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Abstract 

How is the police violence described and is it of any importance? The Parliamentary 

Ombudsman (JO) has to in the public interest watch over the constitutional protection, which 

each citizen in Sweden receives, by directing the attention at the authorities’ shortcomings in 

judicial practice. When complaint against Police authority with the claim that violence has 

been exercised by police comes to JO as further have to decide what is "right and wrong". 

Before JO determines may also police department get the opportunity to respond the 

notification by writing to JO and tell what had happened. The views on what happened during 

an event diverge. Who is right and why is what this essay illuminates. 

In this paper anchors Fairclough critical discourse analysis approach its theoretical 

foundations in Foucault's clear problematization of power and its meaning. Which allowing 

through increased language awareness to open up what is obvious and at the same time is not. 

“Language”, “knowledge” and “reality” are of essential significance in the essay. But 

“power” has a key role as well. This essay takes a closer look at police violence, where the 

conclusion was that "reality" you and I today believe and live in. 

Keywords: language, power, knowledge, reality, police violence 

Nyckelord: språk, makt, kunskap, verklighet, polisvåld 

Antal ord: 18 574 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
1. Motivet till denna studie ...................................................................................................................... 4 

1.1. Inledning ....................................................................................................................................... 4 

1.2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................................. 7 

1.3. Kriminologisk relevans ................................................................................................................ 7 

1.4. Disposition.................................................................................................................................... 8 

2. Tillvägagångssättet - teoretisk kontur och metodologisk textur .......................................................... 9 

2.1. Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................... 9 

2.2. Metod ......................................................................................................................................... 11 

2.2.1. Socialkonstruktionism ......................................................................................................... 11 

2.2.2. Kritisk diskursanalys ........................................................................................................... 11 

2.2.3. Faircloughs kritiska diskursanalys ...................................................................................... 12 

2.3. Genomförandet ........................................................................................................................... 14 

2.3.1. Insamling, urval och avgränsning av empiriskt material ..................................................... 14 

2.3.2. Reflexiva överväganden kring validitet och reliabilitet....................................................... 16 

2.4. Etiska överväganden ................................................................................................................... 17 

3. Analys och resultat ............................................................................................................................ 18 

3.1. (1) Analys av texten ................................................................................................................... 18 

3.1.1. Tvingade bort motdemonstranter ........................................................................................ 18 

3.1.2. Tog i med hårdhandskarna .................................................................................................. 22 

3.1.3. Bussade bort supportrarna ................................................................................................... 26 

3.2. (2) Analys av diskursiva praktiken ............................................................................................. 30 

3.3. (3) Analys av den sociala praktiken ........................................................................................... 33 

3.3.1. Språk, kunskap och verklighet - men även makt ................................................................. 34 

4. Avslutande diskussion och slutsatser ................................................................................................ 41 

5. Referenslista ...................................................................................................................................... 44 

6. Bilagor ............................................................................................................................................... 47 

Bilaga 1. ............................................................................................................................................ 47 

Bilaga 2. ............................................................................................................................................ 52 

Bilaga 3. ............................................................................................................................................ 52 

 



4 
 

1. Motivet till denna studie 

1.1. Inledning 

I vårt demokratiska samhälle finns vissa fundamentala värden som ligger till grund för 

samhällets uppbyggnad liksom människornas vardagsliv inleder Christianson och Granhag 

(2004). Frihet, rättvisa och trygghet såväl som demokratin värdesätts. Rättsväsendets
1
, 

specifikt polisens, arbete är av väsentlig betydelse för medborgerligt förtroende och vilja att 

delta i den demokratiska samverkan. Därav bär rättsväsendet (myndigheter och andra vilkas 

arbete innebär så kallad myndighetsutövning
2
) ett särskilt ansvar utifrån ett 

medborgarperspektiv, genom rättstryggheten och rättsäkerheten för de enskilda medborgarna, 

att tillgodose folkets intresse och behov. Med rättstryggheten menas medborgarens skydd mot 

brott vilket bland annat förutsätter effektiv förebyggande och beivrande av brott. 

Rättssäkerheten innebär att medborgaren kan, genom lagar och myndigheternas arbete, 

garanteras grundläggande mänskliga rättigheter samt att rättskipningen ska vara förutsägbar
3
 

och proportionerlig
4
 slutför Christianson och Granhag (2004).

5
 

Polisväsendet har vidare påpekar Norée (2008) fått uppdrag av samhället för att utgöra ett led 

i samhällets verksamhet för att främja rättvisan och tryggheten.
6
 Till polisens arbetsuppgifter 

hör att förebygga och förhindra brott såväl som att öka trygghet för medborgarna; vilket 

denna myndighet gör genom att upprätthålla säkerheten, lag och allmän ordning i samhället.
7
 

Polisens uppgifter handlar dock enligt Christianson och Granhag (2004) i stor utsträckning 

om att skilja ut de klandervärda handlingar från den godtagbara samt att avskilja individer 

som bryter mot den sociala ordningen från laglydiga samhällsmedborgarna.
8
 I detta skeende 

ingår polisens makt att ingripa på olika sätt och befogenheten att använda våld framhåller 

Norée (2008).
9
 Polisens maktutövning måste givetvis ligga inom lagens gränser det vill säga 

varje form av polisiär maktutövning ska grunda sig på lagstiftning och dokumenteras 

framhåller Granér (2004) för att inte medföra avkall av det som är nödvändigt för 

rättssäkerheten och i värsta fall förorsaka polisiär maktberusning.
10

  

                                                           
1
 Enligt Nationalencyklopedin åsyftar rättsväsen i första hand ”de myndigheter som har till uppgift att tillämpa 

rättsregler i frågor som rör förhållandet mellan enskilda inbördes och mellan enskilda och det allmänna”. 

Nationalencyklopedin 2013, den 27 april 2013.  
2
 När offentliga förvaltningsmyndigheter utövar ett ensidig juridiskt beslut med bindande verkan gentemot 

enskilda rättssubjekt som kan vara antingen gynnande eller betungande och i sin tur leda till att någon ges 

rättigheter eller påtvingas skyldigheter brukar det benämnas som myndighetsutövning; menar Staaf och 

Zanderin. (2009). s.56 
3
 Förutsägbar innebär att lagförbrytaren inte bara kan förutse att hen ska drabbas av straff utan också av vilket 

straff och i vilken omfattning. Lenke. (1990) s.32-40 och Tham. (1990) s.20-29 
4
 Proportionalitet innebär att det måste föreligga en rimlig proportion mellan mål och medel vid 

myndighetsutövning eller ingripanden; menar Norée.(2008). s.34f 
5
 Christianson och Granhag. (2004) s. 18f 

6
 Norée. (2008). s.14f 

7
 Polisen i Sverige, den 15 maj 2013.  

8
 Christianson och Granhag. (2004). s. 59f 

9
 Norée. (2008). s.14f 

10
 Holgersson (2005). s. 144f 
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Polisen maktbefogenhet att använda våld som medel för att genomföra en tjänsteåtgärd 

grundar sig bland annat i polislagens (PL) bestämmelser vilka avser att tillgodose 

regeringsformens krav på lagstöd för det intrång i skyddet mot ett så kallad påtvingat 

kroppsligt ingrepp som polisens våldsanvändning kan innebära. Våldet kan komma till 

uttryck antingen genom kroppskrafter eller också genom hjälpmedel, i korthet och enighet 

med regeringsformens mening avses ett påtvingat kroppsligt ingrepp påpekar Norée (2008).
11

 

Våldet kan enligt prop. 1975/76:209 s. 147 komma till uttryck inte bara genom våld mot 

människokroppen utan även genom bland annat smärre ingrepp som blodprovstagning eller 

kroppsbesiktning. Varje medborgare är enligt regeringsformens (RF) 2 kap 6 § gentemot det 

allmänna skyddat mot ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Ett sådant skydd innebär beskydd 

främst mot sådana handlingar som är straffbara enligt brottsbalken (BrB) och innefattar bland 

annat att tillfoga en annan person kroppsskada eller smärta, men även att försätta hen i 

vanmakt eller liknande tillstånd. Förarbeten till RF i prop. 1973:90 s. 242 uppger att 

våldsanvändning som riktas mot en person är ett integritetsintrång.
12

 ”Våld mot person”
13

 är 

ett vidsträckt begrepp framhåller Norée (2008). Eftersom våld mot person inte bara omfattar 

grövre fysiska angrepp som är annars straffbara såsom misshandeln utan även lättare eller 

kraftigare beröring av någon annan med händer, fötter eller hela kroppen faller under 

begreppet; den polis som knuffar, rycker i eller håller fast utövar följaktningen våld. Men 

även att mot någons vilja lyfta upp eller föra bort hen, även om den det gäller är själv helt 

passiv, innebär likväl att våld utövas.
14

 Skyddet i RF avser dock enbart sådant kroppsligt 

ingrepp som är påtvunget vilket gör att till exempel en polisman som lyfter upp eller för 

(sjuk)vård för bort en person som inte kan ta hand om sig själv inte utövar ett sådant 

påtvunget ingrepp som avses i lagen.
15

 Inskränkningar i de grundlagsskyddade rättigheterna 

får enligt 2 kap. 20 § RF göras genom lag, därför har uttryckliga bestämmelser som ger 

polisen rätt att göra sådana ingrepp framhålls ibland annat i PL och 28 kap rättegångsbalken 

(RB).
16

 

Eftersom polismän har en lagstödd befogenhet att bruka våld som medel för att genomföra en 

åtgärd som åligger hen att fullgöra i tjänsten, kan man därför ställa sig frågande om vad det är 

som händer i situationer där polismän har anklagats för att ha överträtt sin maktbefogenhet. 

