. Detta kapitel kommer att belysa ett 
antal faktorer som är viktiga för att poliser och Polismyndigheten ska agera på ett smart sätt inom 
ramen för rapportens tema. Det innebär bland annat en förmåga att kunna växla mellan olika 
förhållningssätt och arbetsmetoder. Diskussion bygger på underlaget till denna rapport, men även på 
tidigare forskning som rapportförfattaren genomfört. 
 

10.2 Skapa förutsättningar för att poliser ska agera professionellt  
Genom åren har rapportförfattaren upprepade gånger mött samma förvåning och hört liknande 
kommentarer från poliser som har erfarenhet av att ägna sig åt idrott på elitnivå. Den första att 
uttrycka en sådan förvåning var en ishockeyspelare. Han var förundrad över hur lite av arbetstiden 
inom polisen som var vikt för träning. Han drog en parallell till fördelningen av matcher och träningar 
inom ishockey. Den retoriska fråga han ställde var hur det skulle gå för ett ishockeylag som likt poliser 
i stort sett aldrig ägnar sig åt träning utan bara kör matcher?  
 
Ett felaktigt beteende eller ett misstag av en polis kan få stora konsekvenser. Nu pratar vi inte om ett 
otaktiskt beteende eller misstag som kan leda till att motståndarlaget gör mål, utan om att någon kan 
bli dödad eller allvarligt skadad. Det är därför synnerligen viktigt att poliser är professionella. Även om 
det varit diskussioner om lönenivån för de ingripandepoliser som kan sägas ha den mest utsatta rollen 
att göra misstag, kan man konstatera att den första förutsättningen är uppfylld. Poliser har lön och 
polisyrket som profession.  
 
En professionell idrottare tränar i normalfallet varje dag. Ibland mer än en gång per dag. Hur många 
timmar per år är avsatt för att utveckla och bibehålla den polistaktiska förmågan hos en polis? Minst 
48 timmar per år är svaret – åtminstone i teorin. I praktiken har det som framgår i denna rapport visat 
sig att denna regel inte har följts. Men säg att varje polis fick sina 48 timmar per år. I träningsmängd 
motsvarar det inte ens antalet träningstimmar för medlemmarna i ett lag i de lägre divisionerna i 
ishockey och fotboll som ändå inte tillhör den kategori av idrottsutövare som tränar mest. Ämnes- 
ansvarig för polisiär konflikthantering vid Polismyndigheten hävdade dock i media att 48 timmar per 
år räcker (SR, 2018). Kan man förvänta sig ett professionellt beteende om de förutsättningar poliserna 
får att utveckla och bibehålla sin polistaktiska förmåga i antal timmar ligger i paritet med att tillhöra 
en gärdsgårdsserie?  
 
Det är bara vissa specialenheter som har så pass mycket tid avsatt för träning att de har förutsättningar 
att vara professionella i sin roll. Om en polis i ingripandeverksamheten ska agera professionellt är det 
avhängigt av att individen själv tillägnar sig eller redan innehar arbetsspecifika förmågor. Det här är 
ett strukturellt problem som inte löses med att enskilda poliser som begår misstag eller agerar felaktigt 
blir straffade.   
 
Har polisen råd att avsätta betydligt mer resurser till utbildning med tanke på de krav som finns på 
polisen att öka sin produktion? Kunskap och motivation har en stor betydelse för produktionen och 
det går att iaktta stora skillnader mellan olika poliser. Att lägga ner resurser i syfte att gynna polisers 
kunskap och motivation är därför mycket viktigt  (Holgersson, 2005; Holgersson och Knutsson, 2011). 
Det finns en stor potential för att polisens verksamhet kan utvecklas om fokus hamnar på 
medarbetarna, där en kunskapsutveckling inte bara påverkar polisers kunskap utan även deras 
motivation i positiv riktning. I ett projekt som rapportförfattaren drev under fem månader avsattes 
cirka 25 procent av personalens arbetstid till utvecklingsaktiviteter. Personalens totala produktion 
visade sig vara avsevärt mycket högre i förhållande till jämförbara grupper som inte avsatte tid för 
utvecklingsaktiviteter (se Holgersson, 2018a, sidan 79-81). 
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Det går givetvis också att lära sig saker och dra slutsatser utifrån det som händer under ett arbetspass, 
men det är då viktigt att analysera och reflektera. Det blir en naturlig övergång till nästa punkt i detta 
kapitel.  
 

10.3 Akademisering av polisutbildningen 
Om Polismyndigheten ska agera smart blir en viktig förutsättning för att lyckas med detta att förändra 
poliskårens nuvarande syn på forskning och att man inom skrået i högre grad förstår betydelsen av, 
och uppmuntras att ägna sig åt kritisk reflektion. Dessa faktorer bedömer rapportförfattaren vara ett 
par av de starkaste argumenten för en akademisering av polisutbildningen, som gör det mer naturligt 
att det uppstår ett kritiskt tänkande och reflektion med anknytning till aktuell forskning. Med en 
akademisering av utbildningen menas i detta sammanhang inte att nuvarande upplägg på 
utbildningen behålls men med den skillnaden att poliser får högskolepoäng. 
 