Rymmer våldshandlingar utförda av polisen större möjlighet att uppfattas som rättfärdiga och 

berättigade bland annat genom yrkesgruppens suveränitet?  

Av intresse i sammanhanget citeras ett stycke ur Lundhs (tidigare polisman) bok om hur livet 

inom polisen kan se ut:  

En person som inte hörde det vanliga klientelet hade anmält mig och kollegan för misshandel. Vi blev 

grundligt utbildade av de äldre kollegorna i hur vi skulle svara på frågor hos utredarna. Och det blev snart en 

                                                           
11

 Norée. (2008). s.20f 
12

 Prop. 1983/84:111 s.81 
13

 Norée, (2008). s.21 
14

 Ibid. s. 21f. 
15

 Prop. 1983/84:111 s 81 
16

 JO:s beslut den 15 mars 2013, dnr 915-2012 
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formalitet att gå upp till interutredarna och ljuga för dem. Två trevliga polismän som säger en sak, och en 

trasig narkoman som säger en annan sak. Vem får rätt?
17

 

Vem får rätt och varför? är lite av en kärnfråga som jag ställer i detta arbete. Av den 

anledningen finner jag det intressant att analysera hur polisvåldet skulle kunna förstås när det 

blir föremål för Justitieombudsmännens (JO) bedömning i de situationer där polismännen har 

anklagats för att ha överträtt sina maktbefogenheter. Varför arbetet vänder sig till JO beror på 

att dennes verksamhet har (enligt RF 13 kap 6 §) till uppgift att övervaka att domstolar och 

andra myndigheter, och tjänstemän vid myndigheter (samt även andra vilkas arbete innebär så 

kallad myndighetsutövning) följer lagar och andra författningar och att de i övrigt uppfyller de 

skyldigheter som ålagts dem. JO har att få till stånd en tillsyn i medborgarnas intresse, helt 

självständig i förhållande till den styrande makten, för att se till att den enskilda 

samhällsmedborgaren inte kränks av lag (eller regler). JO:s verksamhet har tillsyn över att 

förvaltningsmyndigheterna, såsom polisväsendet, iakttar RF:s bestämmelser om saklighet och 

opartiskhet samt de medborgerliga fri – och rättigheterna i sin tjänsteutövning. JO ska i 

huvudsak vaka över grundlagsskyddet genom att rikta sig på främst bristfälligheter i 

rättstillämpningen. JO:s tillsyn baseras främst på anmälningar som allmänheten skickar in till 

JO. På så viss representerar verksamheten allmänhetens (folkets) intresse.
18

  

Av intresse är också ett citerat stycke med JO:s åsikt kring dennes verksamhet vilket man 

finner i Holgerssons (2005) bok:  

Jag vill därvid särskilt framhålla att medborgarna – om varje tjänsteman skulle äga frångå lagen, när han för 

sin del finner sådant påkallat av ömmande skäl – icke skulle kunna förutse hur myndigheterna komma att 

handla, med påföljd att själva grunden för rättssäkerheten och möjligheten att planera inför framtiden rubbas 

till allvarligt men för ordning och trivsel i samhället.
19

 

Christianson och Granhag (2004) påtalar att polisens arbete bestäms även av vissa nationella 

lagar samt att vissa internationella rättsinstrument har skapats för att polisens maktutövning 

ska ske i enighet med grundläggande värden samt fri- och rättigheter, där är bland annat 

följande fri- och rättigheten av väsentlig betydelse för polisiär verksamhet: ”rätten till liv, 

frihet och personligt säkerhet” och ”rätt att inte bli utsatt för tortyr, eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning”
20

. Christianson och Granhag (2004) och även 

Knutsson och Granér (2001) hänvisar därefter till - FN:s generalförsamling som år 1979 antog 

bland annat följande regler för polismäns uppträdande: ”I sin tjänsteutövning skall polismän 

respektera och skydda mänsklig värdighet samt bevara och försvara allas mänskliga 

rättigheter”
21

 (artikel 2). Christianson och Granhag (2004) framför även att ”Polismän får 

                                                           
17

 Lundh (2006). s. 31 
18

 Riksdagens ombudsmän – JO, den  15 maj 2013 
19

 Holgersson. (2005). s. 201 
20

 Christianson och Granhag. (2004) s.18 
21

 Christianson och Granhag. (2004) s.18 och Holgersson. (2005). s. 202  
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tillgripa våld endast när så är oundgängligen nödvändigt och endast i den utsträckning som 

krävs för deras tjänsteutövning” (artikel 3).
22

 

Vilka situationer är det egentligen som rättfärdigar eller möjliggör det polisiära våldet; kan en 

polisman bryta mot en lag eller regel om en person är på väg, eller med hög sannolikhet på 

väg, att kränka den andra personens mänskliga rättighet? Samtidigt som de upprättade lagar 

och regler ämnade åt att skydda medborgarna från statsmakten, i form av bland annat den 

polisiära maktutövningen. Eftersom dessa begränsar av rättssäkerhetsskäl och respekten för 

den personliga integriteten polismännens möjligheter att på gott och ont agera.  

Detta är något som förbryllar mig därför anser jag att det behöver förklaras eller göras mer 

begripligt. Av den anledningen tar jag mig an att undersöka området och kasta ljus på den 

ställda problemformuleringen. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är främst att förstå hur polisvåldet skulle kunna förstås när det blir 

föremål för JO:s bedömning i de situationer där polismännen har anklagats för att ha överträtt 

sina maktbefogenheter. Jag vill även belysa vad JO:s utlåtanden av det polisiära våldet kan ha 

för betydelse i samhället.  

För att göra detta har jag satt upp följande forskningsfrågor: 

 Hur skildrar JO respektive polismännen det polisiära våldet i de situationer där 

polisman/ polismännen har anklagats för att ha överträtt sina maktbefogenheter? 

 Vad har JO:s utlåtanden av det polisiära våldet för betydelse i samhället? 

1.3. Kriminologisk relevans  

Det nationella forskningsläget och litteraturen som behandlar den polisiära maktbefogenheten 

är inte särskilt omfattande. Internationellt har forskningen kring polisens våldsanvändning 

däremot en lång tradition påpekar Norée (2000). Hon har ingående studerat polisens rätt att 

använda våld och menar att man som forskare kan bli både förvånad samt besviken på hur lite 

nationell forskning som bedrivits inom området.
23

  

Inom juridiken har polisens rätt att använda våld studerats av flera forskare. Från tiden efter 

att BrB trätt i kraft, men före PL tillkomst behandlade Sjöholm (1978) den offentligrättsliga 

polisrätten; de befogenhetsnormer, skrivna och oskrivna, som polisen omfattas och bygger på 

i en av sina böcker När och hur får polisen ingripa. Norée (2000) författade en 

doktorsavhandling inom ämnet: Laga befogenhet - Polisens rätt att använda våld, vilket 

utgjorde en ingående analys av den rättsliga regleringen men även dit hörande i förhållande 

till den polisiära våldsanvändningen relevanta författningar. Samma författare har sedan dess 

varit mycket aktiv inom detta forskningsområde och skrivit flera böcker kring ämnet; bland 

annat Polisens rätt till våld (2008) som utgör en översiktlig framställning kring polisens rätt 

att använda våld mot enskilda och Polismål: När poliser är de misstänkta (2011) där Norée 

granskar och kommenterar polismålen med poliser som de misstänkta. En liknande 
                                                           
22

 Christianson och Granhag. (2004). s.18f 
23

 Norée. (2000). s.23f 
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doktorsavhandling som även den dogmatisk analyserar offentligrättsliga och straffrättsliga 

regler kring polisens befogenhet att utöva våld är skriven av Bouncht (2011) och finns att 

finna i hans bok Polisiär våldsanvändning: en straff - och offentligrättslig undersökning.  

Polisens många gånger konfliktfyllda arbete och hur poliser hanterar många - och ofta 

motstridiga - krav uttryckta av en mängd kravställare har också uppmärksammats i flera 

studier under åren bland annat Ekman (1999) i boken Från text till batong – Om poliser, 

busar och svennar, Christianssons och Granhags (2004) bok Polispsykologin samt av 

Holgerssons (2005) bok Yrke: Polis.  

Men ur ett kriminologiskt perspektiv (med rättssociologisk inriktning) förefaller forskningen 

kring ämnet vara relativt tunn. För mig, en kriminolog med rättssociologisk inriktning, är det 

intressant att studera och analysera den sociala verkligheten vi lever i genom att tillvarata 

helheten i akt; rättens delaktighet ryms nämligen i denna helhet. Rättssociologiska studier 

betonar starkt vikten av att studera samspelet mellan samhällslivet och rätten.
24

 Eftersom 

samhället är en förutsättning för att rätten blir till, där dess historiskförankrade bakgrund 

präglar rättens innehåll vilken i sin tur är en produkt av kulturmiljön med sin alldeles egna 

måttstock som uppvisar vad folket hittills har nått fram till.
25

 Detta arbete tar sig an att studera 

det rättssociologiska samspelet på följande sätt. I Foucaultisk anda har jag för avsikt att med 

hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys granska JO – ärenden, som i sig huvudsakligen 

bygger på vägledande rättstillämpning, för att vidare belysa hur det polisiära våldet diskursivt 

skildras i JO:s bedömning i de situationer när polisman/polismännen har anklagats för att ha 

överträtt sina maktbefogenheter. 