En del poliser får något som nästan skulle kunna betecknas som allergiska reaktioner när en 
akademisering av polisutbildningen förs på tal. Vissa svagheter i de argument som framförs mot en 
sådan förändring av polisutbildningen verkar gå att knyta an till just det en akademisering syftar till - 
att öka reflektionsförmågan. I andra fall handlar det om en berättigad farhåga att en akademisering 
riskerar att leda till en teoretisering av polisutbildningen om man vid upplägget av en sådan utbildning 
inte tar hänsyn till att polisyrket är ett hantverk som i hög utsträckning kräver praktiska färdigheter. 
Det vill säga att det är viktigt att polisutbildningen blir en akademisk utbildning som syftar till att  
utbilda professionella praktiker, vilket inte är något unikt mål för en universitetsutbildning.  
 
Ett sätt att få en mer praktisk utbildning är att kontinuerligt under polisutbildningen genomföra 
verksamhetsförlagd utbildning. Rapportförfattaren har under en försöksverksamhet på några år dragit 
slutsatsen att en genomtänkt och återkommande verksamhetsförlagd utbildning bland annat skulle 
kunna öka kvaliteten i polisutbildningen, öka motivationen hos polispersonalen, få mer nöjda 
studenter samtidigt som Polismyndigheten kan dra nytta av den produktion studenterna bidrar till. 
Vid intervjuer har det påpekats att Polismyndigheten inte har ”effektutvärderat” grundutbildningen 
och att det finns ett stort behov av detta. En slutsats som går att dra utifrån denna studie är att 
utbildningsplanen för polisutbildningen måste utvecklas och kompletteras med andra dokument som 
på ett tydligare sätt konkretiserar vad polisstudenter ska ha för förmågor.   
 
En del arbetsmoment för poliser i yttre tjänst är triviala, andra är komplexa. Det krävs att en polis både 
har en djup teoretisk kunskap inom vissa områden och en hög praktisk färdighet. Det är viktigt att 
poliser har en stor handlingsrepertoar. Inom ramen för nuvarande polisutbildning har det under 
intervjuer framgått att nyutbildade poliser inte uppnår önskvärd förmåga bland annat för att tillämpa 
polistaktiska metoder. Det finns snarare ett behov av att förlänga utbildningen än för att förkorta 
denna som en del politiker proklamerat. Forskare har funnit att utbildningsbakgrund verkar ha 
betydelse för polisers våldsanvändning, då poliser med en längre skolbakgrund verkar bruka mindre 
våld än poliser med en kort utbildningsbakgrund (Mcelvain och Kposova, 2008; Paoline och Terrill, 
2007; Ready och White, 2011).  
 
I en rapport som Polismyndigheten lämnade till Justitiedepartementet står det att polisutbildningen 
utretts vid ett flertal tillfällen. Det nämns inte med ett ord att samtliga utredningar kommit fram till 
att det finns ett behov att göra om polisutbildningen till en riktig högskoleutbildning. Istället förs ett 
resonemang i rapporten om att minska utbildningen för uniformerad personal. Exempel ges från 
Danmark som förkortat utbildningen (Polismyndigheten, 2018k), men inte från länder som har 
betydligt längre utbildning och ser det som viktigt att uniformerade poliser är välutbildade. En polis 
som intervjuades påtalade att det under sommaren 2018 kom ett förslag från moderaterna med 
samma innehåll och andemening som texten i Polismyndighetens rapport. Hen framförde:  
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”jag kan inte befria mig från en stark känsla att den före detta ordföranden för Fria 
Moderata Studentpartiet, senare stabschef hos justitieminister Ask och nuvarande 
utvecklingschef i Polismyndigheten har haft ett finger med i både skrivningen i 
myndighetens strategidokument och fortfarande driver en moderat politik. Tiden med 
höga chefer med djupa rötter inom politiska partier och som på olika sätt påverkar 
polisens framtid efter partifärg hade jag hoppats på var över när Eliasson slutade.” 
(Polis E69, november 2018). 

 
Förutom att det inte hinns med det som vore önskvärt under grundutbildningen av poliser framgår 
under intervjuer och deltagande observation att det finns ett behov av att skapa utvecklingsaktivitet 
med en röd tråd som pågår ett par år efter genomgången polisutbildning. Utifrån vad som presenteras 
i denna rapport går det att konstatera att poliser ges dåliga förutsättningar att klara av att utföra sitt 
arbete på ett bra sätt och den kultur som finns inom poliskåren förvärrar situationen.  
 
 

10.4 Behov av att förändra polisens kommunikationsstrategi 
Denna studie pekar på att det sätt som Polismyndigheten valt att föra ut budskap kopplat till 
polisorganisationens och polisers duglighet att hantera våldssituationer har hämmat utvecklingen av 
polisens förmåga att hantera denna typ av händelser. Att Polismyndigheten skulle kunna ha någon del 
i tragiska utfall i samband med olika ingripande har inte kommit på tal. Externa faktorer har exempelvis 
hävdats vara orsaken till ett ökat antal dödsskjutningar. Polismyndigheten har presenterat både 
enskilda polisers och den samlade förmågan att hantera olika typer av våldssituationer på ett 
överdrivet positivt sätt. Det handlar exempelvis om förmågan att hantera dödligt pågående våld som 
terroristhandlingar. Förre rikspolischefen påstod till exempel i en intervju att: ”Vi har bilar som rullar 
kontinuerligt runt i hela landet med tungt beväpnad personal” och hävdade att det var den omstridda 
omorganisationen som hjälpte polisen att klara av krisen (Eriksson, 2017).  
 
De högsta företrädarna för svensk polis pekade på en satsning på 400 miljoner för att förstärka 
förmågan att hantera terrorbrott och hävdade att insatserna för att utbilda i taktik och utrusning vid 
terrorhändelser intensifierades (Eliasson och Lövfing, 2017). En journalist på SvD bestämde sig för att 
undersöka hur beskrivningen stämde med verkligheten. Hon fann att POLKON (polisiär 
konflikthantering) under hösten 2017 ställts in eller minskat på många platser i landet. Region 
Stockholm vars personal hanterade terrordådet på Drottninggatan var särskilt drabbad. Hon 
konstaterade att hur Polismyndigheten genomför sin utbildningsverksamhet var tvärtemot vad 
”rikspolischef Dan Eliasson och chefen för den Nationella operativa avdelningen, Mats Lövfing hade 
skrivit i en debattartikel.” (Sundqvist, 2017a).  
 
Polismyndigheten dementerade uppgifterna om att myndigheten hade skurit ned på utbildningen: 
”Medieuppgifter har gjort gällande att Polismyndigheten ställer in utbildningar i polisiär 
konflikthantering (POLKON) under hösten. Det är felaktigt” (Polismyndigheten, 2017). Efter att 
Polismyndigheten gått ut och dementerat uppgifterna som journalisten presenterat kunde dock 
journalisten hänvisa till utdrag från ett internt dokument och muntliga källor som bekräftade 
nedskärningen. Polismyndigheten ville dock inte kommentera de nya uppgifterna som styrkte 
nedskärningarna utan hänvisade till pressmeddelandet (Sundqvist, 2017b).  
 
De brister som journalisten fann har bekräftats vid deltagande observation och intervjuer under denna 
studie. Det har även framgått av andra interna dokument än det som journalisten hänvisade till. 
Exempelvis kan nämnas att åtta veckor efter att Polismyndigheten gick till försvar mot ovanstående 
journalists artiklar och uttryckte ”Det finns inga planer på neddragningar av dessa utbildningar” 
(Polismyndigheten, 2017) framgår det av beslutsunderlag som dåvarande regionpolischefen i Västra 
Götaland  undertecknat att: ”även fortsättningsvis begränsa POLKON-utbildningen till två dagar under 
2018” (A405.289/2017). Det är en sak att utbildningen inte når upp till en godtagbar nivå för att 
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säkerställa rättssäkerheten. En annan att höga befattningshavare inom Polismyndigheten är beredda 
att ljuga allmänheten rakt i ögonen. Det som framkommer i detta fall är inte ett unikt förhållande (se 
vidare t.ex. Holgersson, 2018b)  
 
När det gäller att marknadsföra Polismyndighetens förmåga kan nämnas att Nationella insatsstyrkan 
i flera fall har marknadsförts som en resurs som har en stor inverkan på polisens förmåga att hantera 
terroristattacker. Antal anställda på styrkan har ökat. Biträdande rikspolischefen har bland annat 
framfört att inköp av två helikoptrar till Nationella insatsstyrkan förstärker förmågan att agera mot 
terrorattentat där en prickskytt i helikopter kan stödja polismän som är utsatta för en attack (se t.ex. 
Rochette, 2018; se även Eliasson och Lövfing, 2017). Utan att känna till inställelsetiden för den aktuella 
personalgruppen är det lätt att svälja biträdande rikspolischefens positiva bilder om effekten av inköp 
av helikoptrar. Men sannolikheten är stor att en terroristattack redan är över innan en helikopter ens 
är i luften med en operatör från insatsstyrkan. Helikoptrarnas marschhastighet är dessutom så pass 
låg att även om både personal från insatsstyrkan och piloter satt beredda i helikopter när larm inkom, 
vilket man med nuvarande resurser inte mäktar med, är det bara inom någon mils radie som det finns 
möjlighet att täcka de behov som kräver en snabb insats.  
 
Det är ingen slump att det var poliser som tjänstgjorde i den vanliga ingripandeverksamheten som 
sköt gärningsmannen vid skolattacken i Trollhättan, som var först framme hos terroristen som 
sprängde sig på Bryggaregatan i Stockholm och som var först på plats efter terroristattacken på 
Drottninggatan. Erfarenheter från terroristhandlingar de senaste åren visar att dessa attacker har ett 
snabbt händelseförlopp. De är ofta över på 15 minuter. Det är något som polisledningen är väl 
medvetna om (se Eliasson och Lövfing, 2017).  Sättet att kommunicera ut satsningen på insatsstyrkan 
och inköp av helikoptrar förespeglar att polisen har en större förmåga att hantera pågående dödligt 
våld än vad som är fallet. Det är personalen i ingripandeverksamheten som med största sannolikhet 
kommer att få hantera pågående dödligt våld. Som tidigare beskrivits är utbildningen av 
ingripandepoliser bristfällig. Personalen har generellt sett ett fåtal tjänsteår på grund av en hög 
personalrörlighet, och på många platser i landet är det långa avstånd till närmsta polispatrull. 
Dessutom har förebyggande verksamhet hamnat helt i skymundan av den repressiva verksamheten66.  
 