1.4. Disposition 

I det inledande kapitlet redogör jag problemformulering, syfte och frågeställningar, studiens 

relevans samt dess disposition. Andra kapitlet tar upp tillvägagångssättet. Inledningsvis tas de 

teoretiska utgångspunkterna för arbetet upp, där förs en teoretisk diskussion beträffande 

Foucaults perspektiv på makt och dess innebörd. Vidare uppges metoden för arbetets 

genomförande där huvudsakligen Faircloughs kritiska diskursanalanalys beskrivs och 

förklaras tillsammans med analysverktygen som blir aktuella i detta arbete. Även 

genomförande med reflexiva överväganden kring det empiriska materialet samt validitet och 

reliabilitet uppges här. I det tredje kapitlet redogörs de resultat som framkommer samtidigt 

som en analys genomförs. I detta kapitel ska det empiriska materialet återges och analyseras 

med hjälp av Fairclough kritiska diskursanalys samtidigt som Foucaults perspektiv på makt 

och dess innebörd tillämpas. Slutligen i det fjärde kapitlet redovisar jag mina slutsatser och 

för en diskussion med eventuellt förslag till vidare forskning. Därefter anges referenser och de 

bilagor som har legat till grund för detta arbete. 

                                                           
24

 Mathiesen. (2005). s.14f 
25

 Ibid. s.16f 



9 
 

2. Tillvägagångssättet - teoretisk kontur och metodologisk textur 

Polisiär verksamhet är en av de mest ingripande formerna av statlig maktutövning. I ett 

demokratiskt samhälle krävs att den framstår som berättigad, genom bland annat stöd i 

lagstiftning. Av den anledningen utgör makt en av de centrala aspekterna i detta arbete. Med 

avstamp i den förståelse av makt och dess innebörd som utvecklats av Foucault och som 

förespråkas i den kritiska diskursanalysen vilket Bladini (2013) förklarar på följande sätt: 

Makt är produktiv och verkar i samt genom diskurserna. Med diskurs anses hur ett visst 

fenomen eller ett kunskapsobjekt uttrycks i en viss diskursiv praktik. Diskursiv praktik menar 

hon vara ett visst sammanhang inom vilket det råder ett bestämt sätt att tala om och förstå 

olika fenomen, vilket senare bestämmer om vad som kan sägas och göras. Bladini (2013) 

sammanfattar förklaringen på följande sätt; detta innebär att världen beskrivs och ges mening 

på olika sätt beroende på sammanhang. I var sammanhang (diskursiv praktik) görs anspråk på 

att framhålla den beskrivning och mening som skapas vara just den ”sanna”.
26

 

Inledningsvis beskrivs studiens teoretiska kontur. Därefter kommer ett metodavsnitt 

tillsammans med fortlöpande reflektion kring de metoder som används i detta arbete. Vidare 

ges även en beskrivning av genomförandet innefattande en presentation av bland annat 

motivering kring valet och urvalet beträffar det empiriska materialet. Etiska överväganden 

finns att finna i slutet av detta kapitel. 

2.1. Teoretiska utgångspunkter  

 

Min valda diskursanalytiska ansats (Faircloughs kritiska diskursanalys) förankrar sitt 

teoretiska fundament hos den sociologiska teoretikern Michel Foucault (1926-1984). Skälen 

till detta är teoretikerns tydliga problematisering av makt och dess innebörd. För att kunna 

belysa hur ett samspel mellan makt, kunskap och subjektet genom språket vidmakthåller en 

upplevd identitetskonstruktion av ett visst subjekt. Andersen och Kaspersen (2007) 

presenterar Foucaults bakgrund och centrala idéer på följande sätt; Enligt Foucault föreligger 

det en ständigt pågående maktutövning som utgår från oss själva genom de diskurser och 

”sanningar” vi tror på samt genom samhällets institutioner som upprätthåller dessa. För att 

påvisa maktutövningen måste man därför undersöka idéer och sanningar som har växt fram 

historiskt och hur de successivt blir allmängiltiga.
27

  

Foucault har haft stor betydelse för bland annat kritiken av kriminalpolitiska åtgärder genom 

sina periodvis aktiva politiska aktioner och demonstrationer mot bland annat polisövergrepp i 

anslutning till 1960- och 1970-talets breda och intellektuella franska vänsterrörelse menar 

                                                           
26

 Bladini. (2013). s.19f.  
27

 Andersen & Kaspersen (red). (2007). s.249f 

Foucaults makt/kunskapsrelation innebär att makt och kunskap hänger ihop. Varje uttalande av kunskap 

är en del i maktstruktur som rättfärdigar just den kunskapen vilket gör att kunskapen betraktas som 

allmängiltigt. Enligt Foucault existerar samtidigt alla maktsystem för att kontrollera och bevaka den 

kunskapen. Maktutövning framstår i institutionernas spridning av en viss kunskap som den enda vettiga 

kunskapen eller den absoluta ”sanningen”.   
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Hörnqvist (1996), Nilsson (2008) och Lindgren (1991).
28

 Han genomförde enligt Andersen 

och Kaspersen (2007) flera studier vilka kan karaktäriseras som sociologiska såväl som 

historiska. För det här arbetet är Foucaults maktbegrepp (som bygger på tre aspekter) av 

intresse; förhållandet mellan makt och institutioner, det ömsesidiga beroendet mellan makt 

och kunskap samt synen på subjektet i förhållande till makten.
29

  

Mathiesen (2005) förklarar att Foucault förespråkar en förståelse av makt som inte är 

lokaliserad någonstans. Makt som varken är lokaliserad till bestämda individer, grupper eller 

institutioner eller för den delen är avgränsad till ekonomiska, politiska och sociala strukturer. 

Men som genomsyrar alla förhållanden, eftersom den går att finna i varje liten led av våra 

sociala relationer. Makten utgör på så sätt ett oupplösligt nät av möjligheter att påverka och 

förändra.
30

 Andersen och Kaspersen (2007) tillför även följande i resonemanget; Makten 

föregår institutionerna eftersom dessa snarare reproducerar än producerar den. Allt eftersom 

institutionerna enligt Foucaults perspektiv är operationella instanser som integrerar 

existerande maktrelationer genom absorbering, samordning och utspridning. Samt att 

Foucault menar att all makt producerar motstånd, eftersom makten är per se alltid en relation 

som inte på förhand är asymmetriska och hierarkiska. Den relationella makten är öppen och 

utsatt för förändringar och rörlighet.
31

 

Jørgensen och Phillips (2000) hävdar vidare att Foucault även följer den generella 

socialkonstruktionistiska premissen att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten 

utan att ”sanningen” är en diskursiv konstruktion där olika kunskapsregimer anger vad som är 

sant eller falskt.
32

 Det är i det så kallade genealogiska arbetssättet, vilket Beronius (1991 s.34) 

förtydligar på följande sätt ”lär oss att se det vi vet på ett nytt sätt”
 33

 genom att fokusera 

förståelsen på nuet, som Foucault utvecklar förståelsen om makt/kunskapsrelation. Där han 

sätter makten i fokus. Makten är enligt hans mening både produktiv och begränsade; Eftersom 

makten skapar vår sociala värld, som objektet skiljs åt och får karaktäristiska och även 

relationer till varandra. Det som däremot gör att omvärlden ser ut och kan omnämnas på vissa 

sätt är att andra möjligheter utesluts. Kunskap sammanfogas så att säga med makt; den skapas 

i diskurser, som diskurser bidrar till att skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan veta om.
34

 

Enligt Bergström och Boréus (2005) mening innebär kunskap hos Foucault på så vis en 

etablerad kunskap som styr och reglerar vad som är möjligt att säga och hur; den är nära 

förbunden med makt.
35

 Andersen och Kaspersen (2007) vidhåller att makt och kunskap 

implicerar och förutsätter varandra, därför kan man i varje social relation återfinna en 

växelverka mellan dessa två. Sedan talar de om att i Foucaults framställning är individen en 

social och kulturell produkt.
36

  Därför talar Foucault enligt Bergströms och Boréus (2005) 

vidare om subjektspositioner (individer och organisationer ses inom ramar som skapas i 

diskurser), vilket innebär att handlingsutrymmet är begränsat. Eftersom diskursivt skapade 

                                                           
28

 Larsson & Engdahl (red). (2012). s.35f 
29

 Andersen & Kaspersen (red). (2007). s.255 
30

 Mathiesen. (2005). s.126f  
31

 Andersen & Kaspersen (red). (2007). s.256  
32

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.19f 
33

 Bergström & Boréus (red). (2005). s.310 
34

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.20f 
35

 Bergström & Boréus (red). (2005). s.312f 
36

 Andersen & Kaspersen (red). (2007). s.256f  
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positioner i sin tur bestämmer utrymmet för subjektets handlingsmöjligheter. Sammantaget 

konstruerar diskursen maktförhållanden genom skapandet av olika subjektspositioner. 

Diskursen säger på så viss något om vad som kan sägas; vem får säga det och varifrån det 

sägs (från vilka olika positioner något sägs eller görs).
37

  

Enligt Jørgensen och Phillips (2000) får Foucaults makt/kunskapsrelation konsekvenser för 

hans syn på sanningen. Foucault hävdar att det är omöjligt att nå fram till ”sanningen”, då 

man aldrig kan tala från en position utanför diskurserna.”Sanningen” uppfattades som 

inlagrad i och skapad av maktsystem. Eftersom man inte kan nå fram till sanningen ska man 

analysera de diskursiva processer där diskurser konstrueras för att istället nå fram till 

sanningseffekten det vill säga hur sanna respektive falska bilder av verklighet skapas.
38

 

2.2. Metod 

 

2.2.1. Socialkonstruktionism 

Arbetets diskursanalytiska ansats hör till socialkonstruktionistiska vetenskapssynen vars 

grundantaganden Jørgensen och Phillips (2000) beskriver mot bakgrund av Vivien Burrs 

karakteristik på följande sätt. Verkligheten är en social konstruktion och tillträde till dit sker 

genom språket.
39

 Där ses språket som ett socialt fenomen och utgör en del av den sociala 

praktiken framhåller Bladini (2013) som sammanfattar Burrs tankegångar om att det 

socialkonstruktionistiska perspektivet sätter språk, kunskap och verklighet i centrum. Den 

personen som betraktar världen och inhämtar kunskap om den gör det först och främst utifrån 

sin position i världen. Det är en positionering som innebär att det språk som personen har 

tillgång till får betydelse för hur världen kommer att tolkas och beskrivas. Språket är att anse 

som ett verktyg, mot bakgrund av det Burr anför, genom vilket förståelse av verkligheten 

konstrueras; hur den används och vilken betydelse ett visst fenomen i verkligheten får antas 

enligt perspektivet vara kontextbundet slutför Bladini (2013).
40

 

2.2.2. Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen är enligt Bladinis (2013) mening både ett teoretisk som 

metodologiskt angreppssätt,
41

 en helhet bestående av en sammanlänkad teori och metod 

menar Jörgensen och Phillips (2000).
42

 Det finns en stor mängd diskursanalytiska perspektiv 

och angreppsätt som tar fasta på den mänskliga egenskapen att subjektivt tolka skeenden, men 

det som utmärker den kritiska diskursanalysen är dess användning av en ingående textanalys 

för att se hur de diskursiva skeendena kan betraktas med lingvistiska analysverktyg. Enligt 

                                                           
37

 Bergström & Boréus (red). (2005). s.312f 
38

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.21 
39

 Ibid. s.11f 
40

 Bladini. (2013). s.30f. 
41

 Ibid. s.43f 
42

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.10 

I Foucaultisk anda kommer Faircloughs kritiska diskursanalysen bidra till en ökad språkmedvetenhet 

genom att visa på och förklara hur maktutövning blir tagen för givet och rättfärdigas genom texter från 

institutioner och dominanta grupper i samhället. Faircloughs kritiska diskursanalytiska inriktning är 

tänkt att visa tillvägagångssätt som den diskursiva praktiken utnyttjar för att antingen verka för en 

social förändring eller upprätthålla ojämlika maktförhållanden. Därtill ger Fairclough diskursanalys 

även möjligheten att skilja mellan ideologisk laddade diskurser och de som inte är det.  
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Jørgensen och Phillips (2000) söker detta angreppssätt efter att påvisa hur texten försöker 

härska över den okritiske läsaren genom att befästa ideologier i texten som på ett dolt sätt 

framställs som allmängiltiga. Med anledning av angreppssättets syfte att identifiera dold 

maktutövning som utförs genom språket valde jag därför denna för att genomföra detta arbete.  

Den kritisk diskursanalytiska ansatser uppfattar sig inte som politisk neutral (i den mening 

som den objektivistiska samhällsvetenskapen gör) eftersom angreppsätten är engagerat i 

social förändring menar Jørgensen och Phillips (2000). Det kritiska ska således avslöja den 

roll som en diskursiv praktik spelar för upprätthållande av ojämna maktförhållanden.
43

  

2.2.3. Faircloughs kritiska diskursanalys 

Den inriktning som jag närmare valde att ta (inom det kritiska diskursanalytiska perspektivet) 

är Norman Faircloughs kritiska diskursanalanalys eftersom dennes tillvägagångssätt (utifrån 

Jørgensens och Phillips (2000) summering av Faircloughs olika verk) går ut på att klarlägga 

sambanden mellan språkbruk och social praktik, genom en analytisk ram som kan användas 

vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Fairclough menar att varje fall av 

språkbruk är en kommunikativ händelse (ett fall av språkbruk) med tre dimensioner.
44

 Även 

enligt Bergström och Boréus (2005) mening, som också sammanfattat Faircloughs olika verk, 

använder denne en tredimensionell modell för att skilja mellan diskurs; som text, som 

diskursiv praktik och som social praktik.
45

  

Vid analys av det empiriska materialet kommer jag att använda Fairclough tredimensionellt 

modell för att huvudsakligen granska hur texten är utformad.
46

 

(1) När diskursen betraktas enligt den första dimensionen så är utgångspunkten lingvistisk i 

den avseende att olika texters meningsbyggande struktur granskas. Här är syntax (och även 

ordvalet i allmän mening) i texten som är av intresse att undersöka eftersom dessa lingvistiska 

analysmetoder kan säga något mer om textens ideologiska perspektiv. Två viktigaste 

grammatiska element som vidare av intresse är transitivitet och modalitet. När man analyserar 

det fösta elementet kan man se hur syntaxen uttrycker perspektivvalet när ett skeende (eller 

relation ska beskrivas)
47

 samt hur händelser och processer förbinds (eller inte) med subjekt 

och objekt. Man klarlägger framställningsformerna här. Analys av modalitet analyserar 

talarens grad av instämmande i en sats; graden av säkerhet i ett påstående genom uttryck för 

vaghet eller precisering i texten granskas. ”Ett slags modalitet är sanning” framhåller 

Jørgensen och Phillips (2000).
48

 Valet av modalitet får också konsekvenser för diskursens 

konstruktion både för sociala relationer som för kunskapssystem (betydelse 

sammanställningar) eftersom användning av olika modaliteter där talaren förbinds med sitt 

påstående kan avspegla och främja talarens auktoritet.
49

   

Bergström och Boréus (2005) menar att man med hjälp av en modell som bygger på en 

Fowlers (1991) variant kan i grova drag beskriva väsentliga delar av språkliga skildringar av 

                                                           
43

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.66f och 70 
44

 Ibid. s.72f  
45

 Bergström & Boréus (red). (2005).s.308 och 322f 
46

 Se figur av Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys i bilaga 2. 
47

 Bergström & Boréus (red). (2005).s.281f, 322f och 281f 
48

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.88f 
49

 Bergström & Boréus (red). (2005).s.281f. och Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.87f 
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skeenden.
50

 Den är dock inte heltäckande- den kan alltså inte användas för att fullständigt 

bryta ner och grammatisk beskriva alla meningar i en text men den kan användas för att lägga 

fokus på skeendet eftersom beskrivningen av ett sådan är central för tolkning av hur en 

avsändare framställer samhälliga processer. Enligt modellen har transitivitet tre grundstenar: 

processer, deltagare och omständigheter. Det är de två första grundstenar som är av intresse i 

denna analys. Processerna kan vara antingen handlingar eller händelser; det som skiljer dessa 

emellan är att en handling är något som utförs avsiktligt av någon (och står under dennas 

kontroll) medan en händelse är en förändring av världen som inträffar utan en medveten 

handling (och som inte står under någons kontroll). Dessutom kan man skilja mellan 

handlingar som påverkar andra deltagare och de som inte gör det. Valet av händelse eller 

handling i skildrandet kan ha ideologiska orsaker där kausalitet eller ansvar döljs.
51

 

Processerna kan vidare vara materiella, verbala och mentala. En materiel handling är fysisk 

och förnimbar: den påverkar något fysiskt. Materiel händelse är också av detta slag. Verbala 

processerna uttrycks snarare som verb som har att göra med tal och uttryck. En verbal 

händelse kan följaktningen beskrivas som något som uppstår utan medveten inverkan. De 

mentala processerna kan antingen vara handlingar eller händelser; dock i form av 

tankeprocesser av liknande slag som tidigare (beskrivna) processer. Den andra grundstenen är 

deltagare som kan delas i antingen agenter eller deltagare som påverkas av processerna. En 

agent är en som handlar medan deltagare som påverkas kan både vara mänskliga (mottagare) 

och icke- mänskliga (objekt). Tredje grundstenen är omständigheterna det vill säga tid och 

plats för skeendet.
52

 I detta arbetes analys av transitivitet och modalitet är modellen av 

betydelse för att utifrån dess kategorier analysera texterna. 

(2) Den andra dimensionen avser att visa hur texter produceras (skapas) och konsumeras 

(tolkas) samt i övrigt hur användningen av texten ser ut.
53

 Det är här analysen av textens 

intertextualitet sker. Intertextualitet betecknar hur texten bygger på redan tidigare producerade 

texter (eller mönster) från diskursiva praktiker.
 