Kritik om att Polismyndigheten skönmålar verksamheten har tidigare tillbakavisats av företrädare för 
Polismyndighetens kommunikationsverksamhet (se t.ex. Holgersson, 2018b, sidan 63). Så var även 
fallet beträffande innehållet i en nyligen publicerad rapport som chefen för kommunikations-
avdelningen avfärdade: ”KA:s arbete framställs som inriktat på att försvara och stärka varumärket 
snarare än att stötta verksamheten. Inget kunde vara mer missvisande” (Polismyndigheten, 2018d). 
Chefens återgivning av rapportens slutsatser var vilseledande eftersom rapporten inte kritiserade 
kommunikationsavdelningen för att inte stötta verksamhet. Chefen för kommunikationsavdelningen 
hänvisade också, som något slags stöd för sin kritik mot forskningsrapporten, till en debattartikel som 
generalsekreteraren för Sveriges kommunikatörer hade skrivit. Generalsekreteraren för Sveriges 
kommunikatörer är en aktör som har starka särintressen i frågan. I hennes debattartikel används 
dessutom den typ av tekniker som kritiseras i forskningsrapporten. Debattartikeln avslutas med 
påståendet att en ökning av kommunikatörer inte sker ”på bekostnad av antalet journalister inom den 
fria pressen” (Brogren, 2018), vilket vare sig påstås i forskningsrapporten eller i Expressens ledare som 
generalsekreteraren kritiserade i debattartikeln.  
 
Om det hade funnits ett intresse av att ge en mer opartisk och objektiv beskrivning hade det varit 
önskvärt att chefen för kommunikationsavdelningen agerade på annat sätt än att hänvisa till ovan 
nämnda partsinlaga från generalsekreteraren för Sveriges kommunikatörer. Varför inte hänvisa till 
exempelvis Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola vars forskare har studerat den ökade 
administrationen inom bland annat polisen eller forskningsfältet Critical Management Studies som 

                                                             
66 Kommer att utvecklas i en kommande rapport om dialogpolisen.  
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berör organisationers sätt att presentera sin verksamhet? Ett annat sätt hade varit att låta 
rapportförfattaren komma till tals och presentera innehållet i forskningsrapporten. Det hade varit 
naturligt i en öppen och kritiskt reflekterande organisation. Agerandet från kommunikationschefens 
sida ligger i linje med den kritik som förs fram i forskningsrapporten. 
 
För att polisens verksamhet ska utvecklas på önskvärt sätt är det viktigt att Polismyndigheten inte 
skönmålar sin och polisernas förmåga. Nuvarande förhållningssätt att rikta in sig på att försvara och 
stärka varumärket, riskerar att på lång sikt få mycket negativa konsekvenser för polisens trovärdighet 
och undertrycker förändringsbehov (se Holgersson, 2014; Holgersson, 2018a; 2018b). Istället för att 
ta tag i och åtgärda konkreta problem hänvisas gärna till värdegrundsarbete, kommande förändringar 
av utbildning eller en utredning som ska undersöka förhållandet. För polispersonalen blir det både 
frustrerande och tydligt att det är ytan och inte innehållet som är viktigt.  
 

10.5 Omfattning och innehållet på fort- och grundutbildning 
I konfliktsituationer är det betydelsefullt att poliser har en god förmåga att kommunicera och, om så 
behövs, en hög förmåga att bruka våld på ett väl avvägt sätt samt att de kan fatta kloka beslut under 
stress med ett bristfälligt beslutsunderlag. I denna studie framgår att det finns stora behov av att ändra 
både omfattning och innehåll på både grund- och fortbildningen för att detta ska uppnås. De är 
föremål för olika utvecklingsaktiviteter. Men det krävs en omfattande förändring. Det räcker inte med 
de justeringar som genomförs som kan uppfattas som ett sätt att skapa en tilltalande bild av polisens 
förmåga. Det finns kunskap inom polisorganisationen som det går att nyttja, men vid denna liksom 
tidigare studier har det framkommit att personer med expertkunskap och idéer inom ett område som 
för fram förändringsbehov inte sällan snarare ses som ett hot än en tillgång (Holgersson, 2005; 
Holgersson, 2018c).  
 

10.6 Nyttjande av tilldelade resurser 
Polismyndigheten hävdar att det beroende på en otillräcklig resurstilldelning finns stora behov av att 
välja och prioritera hur resurserna används. Satsningar inom ett verksamhetsfält går ut över andra 
verksamhetsfält. Information som framkommit vid intervjuer och deltagande observation visar att 
Polismyndigheten kan använda sina resurser på ett betydligt bättre sätt än vad som sker i dagsläget. 
Det gäller bland annat upplägget av utbildningsverksamheten. Polismyndigheten kommer dock lätt 
undan med svepande förklaringar om resursbrist. Tillräcklig information presenteras inte för att 
underlätta för personer utanför polisorganisationen att kunna bedöma om polisens prioriteringar och 
resursfördelning till olika aktiviteter och dess utfall är rimliga. Polismyndigheten behöver inte vara 
transparant om hur resurser används eftersom det finns goda möjligheter att hänvisa till sekretess 
som skäl till att inte lämna ut sådan information.  
 
En journalist begärde exempelvis ut uppgifter om hur många arbetstimmar polisen i Stockholm hade 
lagt på två operationer för gränskontroll kallade Balder och Aphrodite. Polisen menade att uppgifterna 
kunde användas för att kartlägga hur polisen disponerar sina tillgängliga personalresurser och att det 
kunde skada den framtida verksamheten. Kammarrätten gick på polisens linje (KR Sthlm 2601-13). Ett 
annat exempel är en pensionerad polis som hade känslan av att administrationen hade vuxit kraftigt 
efter omorganisationen. Han begärde med anledning av detta ut uppgifter om hur region Öst var 
organiserad och önskade uppgifter om antal poliser och antal administrativ personal på respektive 
enhet. Polismyndigheten avslog begäran bland annat med hänvisning till att dess verksamhet för att 
förebygga, uppdaga, utreda och beivra brott skulle skadas om uppgifterna röjdes. Kammarrätten gick 
på polisens linje (KR Sthlm 4465-17).  
 
Behoven av resursomfördelning skulle bli tydliga om man exempelvis studerade polisarbete i glesbygd. 
Det fåtal polispatruller Polismyndigheten levererar står inte i rimlig proportion till Polismyndighetens 
totalt tilldelade resurser. Att på en mer övergripande nivå kunna ifrågasätta resurstilldelning med 
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öppna data är emellertid inte möjligt. En sådan öppen redovisning skulle underlätta ställandet av 
konkreta kritiska frågor om storleken på staber och administration. Det skulle exempelvis vara möjligt 
att ställa frågan om kriminalunderrättelsetjänsten har en rimlig bemanning i förhållande till de som 
fysiskt ska utföra arbetet ute. På liknande sätt skulle det gå att ställa frågan om vad exempelvis en 
kostnad för att köpa in två helikoptrar för 100 miljoner kronor och ökade årliga driftkostnader på 
åtskilliga miljoner (Polismyndigheten, 2013c) skulle kunna få för effekter för förmågan att hantera 
pågående dödligt våld om resurserna istället lades på något annat.  
 
En avdelning där det är svårt för Polismyndigheten att med framgång kunna hävda att uppgifter om 
antalet anställda inte kan röjas med hänvisning till offentlighet- och sekretesslagen är 
Polismyndighetens kommunikationsavdelning. I en forskningsrapport som presenterades sommaren 
2018 sker en kritisk reflektion kring antalet anställda på denna avdelning i förhållande till andra 
verksamhetsbehov (Holgersson, 2018b). Det hade gått att göra motsvarande reflektion utifrån 
kvantitativa uppgifter gällande annan resurstilldelning om Polismyndigheten hade lämnat ut sådana 
uppgifter. Jämförelsen i den just nämnda rapporten kunde uppfattas som att kommunikations-
avdelningen var särskilt problematisk ur ett resursfördelningsperspektiv. Procentuellt sett utgör dock 
antalet anställda på denna avdelning en liten andel av det totala antalet anställda. Men att 
Polismyndigheten valt att ha en kommunikationsavdelning på 190 anställda kan användas för att 
analysera om Polismyndigheten fördelar sina resurser på ett sätt som ger högsta möjliga 
marginalnytta. Ett tillskott av ett tjugotal utredare för att utreda hatbrott eller barnpornografibrott 
skulle göra stor skillnad. En kontakt berättade att polisen på grund av resursbrist inte har avsatt en 
tillräcklig personalstyrka för att kunna avbryta misstänkta pågående övergrepp mot barn. Andra 
intervjuer pekar på att allvarliga hatbrott och utredningar om våldtäkter blir liggande. En skribent 
konstaterade att: ”När polisen inte anser sig ha resurser nog för att ta emot tips om pedofiler ens när 
de serveras på silverfat, har myndigheten allvarliga problem” (Nordlund, 2017).  
 
Det är svårt att se att marginalnyttan skulle vara högre om man bibehåller nuvarande storlek på 
kommunikationsavdelningen istället för  att öka resurser till nyss nämnda kärnverksamhet. 
Rapportförfattaren fick emellertid information om att rikspolischefen under ett föredrag i september 
2018 inför drygt 180 personer på kommunikationsavdelningen hänvisat till en forskare som haft 
invändningar gällande hur många man var på avdelningen och framfört något i stil med att ”den här 
forskaren har inte förstått – han har blandat ihop äpplen och päron”. Det förväntades någon förklaring 
till rikspolischefens slutsats, men någon sådan lämnades inte berättade en personen som intervjuades 
(N67, oktober 2018). Rikspolischefen gick i oktober 2018 ut i media och påstod bland annat att: ”En 
vanlig ingripandeverksamhet ute på stan ägnar ungefär halva sin tid åt att ta hand om fulla personer 
och personer med psykisk ohälsa som mår väldigt, väldigt dåligt” (Westin, 2018b). Yttrandet stämmer 
mycket dåligt med vad forskning visat att poliser i yttre tjänst ägnar sig åt. Att ta hand om fulla 
personer visade sig exempelvis bara uppta cirka fem procent av polisernas arbetstid (se Holgersson 
och Knutsson, 2012a). Likaså hävdade rikspolischefen som svar på att polisen inte klarar av att utreda 
mer än 13 procent av de brott som anmäls att hantering av bortsprungna hundar och katter tar tid. 
Rapportförfattaren ställde en fråga till Polismyndigheten avseende hur mycket tid det gick åt till att 
hantera bortsprungna katter (mejl, 2018-10-28). Svaret som erhölls var att det inte finns några sådana 
uppgifter om tidsåtgång för olika djurärenden (mejl 2018-10-31). Vetenskapliga tidsstudier har dock 
visat att mindre än en halv procent av arbetstiden för de poliser som ingår i ingripandeverksamheten 
går åt till att hantera bortsprungna djur (Holgersson och Knutsson, 2012a). Det hade sannolikt gett en 
större effekt för polisverksamheten att minska storleken på kommunikationsavdelningen med tio 
procent än att slippa ta om hand om de bortsprungna hundarna och katterna. Men som påtalats på 
flera ställen i denna rapport finns en förkärlek till att skylla på externa faktorer framför att själv se sig 
som problemägare. 
 