En hög intertextualitet kan ge uttryck för en 

implicit vilja att reproducera de redan rådande förhållanden i och omkring diskursen, medan 

motsatsen däremot kan uppvisa tecken på social förändring.
54

 Intertextualitetsbegreppet 

fångar enligt Jørgensen och Phillips (2000) artikulationen (”En artikulation är ett 

sammankedjande av element som ger dem en ny identitet…”
55

 påstår Laclau och Mouffe 

(1985). Man kan av den anledningen aldrig börja från början eftersom man inte kan undgå att 

använda sig av de ord som andra har använd tidigare från samma verksamhetsområde. Även 

förekomsten av interdiskursvitet kan studeras i denna dimension. Interdiskursvitet undersöker 

om texten bygger på eller har inslag av textegenskaper från tidigare texter inom diskursen 

och/eller texter från andra diskurser. Hög interdiskursvitet i en text kan avse verka för social 

                                                           
50

 Se modellen för analys av beskrivningar av skeenden i bilaga 3. 
51

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.87f 
52

 Bergström & Boréus (red). (2005).s.282f  
53

 Ibid. s.323f 
54

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.77f och 132f 
55

 Ibid. s.133 
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förändring medan motsatsen snarare kan verka för reproduktion av de redan rådande 

förhållandena.
 56

  

(3) Tredje dimensionen innebär att relationerna mellan text och diskursiv praktik 

(interaktionen) relateras till något bredare och icke- diskursiva områden.
57

 Texten och den 

diskursiva praktiken placeras in i den sociala kontexten. Det är här man kan analysera 

integrationen av texten och diskursiv praktik i förhållande till den rådande diskursordning 

(diskursordning innebär summan av de bestämda språkbruk som används inom en social 

institution eller en social domän)
58

 genom att främst leta uttryck för interdiskursvitet. 

Analysen i denna dimension har för avsikt att göra en bedömning av den diskursiva 

praktikens vilja till social förändring.
59

  

Men för att analysera den bredare sociala praktiken räcker inte diskursanalysen till påpekar 

Jørgensen och Phillips (2000) eftersom social praktik enligt Fairclough har både diskursiva 

och icke- diskursiva element. Av den anledningen ska man gärna använda sig av en 

sociologisk teori utöver själva diskursanalysen.
60

 Foucault kommer här in i analysen.  

Fairclough tillhandahåller vidare både ideologi- och hegemonibegreppet vilket ger möjlighet 

att se den diskursiva praktiken som en aspekt av en hegemonisk kamp, där varje hegemoni ser 

till att en viss diskurs som verkar framstår som tidlös och naturligt. Allt eftersom hegemoni 

döljer sin sina dominansrelationer genom att ge en viss diskurs möjlighet att vidmakthålla sin 

bakomliggande ideologi (betydelsekonstruktioner). Utifrån detta resonemang kan diskurserna 

vara både ideologisk laddade och inte vara det. Den hegemoniska kampen bidrar här till 

antingen reproduktion eller förändring av den diskursiva ordningen (som ingår i rådande 

maktrelationer).
61

 

Diskursens ideologi kan enligt Fairclough analyseras genom en ingående textanalys där man i 

diskursens texter synliggör de implicita meningar och värderingar som sedan länge har 

införlivats i en viss etablerad diskurs, vars tankemönster har naturaliserats (tas för givna). 

Med Foucault i åtanke (som ger den kritiska diskursanalytiska ansatsen dess makt perspektiv) 

kan man vidare finna verkade maktrelationerna i samhället som finns lagrade i diskursiva 

uttryck, eftersom ideologierna skapas i dessa rådande maktrelationerna menar Fairclough.
62

  

2.3. Genomförandet 

För att kunna besvara studiens frågeställningar och fullfölja dess syfte har jag förutom en 

genomgång av arbetets teoretiska kontur och angreppsätt (som har beskrivits ovan) även gjort 

följande val under arbetets gång.  

2.3.1. Insamling, urval och avgränsning av empiriskt material 

Utifrån arbetets syfte samt med anledningen till JO:s uppdrag, valde jag att vända mig till 

JO:s praxis och använda den som empirisk material i mitt arbete.  

                                                           
56

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.77f, 87 och 132 
57

 Bergström & Boréus (red). (2005). s.324f 
58

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.73f 
59

 Ibid. s.80, 87 och 132 
60

 Ibid. s.75 
61

 Ibid. s. 39f och 80f 
62

 Bergström & Boréus (red). (2005). s.325 och Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s. 79f  
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Själva insamlingen av det empiriska materialet skedde på följande sätt. Jag gick in på JO:s 

hemsida där JO publiceras sina utlåtanden (beslut).
63

 Dessa omfattas av 

offentlighetsprincipen, vilket innebär att vem som helst kan få ta del av dem hos JO. Enligt 

informationen på JO:s hemsida finns för närvarande tillfälle endast beslut från 2006-07-01 

och framåt publicerade, även om arbete pågår med att komplettera beslutssamlingen med 

äldre beslut. Av den avdelningen valde jag vidare i huvudmenyn att jag ville titta på ”JO 

beslut” från år 2006-04-01 till år 2013-04-01. Efter att ha matat in min tidsmässiga 

avgränsning samt bockat för ”inkludera arkiverade” beslut och ”polisväsendet” i 

myndighetens rullgardin fick jag fram en lista med 75 träffar. Därefter bockade jag även för 

”tvångsmedel/tvångsåtgärder” under sakfråga rullgardinen, vilket gav 28 träffar. Med tanken 

på att JO-ärenden låg i en fallande ordning; från 2013 och bakåt i tiden. Valet av de första tio 

ärenden skulle innebära att jag endast får möjlighet att granska ärenden från 2013 till 2010. 

Vilket skulle betyda att tidsperioden, från 2006-2013, inte omfattades i den mening som det 

var tänkt. Därför beslutade jag om att genomföra ett annat mer slumpmässigt urval genom att 

skriva ner alla dessa 28 träffar, som jag fick fram, på 28 stycken små lappar med varsin 

ärendenummer på och lägga dem i en huvudbonad där de sedan blandades ihop. De tio 

utdragna lappar har jag bestämt mig för att genomför en analys på och detta var något jag 

hade gjort då min förståelse bygger på samtliga tio. Emellantid fanns det ingen möjlighet att 

genomföra en ingående textanalys av samtliga tio JO-ärenden trots att jag hade tagit del av 

och sammanfattad alla tio. Därför beslutade jag att slumpmässigt välja ut tre av dessa 

sammanfattade ärenden
64

 som representativa illustrationer. Beslutet togs också med hänsyn 

till att analysen av syntax kräver närläsningar av texter och lämpar sig därför dåligt för stora 

material.
65

 Mitt urval kom att baseras på något som är intressant och tillräkligt tydligt 

eftersom dessa tre ärenden liknar de övriga sju i sin helhet men främst i den avseende att 

anmälarens och polismyndighetens syn på en och samma händelse skiljs åt. Texterna tycks 

vidare byggas enligt min mening på liknande mönster där anmälaren framför klagomål mot 

polismyndigheten som i sin tur ursäktar polisens agerande med oklanderliga avsikter vilket får 

agerandet att framstå som acceptabel. JO avgör i slutändan vad som är ”rätt och fel” vid 

polisiär våldsanvändning. Några större generella förändringar av texternas mönster gällande 

språk, mening och utformning sker inte. Därför beslutade jag att göra en ingående granskning 

av tre representativa JO- ärenden. Själva urvalet skedde ur de ursprungliga tio på samma 

slumpmässiga viss som de tio ärendena. 

Tanken är att vid granskningen av dessa tre
66

 texter titta närmare på JO:s beslut i dess helhet, 

men polismyndighetens yttranden
67

 över vad som hade hänt och det slutgiltiga JO:s 

utlåtande
68

 i synnerlighet. Inledningsvis tar jag upp vad anmälaren har anfört till JO. Sedan 

analyserar jag först polisens anförande i frågan till JO. Innan jag övergår till analys av JO:s 

                                                           
63

 Riksdagens ombudsmän – JO, den 5 april 2013 
64

 För den som är intresserad av att ta del av de samtliga sju ärenden i korthet, så finns dessa att finna i bilaga 1. 

Ärendena är uppställda i en kronologisk ordning efter den tiden besluten togs. Där sammanfattar jag vad 

anmälaren anförde till JO, vad polismyndigheten anförde till JO och slutligen vad JO:s mening blev i frågan. 
65

 Bergström & Boréus (red). (2005). s.297 
66

 Här åsyftas alla tre (representativa) JO-ärenden men även de samtliga sju (liknande) ärenden som finns i bilaga 

1. berörs likväl.   
67

 JO citerar polismyndigheternas yttrande i sina ärenden.   
68

 Efter JO:s utredning anger JO sin slutgiltiga bedömning i frågan.  
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slutgiltiga utlåtande i frågan. Genom en sådan (delvis återgivande) upplägg ger jag 

möjligheten att se hur synen på en och samma händelse men även skildringen av densamma 

skiljs åt. Därtill bör det framhållas att rättslig reglering (som sådan) i ärendena inte analyseras, 

eftersom skildringarnas återgivanden är snarare av intresse.  

2.3.2. Reflexiva överväganden kring validitet och reliabilitet 

JO:s ärenden är att anse som offentliga dokument enligt min mening. Offentliga dokument 

kan enligt Mays (2001) mening utgöra bestämda tolkningar av sociala händelser. Att sedan 

vägra se både händelser och dokument om händelser som självklara utan betrakta dem snarare 

som delar av den process varigenom sanningar skapas är den metod som jag kommer att 

använda. Eftersom dokument inte är avspeglingar av den sociala verkligheten utan är vissa 

versioner av händelser som konstruerar den kan man inte heller som forskare läsa ett 

dokument på ett opartisk eller distanserad sätt.
69

 Av den anledningen kommer jag i detta 

arbete att närma mig dokumenten med ett kritisk hermeneutisk perspektiv eftersom en 

diskursanalytisk ansats innefattar en sådan aspekt.
70

 Detta innebär även att följande reflexiva 

övervägande är av väsentligt betydelse i detta arbete.  