                                                             
67 För att inte röja uppgiftslämnare specificeras inte typ av befattningshavare. 
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Denna och tidigare studier åskådliggör att det för polisledningen verkar vara viktigare att måla upp 
tilltalande bilder av verksamheten än att belysa hur verksamheten i praktiken fungerar (Holgersson, 
2014; Holgersson, 2018a; 2018b). Det är därför naturligt att försvara nuvarande storlek på 
kommunikationsavdelningen. Texter och annat material som kommunikationsavdelningen 
producerar kan ge ett intryck av att polisen är på rätt väg och att olika förändringsaktiviteter är väl 
genomtänkta. Det finns också en övertro på texters betydelse för att styra personal (se t.ex. Ekman 
1999). Utifrån den logik och inriktning som råder inom Polismyndigheten är marginalnyttan av att 
behålla en överdimensionerad kommunikationsavdelning högre än att omfördela resurser till 
kärnverksamheten. 
 
Ett känt begrepp inom organisationsforskningen är ”Parkinsons lag”. Parkinson menade att byråkratin 
ständigt växer för att det finns en underliggande drivkraft som innebär att tjänstemän skapar arbete 
åt varandra och vill öka antal underordnande. Han underströk sin teori med statistik från den brittiska 
flottan, vars tjänstemän nästan fördubblades under en tidsperiod när antalet fartyg minskade med två 
tredjedelar (Parkinson, 1981).  Det har blivit något av ett mantra att ”polisen ska komma närmare 
medborgarna”. För att i högre grad väga in marginalnyttan när resurserna fördelas inom 
Polismyndigheten vore det önskvärt att flytta sådana beslut längre ut i linjeverksamheten. Till exempel 
genom att en regionpolischef eller polisområdeschef får avgöra om han eller hon vill satsa en årslön 
på en kommunikatör, en utredare i grova brott eller att förstärka utbildningsverksamheten. Med 
nuvarande matrisorganisation är det befattningshavare i den centrala administrationen som 
exempelvis bestämmer hur många kommunikatörer som det ska finnas i respektive region och som 
styr utbildningsverksamheten. I en avhandling med namnet ”Papperspolisen” påpekas att 
administrationen kanske ska utgå från verksamhetens behov och inte från ledningens eller 
huvudmannens behov. Det konstateras att krav på administrationen ofta kommer från högre nivåer i 
organisationshierarkin och om man istället funderar på vad som behövs för att verksamheten ska 
fungera kommer man säkerligen fram till andra resultat (Ivarsson Westerberg 2004). 
 

10.7 Behovet av haveriutredningar, incidentrapportering m.m.  
Som påpekats på flera ställen i rapporten är det viktigt att polisen utvecklar sin förmåga att kritiskt 
reflektera kring sitt sätt att agera. Det innebär också att ha en god förmåga att ta del av 
motpartsperspektiv. Detta är viktiga faktorer för att minska risken för felbeteenden och misstag och 
för att utveckla polisers förmåga att fatta kloka beslut och agera på ett väl avvägt sätt i 
konfliktsituationer. För att uppnå detta bör man överge en ensidig fokusering på juridiska processer 
och istället hämta inspiration från flygets incidentrapportering, haveriutredningar och lex Maria inom 
sjukvården som ett sätt att skapa andra förutsättningar för att åstadkomma ett lärande. Det krävs då 
förändringar som ligger utanför Polismyndighetens beslutsmandat. 
 

10.8 Utveckla polisens ledningscentraler 
Centralisering av polisens ledningscentraler runt om i landet har ifrågasatts i olika sammanhang. 
Externt har kritiken framförallt handlat om att man upplever att polisens centralisering innebär att 
man kommer längre från medborgarna trots att ambitionen varit den motsatta. Den interna kritiken 
har till exempel berört oacceptabla svarstider, en underbemanning på ledningscentralerna – som sliter 
hårt på personalen – och en försämrad interaktion mellan yttre och inre personal. Hur arbetet på 
polisens ledningscentraler fungerar är mycket betydelsefullt för polisens förmåga att hantera 
konflikter och att poliser kan göra väl avvägda beslut. Bland annat kan de ingångsvärden som 
polispersonalen får från ledningscentralen vara avgörandet för utfallet av en händelse (Holgersson, 
2017). Rutiner har utvecklats på de stora ledningscentralerna, men grundproblemet med en svag lokal 
förankring och bristande detaljkunskap kvarstår. Exempelvis påpekade personal på en 
regionledningscentral med anledning av behovet av att känna till vissa lokala förhållanden som var av 
stor betydelse för yttre personal att:   
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”Vi kan inte ha detaljkunskap om olika förhållanden i varje område. Det är omöjligt 
eftersom det är så många områden att hålla reda på” (Fältanteckningar, september 
2018).   

 
 
Det skulle med hjälp av virtuell teknik gå att behålla nuvarande regionledningscentraler, men att öka 
den lokala förankringen, åstadkomma en bättre interaktion mellan yttre personal och operatörer på 
ledningscentralen, förbättra arbetsförhållandena för både yttre personal och operatörer, öka person- 
och lokalkännedomen samtidigt som det skulle finnas goda förutsättningar att växla upp och hantera 
större/dynamiska ärenden (se Holgersson, 2017). 
 
10.9 Flytta personal som inte är lämpliga att inneha och utföra en uppgift 
Det är viktigt att polisen flyttar personal som inte är lämpliga att inneha en viss befattning. De problem 
som identifierats i denna rapport gör frågan högst aktuell. En del personal har en bristfällig förmåga 
att agera i konfliktsituationer. Trots att signaler når ansvariga befattningshavare får dessa personer i 
normalfallet arbeta kvar i sina funktioner. Med tanke på att felbeteenden från en polis kan få stora 
negativa konsekvenser är detta mycket olyckligt. Polismyndigheten måste därför bli bättre på att 
fånga upp signaler och agera vid återkommande indikationer på att en enhet eller enskilda poliser inte 
håller måttet eller har svårt att agera på ett önskvärt sätt i vissa situationer.  
 
Att polismyndigheten måste utveckla sin förmåga att flytta personal handlar inte bara om poliser i 
yttre tjänst vars generella attityd, konfliktlösningsförmåga och våldsanvändning går att ifrågasätta.  
Det handlar även om andra typer av befattningar. Polismyndighetens oförmåga att flytta personal som 
inte är lämpliga att inneha eller utföra en uppgift kan illustreras med sättet att hantera de problem 
som framgick i en forskningsrapport om polisens arbete med hatbrott på nätet. I rapporten påtalades 
att det är av stor betydelse att polisen har en hög förmåga att agera mot brottet hets mot folkgrupp 
på nätet för att minska risken för extremism och för en eskalering av konflikter mellan olika grupper 
(Holgersson, 2018a). 
 
Trots att det i rapporten från bland annat mejlväxling, blir tydligt att det behövs personella 
förändringar för att få till en fungerande verksamhet (Holgersson, 2018a, sidan 54-56) hände inget. 
Att verksamheten därför inte utvecklas på önskvärt sätt är inte förvånande. Exempelvis skrev 
företrädare för en organisation under slutet av valrörelsen 2018 till den nationella samordnaren för 
hatbrott att 50 aktiva nazister hade anmälts för hets mot folkgrupp på nätet de senaste månaderna. 
Den organisation som gjort dessa anmälningar uppfattade att polisen behövde ta ett nationellt grepp 
om dessa anmälningar för att genom en snabb bevissäkring öka sannolikheten för lagföring. Om 
regionerna arbetade i olika takt fanns risken att bevis togs bort när misstänkta hade kontakt med 
varandra över nätet (mejl, 2018-09-11). Den nationella samordnaren svarade dock att: ”Det finns 
ingen brottsuppföljande funktion för ärenden på nationell nivå, vare sig inom utrednings- eller 
underrättelseverksamheten.” och hänvisade anmälaren till att själv ta kontakt med respektive region 
som utredde de olika ärendena (mejl, 2018-09-14).   
 
Är det inte denna typ av koordinering som samordnaren egentligen borde syssla med? Med det ska 
inte sägas att denna person ska hållas ansvarig för polisens tillkortakommande för den nationella 
styrningen av verksamheten. Men det förhållningssätt som den ansvariga har valt är inte positivt för 
att bidra till att utveckla verksamheten på önskvärt sätt. Ett motsvarande resonemang kan föras över 
till de som är ansvariga för utveckling av polisers vålds- och konfliktlösningsförmåga. Det finns även 
en handfull höga befattningshavare inom Polismyndigheten som ger intrycket av att ha en mycket stor 
negativ inverkan på organisationskulturen och som gör att myndigheten inte utvecklas på önskvärt 
sätt. Effekten av organisatoriska förändringar eller andra förändringar blir liten om dessa 
befattningshavare får vara kvar i centrala positioner (Holgersson, 2018b).  
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10.10 Behovet att agera för att undvika en polarisering 
Det är likaså en fara om polisen tar till ”hårda tag” för att visa att man agerar mot ett uppmärksammat 
problem. En viss problematik kan ha olika orsaker som kan kräva olika åtgärder. Att mer eller mindre 
slentrianmässigt se hårda tag som lösningen kan få motsatta effekter. Att agera på ett hårt sätt som 
inte är genomtänkt ökar risken för en polarisering, där förtroende och tillit till polisen och andra 
samhällsinstitutioner kan minska i vissa grupper. Vad händer efter en kraftsamling när poliser agerar 
hårt i ett område eller mot en viss gruppering? Vilken strategi ska väljas för att långsiktigt uppnå bäst 
effekt?  
 