Validiteten avser att man som forskare mäter det som man har för avsikten att mäta
71

; syftet 

och forskningsfrågorna som ställs i detta arbete ska besvaras trovärdigt. Reliabiliteten anger 

användbarheten hos ett mätinstrument och måttenheten; samma resultat ska genereras vid det 

fall studien skulle göras om.
72

 Dessa två aspekter är av väsentligt betydelse i ett vetenskapligt 

arbete. Men eftersom en diskursanalytiker enligt Jørgensen och Phillips (2000) mening ska 

arbeta med olika slags utsagor (diskurser) för att undersöka vilka mönster det finns i dessa och 

hur dessa verkar på framställningen av verkligheten. Kan komplexitet ur en vetenskaplig syn 

uppkomma. Om man accepterar socialkonstruktionismens premisser, som Vivian Burr 

förespråkar, innebär det att verkligheten är social konstruerad och sanningar är diskursivt 

producerade. Det handlar följaktligen inte om att fundera ut hurdan verkligheten egentligen är 

bakom diskurserna. Det är självklarheterna vilka blir accepterade som sanna och naturliga 

som man är ute efter att avslöja. Forskaren är med och konstruerar sitt forskningsobjekt, ens 

egen förståelse medverkar på så sätt i forskningens resultat. Av den anledningen är det svårt 

att tillmötesgå de vetenskapligt (objektiva) premisserna som begreppen validitet och 

reliabilitet går ut på. Då villkoren för vetenskaplig kunskap är att den är en representation 

(sanning) av världen bland andra möjliga. Enligt socialkonstuktionismens villkor finns det 

alltid andra positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut; forskaren intar alltid en 

eller en annan position i förhållande till det man undersöker. Positioneringen bestämmer vad 

som ska ses samt vad som framställs som resultat. Utifrån sådant resonemang finns det sedan 

alltid andra positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut. Det man som forskare 

kan göra för att validera forsknings resultaten enligt Jørgensen och Phillips (2000) mening är 

att genomskinliggöra den främst genom teoretisk konsisten. Man redogör tydligt för var man 

står i förhållande till de diskurser man har valt att undersöka och vilka konsekvenser ens egen 
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bidrag till den diskursiva produktionen (av vår omvärld) kan få.
73

 Man ska betrakta sin egen 

roll i forskningen så att den inte överskuggar analysen. Av den anledningen vill jag kort 

berätta hur jag står i förhållande till mitt studieområde;  

Jag är född i det tidiga Sovjetunionen och det är tio år sedan min familj bosatte sig här i 

Sverige. Det är framför allt två personer i mitt liv som har inspirerade mig till det jag studerar 

och intresserar mig för idag. Den ena personen är min käre far som i hemlandet arbetade som 

en tjänsteman inom polisväsendet och den andra är min bortgångna farfar som till yrket var en 

åklagare. Det jag lärde mig av dessa två personer och livet i mitt hemland såväl som livet här i 

Sverige är att rättsäkerheten inte alltid på förhand given eller självklar utan måste debatteras 

och ständigt lyftas fram. Förbättring och bevarandet av rättssäkerhet kräver enligt min 

personliga mening en ifrågasättande inställning. Här kan min ”annorlunda” härkomst vad 

beträffar land och kultur vara till hjälp i granskning av det som vanligen betraktas som 

självklart och naturligt av flera i Sverige. Min förståelse för studieområdet konstrueras utifrån 

ovan beskrivna syftet men även tillsammans med mina subjektiva åsikter vad beträffar 

rättssäkerhetsfrågor. Annan förkunskap än den som har redovisats i detta arbete erhåller jag 

inte.    

För att forsknings resultatet inte snedrivs finner jag därför att det är av vikt att jag 

kontinuerligt förklarar hur jag har kommit till ett bestämt resultat. Därför kommer jag ständigt 

under arbetets gång ställa följande frågor till mig själv; Hur vet jag detta som jag påstår nu? 

Vad har jag för argument för det jag påstår? Var kan jag hämta stöd för mitt påstående till 

exempel i litteraturen? Samt vilka invändningar kan man rikta mot mitt påstående? Enligt 

Bergströms och Boréus (2005) mening är forskarens uppgift vid textanalyser att förstå 

intersubjektivt och tydligt redogöra inte för forskarens egen upplevelse utan för förståelsen 

med motiverade tolkningarna.
74

 Detta är möjligt påstår Jørgensen och Phillips (2000) vid 

stringent användning av teori och metod som på så viss legitimerar vetenskapligt producerad 

kunskap, eftersom man placerar sig främmande till vardagsförståelsen och ställer frågor till 

materialet (genom analysverktygen) utifrån en bestämd teoretisk ram (bestämd sätt att se på 

världen).
75

 

2.4. Etiska överväganden 

Etiska överväganden blir aktuella först vid presentationen av det empiriska materialet. Men 

eftersom JO redan har i sina ärenden använt sig av koder för att benämna de inblandade 

personerna innehåller mitt material på så sätt inga personuppgifter som skulle kunna hänga ut 

de inblandade personerna. Vidare undviker jag själv i min återgivande att framställa de 

inblandade personerna identifierbart, eftersom det inte ligger inom ramen för mitt syfte att 

lägga fokus på att konstatera identiteter hos de inblandade i respektive ärende. Valet medför 

inga men för förståelsen. 
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3. Analys och resultat 

Innan jag övergår till analysen som sådan vill jag påminna om min förståelse för det centrala 

begreppet diskurs på följande sätt.  

Med en diskurs avser Foucault en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som 

sammantagna utgör en artikulerad föreställning om någonting. En diskurs existerar genom vad Foucault 

kallar för en diskursiv praktik. Exempel på detta är vetenskapernas specifika tillvägagångssätt för att 

framställa och uttrycka kunskaper om sina objekt. Enligt Foucault är varje kunskapsobjekt avhängigt 

diskursen och den diskursiva praktiken och därigenom också den sociala verklighet, med sitt flöde av 

maktrelationer, som omsluter och betingar diskursen. (Lindgren i Månson [red.]1991:324)
76

 

Med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell för att skilja mellan diskurs; som text, som 

diskursiv praktik och som social praktik
77

 kan man förstå diskursen/er.
78

 Eftersom dessa tre 

dimensioner kan användas för att belysa olika sidor av samma kommunikativa händelse (text).   

3.1. (1) Analys av texten 

Eftersom skildring är text (tal och skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det 

visuella),
79

 det vill säga polismyndigheternas yttranden och JO:s utlåtanden i texten som 

sådan. I fokus står här att betrakta främst textegenskaper. Det empiriska materialet 

(informativa texterna) som utgör kärnmaterialet återges i samband med framställningen av 

textanalysens resultat. Textanalysernas framställda resultat kommer sedan att ligga till grund 

för analysen av den diskursiva praktiken. Men det är samtidigt viktigt att framhålla att när 

man sysslar med analys av texternas egenskaper (text) sysslar man också med produktions – 

och konsumtionsprocesser (diskursiv praktik) och omvänt. Eftersom texternas lingvistiska 

drag inverkar på både produktions – och konsumtionsprocessen.
80

 

3.1.1. Tvingade bort motdemonstranter 

Ärendet
81

 handlar om en person Åke B. som var missnöjd med hur polisen, enligt uppgifter i 

en så kallad blogg, hade agerat i samband med en demonstration i Göteborg den 1 maj 2006. 

Av JO:s utredning framgår att tre medlemmar av Liberala partiet (som under en 

förstamajdemonstration anordnad av Göteborg Socialdemokratiska partidistrikt) ställde sig på 

ett för förstamajstågets synliga plats och höll upp en banderoll på vilken ett citat ur 

Internationalen hade tryckts. Enligt uppgifterna i bloggen ville de tre personerna demonstrera 

mot Socialdemokraterna; dessa tre stod tysta med sin banderoll. Förfarandet väckte missnöje 

hos deltagarna i det andra partiet och polisen tillkallades. Polisen uppmanade de tre att ta ned 

banderollen eller lämna platsen och när denna utmaning inte åtlyddes avlägsnades en av de tre 
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från platsen. De andra två tog då ned banderollen. Som grund för det beslutet som togs avgav 

polisen i rapporten att mannen ”störde ordningen genom banderoll på Götaplatsen. 

Motdemonstration. Provocerade folk, vägrade lämna platsen.” påpekar JO.  

Innan jag börjar analysera processerna som sådana vill jag nämna att det är huvudsakligen 

frågan om tre gruppers deltagande i skeendet; Polismyndigheten (poliser), Socialdemokratiska 

partidistriktet (de som bland annat av polisen hade fått tillståndet till en allmän sammankomst 

den 1 maj 2006) och Liberala partiet (med de tre männen som medlemmar som ställde sig på 

ett för förstamajstågets synliga plats och höll upp en banderoll). JO står inte i direkt relation 

till de tre deltagarna utan snarare till själva ärendet.  

Polismyndigheten inkom till JO med yttrande (som citeras) och anförde följande
82

. Redan 

när man kort beskriver händelseförloppet beskrivs polisens (agenters) agerande som en 

avsiktlig handling i satserna ”Polismyndigheten beviljade Göteborgs Socialdemokratiska 

Partidistrikt tillstånd…” och ”En grupp s.k. cykelpoliser hade till uppgift att svara för 

ordningen…”. Männens (agenternas) handlingar beskrivs likväl ”Tre yngre män ställde sig 

(…) med en banderoll mellan sig…” samt ”Männen väckte uppmärksamhet och irritation…”. 