Att poliser i sin externa kommunikation om polisens arbete använder ord som ”utplåna”, 
”neutraliserad” och ”anfall” kan ge intryck av att polisen är en stridande part i något som närmast kan 
liknas vid ett krig. Att politiker anför att det finns ett behov av undantagstillstånd, militär och hårda 
tag förstärker en sådan bild. Att måla upp polisen som en stridande part kan påverka polispersonalens 
sätt att agera i vissa områden och mot vissa grupperingar. I förlängningen kan det öka risken för 
angrepp mot poliser (se mekanismen ”excuses” i den situationella brottspreventionen, Clarke, 1995; 
1998). En ond cirkel kan uppstå.  
 
I rapporten exemplifieras hur Polismyndigheten skickar tydliga interna signaler på att det är repressiva 
och hårda tag som premieras. Brottsförebyggande verksamhet som kan minska risken för framväxten 
av extremism och andra problem har helt hamnat i skymundan av en satsning på repressiva åtgärder 
och en repressiv förmåga. För att polisens verksamhet inte ska bli för ensidigt inriktad utan att även 
det brottsförebyggande arbetet ska kunna få genomslag krävs en medveten strategi och konkreta 
handlingar som visar att detta ses som viktigt. Det är viktigt för att hantera vissa underliggande 
konflikter mellan olika grupperingar. 
 
Det går också att ställa frågan hur strategiskt det är att peka ut vissa områden som särskilt 
problematiska då problemen verkar skilja sig åt mycket både i omfattning och i karaktär mellan dessa 
områden? Genom polisens definition finns en risk för stigmatisering och att det kan uppfattas finnas 
en liknande lösning på problemen i respektive område. Det kan påverka polisens konfliktlösnings-
förmåga och agerande. Likaså finns behov av att polisen på ett helt annat sätt hanterar hatbrott 
eftersom dessa utgör en viktig grogrund till att konflikter eskalerar och mynnar ut i våld. Polisen har 
dock stora problem i arbetet mot hatbrott (Holgersson, 2018a).  
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11. Avslutande reflektioner 
Polismyndighetens internrevision har kommit fram till att nuvarande kultur inom Polismyndigheten 
utgör ett stort hinder för en positiv utveckling av polisorganisationen. Internrevisionens slutsats är att 
om polisen inte kommer tillrätta med den negativa kulturen kan det leda till stora negativa 
konsekvenser för verksamheten. Revisionen pekar också på att det finns skäl till att utreda om en 
visselblåsarfunktion bör inrättas så att medarbetare anonymt kan anmäla missförhållanden 
(Polismyndigheten, 2018j)68. En yttre tjänstgörande polis med många års erfarenhet uttryckte sig på 
följande vis:  
 

”Som polisen utvecklas nu kan jag inte säga att det här är min polis som jag jobbat så 
hårt för att den ska bli bra. Det är något annat. Det kommer få katastrofala följder på 
sikt” (E67, november 2018). 

 
Många av skälen till denna uppfattning går att finna i föreliggande rapport, såsom brister i rekrytering 
och utbildning. Hen menade att dessa förhållanden förvärras av att det finns en utbredd inställning 
inom polisen som går ut på att det inte är så noga med att följa lagar och regler. Dessutom skapar 
rekryteringen av chefer genom en utbredd användning av arbetsledarbeslut en tyst organisation. I en 
tidigare forskningsrapport: ”Ursäkta, men vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen!” (Holgersson, 
2018b) tydliggörs dessa två problem. Det finns all anledning att läsa den rapporten för att förstå 
vidden av de problem som beskrivs i föreliggande rapport.  
 
Polismyndigheten är till största del ägare av problemen med polisers användning av våld och förmåga 
att hantera konflikter. Men även statsmakten har del i de beskrivna problemen. Det finns bland annat 
ett behov av att se över nuvarande skjutkungörelse. Detta har påpekats i mer än tio år (se Knutsson, 
2005; Norée, 2004; 2005) utan att något har hänt.  
 
Ett förhållande som starkt begränsar möjligheten att komma tillrätta med de beskrivna problemen är 
Polismyndighetens sätt att presentera information. I rapporten exemplifieras hur polisen förmedlar 
missvisande information både till media och Justitiedepartementet kring de frågor rapporten berör. 
För att försvåra för polisen att fortsätta med detta har externa aktörer som politiker och journalister 
en viktig roll. En tidigare presstalesman inom polisen skrev i mejl till rapportförfattaren att en stående 
fråga från journalister till talespersoner för polisen i framtiden måste bli: ”Var nu bussig dra det du 
inte berättat. Och ge mig faktaunderlag på det du faktiskt berättat.” (mejl 2011-12-06). Relevansen i 
detta yttrande har inte minskat sedan detta skrevs, utan tvärtom ökat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
68 Detta stod i utkast som presenterades i juni 2018. Med tanke på den utmaning som finns beträffande 
tillsynsverksamhetens placering i Polisorganisationen är det inte säkert att det kommer stå i den slutgiltiga 
versionen. 
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