Männens handlingar framställs sedan påverka mottagarna ”…de demonstrerande 

socialdemokraterna…” och objektet ”…stämningen…”. Sedan ingrepp polisen mot männen, 

först genom uppmaningar om att lämna platsen men ”…de vägrade att göra detta” först 

därefter avlägsnades den mest aktive av dem, enligt lagen (13 § polislagen). Här kan polisen 

framstå som mottagare för männens (agenternas) handlingar vilket påverkade de att handla. 

Även valet av ordet vägrade kan antas poängtera motstånd mot polisen. Varefter ”…de två 

kvarvarande rullade ihop banderollen och gick därifrån” denna sats kan ge intryck att polisens 

(agenternas) handling avlägsnandet påverkade det beslutet de andra två män tog. 

Vidare framför polismyndigheten (i sin bedömning av situationen) flera argumentet som 

berättigar polisens handlande i fallet (eftersom presentation av dessa argument inte ligger i det 

huvudsakliga intresset för analysen fortsätter jag att granska snarare deras 

framställningsform). Männen sätts fortsättningsvis i fokus som agenter till exempel ”De hade 

enligt egen uppgift inte ansökt om tillstånd att demonstrera” eller ”De störde ordningen 

genom att skapa oro och irritera deltagarna i socialdemokraternas demonstration”. Det sägs 

inte något om några agenter i den nästkommande meningen ”Det fanns en påtaglig risk för att 

det skulle bli bråk” vilket framstår snarare som en händelse som skulle kunna inträffa ”…om 

inte polisen vidtog några åtgärder”. Valet av uttrycket om inte polisen poängterar effekten av 

det som skulle kunna hända om några åtgärder inte vidtogs och poängterar att polisens 

ingripande var nödvändigt. Om man istället ersatt det med till exempel därför vidtog polisen 

skulle polisens handling kunna tolkas på ett annat, mindre berättigande, sätt. Även i satser 

som ”En av männen avlägsnades…” eller ”…dit avlägsnandet skedde…” nämns det inträffade 

som en förändring av världen utan att någon agent (polis) egentligen har handlat. Polisen 

beskrivs senare som mottagare, främst genom ordvalen och uttryck, för männens (agenters) 
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handlingar ”Männen hade (…)[klart och tydligt visat]
83

 att de ville stå på en plats…” och ”Det 

framstår som högst osannolikt [att polispersonalen skulle ha lyckats med] att få dem att 

frivilligt välja en annan plats…”. 

Att sedan anföra att ”Männen [vägrade] att låta sig avvisas” men samtidigt påstå i följande 

satssammansättningar (stycke) ”[Då återstod inget annat än] att avlägsna [åtminstone] den 

mest aktive bland dem för att förhindra bråk och fortsatta störningar, även om 

demonstrationen som en direkt följd av avlägsnandet upplöstes. Polisen [får] anses ha varit 

berättigad till detta. Åtgärden framstår som både försvarlig och nödvändig.”. Av intresset här 

är att det inte bara gör att polisens medverkan uttryckligen utelämnats i förhållande till 

avlägsnandet utan också för att satserna i slutet av stycket har delats i flera korta meningar. 

Vilket kan tolkas vara ett försök att inte förbinda de aktuella processerna (det inträffade) med 

subjektet (polisen). Ett annat försök finns att finna i den platsen (omständigheter) som av 

polisen sätts i fokus.  

(…) platsen dit avlägsnandet skedde synes (…) väl vald med hänsyn till ändamålet med åtgärden. Platsen 

ligger tillräckligt långt från Götaplatsen för att det inte skulle vara alltför enkelt att återvända och störa 

demonstrationen på nytt samtidigt som det inte var förenat med några större besvär att ta sig därifrån med 

hjälp av allmänna kommunikationer.  

I stycket ovan nämns uttryckligen inte den mannen som blev avlägsnat trots att det kan för 

honom vara svårt att återvända till den ursprungliga platsen. På så sätt framstår det att den 

avlägsnade mannen inte påverkades av polisens ingripande. Valet av uttrycket avlägsnande 

skedde beskriver dessutom en händelse som inträffat utan någon agent (polis) har agerat. 

Något av intresse som framförs är bland annat att Socialdemokratiska partiet ställs som ett 

slags gott exempel på hur en demonstration ska gå till vilket den Liberala parti borde ha följt; 

”Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt hade [beviljats] tillstånd att demonstrera och [få] 

disponera Götaplatsen för ändamålet”. Sedan läggs vikten vid ”Som mötes- eller 

demonstrations–deltagare eller åskådare är man [skyldig] att följa polisens anvisningar och 

uppmaningar”. Ordvalet skyldigt istället för till exempel bör är av betydelse för att markera 

polisens makt. Men även ”Polisen [får] anses haft befogenhet att ingripa enligt 13 § 

polislagen mot männen…” utgör tillsammans uttryck för talarens (polisens) grad av 

instämmande i en sats. Satskonstruktioner framställda på ett sådant sätt kan avspegla talarens 

(polisens) auktoritet eller krav på en sådan. Även om vissa moment av osäkerhet kan påträffas 

i texten exempelvis ”De hade [av allt att döma] inte för avsikt att anordna den för 

allmänheten, eftersom de [inte verkar] ha vidtagit några åtgärder i förväg för att sprida 

kännedom om den”. Polisens bedömning blev följande. 

Har anordnaren inte på förhand annonserat om demonstrationen eller på annat sätt informerat om att den 

[skall] äga rum talar detta för att den inte är anordnad för allmänheten och därför [inte bör] anses vara en 

allmän sammankomst. Övervägande skäl talar för att de tre männens demonstration [inte bör] anses ha varit 

en allmän sammankomst.  
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Även ”Det kan tyckas att vissa demonstrationer har ett sämre rättsskydd och [kan] upplösas 

på svagare grunder än andra beroende på om de bedöms vara allmänna sammankomster eller 

inte.” kan indikera på (polisens) auktoritet att avgöra i situationen. Det där att anordnaren inte 

på förhand (…) informerat om att den skall äga rum kan tolkas som att Liberala partiets 

demonstration inte har av polisen på förhand beviljats som Socialdemokratiska 

demonstrationen har vilket gör att den kan upplösas. Dock binds sällan polisen i direkt 

anslutning till sina påståenden i sådan utsträckning som JO gör, till exempel ”Övervägande 

skäl talar för” istället för polisens övervägande skäl talar för. Man kan av den anledningen 

prata om modalitet som utrycks genom hedges. En hedge är när man dämpar påståendet i en 

sats även om en korrekt mening kvarstår vilket gör att man därmed uttrycker en låg affinitet 

(samband) mellan processer (det inträffade) och deltagande subjekt (polisen).
84

 

I JO:s bedömning (framställning) kan man finna följande. Både polisen och männen är 

agenter som handlar inledningsvis ”…tre medlemmar av Liberala partiet (…) ställde sig på 

för förstamajtåget väl synlig plats och höll upp en banderoll…” samt ”Polisen uppmanade de 

tre att ta ned banderollen” Dock i nästkommande sats ”När denna uppmaning inte åtlyddes – 

och viss ytterligare ordväxling förekommit – avlägsnades en av de tre…” framstår förekommit 

och avlägsnades som en händelse utan någon agent (polis) som har handlat. Vidare tycks 

vikten läggas vid själva utmaningen än vid de agenter som gjorde den. JO menar vidare att de 

tre männen ”…gemensamt manifesterade en åsikt på allmän plats, dvs. att de demonstrerade” 

och ”…polisens ingripande i praktiken innebar att demonstrationen upplöstes” här påverkades 

objektet demonstration av polisens (agentens) handling. I satsen ”Polismyndigheten har gjort 

bedömningen att demonstrationen – bl.a. med hänsyn till det ringa antalet deltagare – [inte 

kan] anses ha utgjort en allmän sammankomst…” påpekar JO att polisen har handlat med 

konsekvenser för demonstrationen (objektet).  

JO:s skildring tar sig huvudsakligen till uttryck med bör, kan, får och skall samt inte bör, inte 

kan, inte får och inte skall om vad som bör/kan/får/skall göras enligt eller (med stöd av) 

lagen. Ibland förekommer till exempel måste som även den avspeglar och främjar JO:s 

auktoritet när denne uttalar sig i någon fråga. JO:s modalitet sätter denne i en position som 

kan ge mottagaren (i detta fall polismyndigheten) lov till ett eller annat. Tag exempelvis ”När 

ett demonstrationstillstånd har beviljats [krävs] att polismyndigheten (…) vidtar de åtgärder i 

övrigt som [krävs] för att demonstrationen [ska] kunna genomföras i enlighet med det fattade 

beslutet” samt ”Polismyndigheten hade således en [skyldighet] att vidta rimliga åtgärder för 

att det socialdemokratiska partidistriktets demonstration skulle kunna genomföras” ordvalet 

krävs och skyldighet är av betydelse för att markera polisens nödvändighet att agera i 

situationen. I satsen där JO framhåller polisens ansvar ”Polisen var således inte berättigad att 

ingripa mot [dem] av det skälet att de anordnat en motdemonstration.” dämpas dock effekten 

av det anförda med endast ett dem istället för till exempel dem männen eller medlemmar i 

Liberala partiet.  

[Jag] kan till en början konstatera att motdemonstranterna inte förefaller ha varit våldsamma, hotfulla eller 

högljudda. Det har inte ens påståtts att de vid tillfället agerade på något annat sätt än att de vecklade ut en 
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banderoll, med text hämtad från Internationalen, på en för deltagarna i förstamajtåget väl synlig plats. I 

polismyndighetens egen dokumentation av ingripandet mot den avlägsnade personen har ju också antecknats 

att denne endast ”störde ordningen genom banderoll på Götaplatsen” och – [får man anta] – därigenom 

”provocerade folk”.  

Det ovan anförda är av intresse för att här uttalar sig JO med säkerhet om hur det förhåller sig 

(något är på ett visst sätt). Men även polismyndighetens dokumentation som gjordes genom 

fysisk (förnimbar) handling antecknades ställs mot det polisen mentalt antog. Vilket tycks av 

JO peka på att ingripande av männen i fallet får föranledas mot bakgrund av en förnimbar 

handling. Graden av säkerhet i JO:s påståenden går också att påvisa i ” [Jag kan alltså inte] 

godta polismyndighetens bedömning att det (…) var nödvändigt att ingripa mot de tre 

motdemonstranterna för att upprätthålla ordningen på platsen” eller ” [Jag anser] således att 

utredningen inte visar att det fanns tillräckligt stöd för polisen att avvisa eller avlägsna någon 

av motdemonstranterna med stöd av 13 § polislagen, vare sig i syfte att säkerställa att 

huvuddemonstrationen kunde genomföras enligt tillståndsbeslutet eller av annat skäl.”. Vilka 

båda innebär att JO med en hög affinitet (samband) instämmer i det anförda. Dock när JO ska 

slutligen konstatera ansvaret, nämns inte polisen uttryckligen i direkt samband med 

ingripandet som inneburit en kränkning av den avlägsnades och övriga motdemonstranters 

yttrande- och demonstrationsfrihet. Eftersom satser skiljs åt möjligtgörs att agenter utelämnas 

även om en språkligt korrekt mening kvarstår; 

Med hänsyn till att det nyssnämnda ingripandet rent faktiskt ledde till att Liberala partiets demonstration 

upplöstes, vilket anmärkningsvärt nog också synes ha varit syftet med åtgärden, har ingripandet inneburit en 

kränkning av den avlägsnades och övriga motdemonstranters yttrande- och demonstrationsfrihet. För detta 

ingripande förtjänar polisen kritik. 

3.1.2. Tog i med hårdhandskarna 

Ärendet
85

 handlar om kritik mot polisen för att den inte respekterade en person som kvinna 

och muslim. Personen A.S. framförde i anmälan till JO att hon var frihetsberövad hos polisen 

när en manlig polis kom till hennes cell. Hon täckte huvud med filt, bad mannen att inte titta 

på henne och sa att hon behöver sin sjal (huvudduk). Polisen förklarade att han skulle 

fotografera henne utan den. Enligt anmälaren uppgav sedan polisen att de (manlig polisman 

med hans manliga kollega) skulle ta till våld om hon inte följde med. Sedan drog polisen 

filten från henne och hon slets ut från cellen. Personen ansåg att polisen kunde ha fotograferat 

henne med huvudbonad och att en kvinnlig polisman kunnat närvara vid tillfället.  

Innan jag börjar analysera processerna som sådana så vill jag nämna att det i skildringen är 

huvudsakligen frågan om en individ (personen A.S.) och polismyndigheten (poliser).
86

  

Polismyndigheten inkom till JO med yttrande (citerat text) och anförde följande. 

Inledningsvis talar polisen om att A.S. ”…hämtades (…) till förhör…” eller ”A.S. delgavs 

misstanke…” vilket framstår som om det har inträffat utan att någon agent (polis) har handlat. 

När polisen nämns som handlande agenter sker det i samband med en förundersökningsledare 

som ”…beslutade (…) att anhålla A.S. och ålägga denna restriktioner”. Sedan framkommer 
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att polismannen (den manliga) som ”…informerade…” A.S. ”…om att dennas fingeravtryck 

och fotografi skulle tas (s.k. daktning)”, i denna sats framkommer inte vem av poliserna som 

skulle göra det - eftersom de skulle tas. Därefter sätts A.S. i fokus som handlade agent 

eftersom ”A.S. satt i cellen med en filt runt huvudet” när informationen ”…lämnades…” och 

”A.S. [klargjorde] att hon inte tänkte låta sig fotograferas utan sin huvudbonad”. Intressant i 

sammanhanget är inte bara att A.S. är agenten utan också ordvalet klargjorde vilket 

framställer motstånd från hennes sida. Men även utifrån ordet fotograferas kan tolkas som om 

hon vägrade att göra det oavsett om det var en man eller en kvinna som gjorde 

fotograferingen. Det framgår inte heller vem av poliserna som skulle göra det när hon 

klargjorde att hon inte tänkte låta sig fotograferas utan sin huvudbonad. Även när den 

manliga polisen i satsen agerar ”…talade om att han skulle ta reda på om det var möjligt att 

tillgodose detta…” framgår inte till vem han gjorde det till. I följande sats blir den manliga 

polisen också till mottagaren ”… [fick besked] om att A.S. önskemål skulle tillgodoses så 

långt som möjligt men att fotografering med huvudbonad inte var möjligt”. Här utelämnas 

likväl den agent som tog beslutet.  

Satsen där den manliga polismannens mentala handlande ”…[anade] att han skulle kunna 

möta visst motstånd från A.S. sida och tog med sig…” en annan manlig kollega ”…för att 

genomföra åtgärden” kan i sig utgöra en på förhand tagen mental handling eller inställning 

som utgör grunden för hans kommande handlingar.  

Vid två tillfällen görs även omständigheterna gällande; när en kvinnlig polisman nämns vid 

namn som närvarande (i en mening för sig) i direkt anslutning till båda tillfällen då A.S. 

informerades om att ”…fotografering [skulle ske] utan huvudbonad…”. Vid det senare nämns 

även satsen ”…det skulle underlätta om en kvinna genomförde den”. Varefter görs återigen 

A.S. till agenten som ställer ”… [en motfråga] om det skulle vara någon man som tittade på 

korten i ett senare skede” och polisen (den manliga) till mottagare som ”… [talade då] om att 

så sannolikt kommer att vara fallet”. Valet av ordet en motfråga istället för till exempel en 

fråga påpekar inte bara att hon är agenten utan också att hon uppvisar tydligt motstånd. Även 

i satsen ”A.S. [deklarerade] att det inte spelade någon roll om det var en man eller kvinna 

som fotograferade henne.” är hon agenten som med ordval deklarerade istället för till 

exempel angav kan tolkas som tydliggörandet av något slag. I den nästkommande satsen 

”Polisassistenten (…) frågade om det fanns något sätt att fotografera A.S. utan huvudbonad 

som kunde accepteras.” framgår inte heller direkt att det var A.S. denne har frågat.  

Personen är fortfarande den oppositionella agenten när satsen börjar med ”A.S. svarade att 

hon [helt enkelt inte skulle gå med] på någon fotografering varför polismännen [tvingades] att 

ta av henne filten och ta tag i armarna och leda henne ut ur cellen”. Och polisen är mottagare 

för dessa oppositionella handlingar där även ordvalet tvingades tyder på detta. Ordval leda 

framstår som harmlös och dämpar effekten av polisens maktutövning hur den än tog form.  

Polismännen höll ett stadigt tag i hennes armar för att leda henne till rummet där daktningen [skulle ske]. Väl 

framme lugnade A.S. ned sig så att fotograferingen kunde genomföras utan problem. Efter daktningen fick 

A.S. möjlighet att ha sin huvudduk runt huvudet men hon avböjde erbjudandet vid detta tillfälle. Senare satte 

hon på sig sin huvudduk när hon skulle träffa sin advokat.  

Ovan återgivna satskonstruktioner är av intresse för uttryck stadigt grepp och att A.S. väl 

framme lugnade ner sig tyder implicit på motstånd från hennes sida. A.S. sätts också i fokus i 
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samband med fick möjlighet och men avböjde erbjudandet vid detta tillfälle, samtidigt som 

det i satsen saknas en handlande agent (polis). Styckets sista mening kan tolkas som om A.S. 

handlade avsiktligen med att senare satta på sig huvudbonad (objektet) som oskiljaktigheterna 

handlade om. Vilket implicit kan återigen tolkas som om A.S. gjorde motstånd mot polisen av 

principiella skäl.  

När hänvisning till lagrummet sker diskuterar polisen, huvudsakligen, i bör, kan, får och skall 

göras till exempel ”…fingeravtryck och fotografi [ska] tas av den som anhållits som misstänkt 

för brott, om fingeravtryck eller fotografi [kan] behövas för att utreda”.  

Någon dokumentation över vem som har beslutat om daktning finns inte hos polismyndigheten. Vid samtal 

med polisassistenten (…) framgår att det är hans uppfattning att jourhavande förundersökningsledaren 

inspektören (…) fattat beslutet, men att någon dokumentation över detta ej skett. Inspektören (…) uppger att 

han minns telefonsamtalet med polisassistenten (...) men inte om han beslutade om daktning och grunderna 

härför. Han uppger vidare att han i egenskap av jourhavande förundersökningsledare inte brukar 

dokumentera dylika beslut, utan utgår ifrån att utredarna antecknar beslutet i akten. Han är emellertid säker 

på att han sagt att A.S. ska fotograferas utan huvudduk eftersom det annars inte med säkerhet skulle gå att 

använda fotografiet vid identifiering. 

Ovan citerade stycke är av intresse eftersom det framställs att ingen agent bär ansvaret för 

bristfälligt dokumentation, eftersom dokumentationen ej skett. Att polismannen 

(förundersökningsledaren) uppger att han inte minns anser att peka på att handling beslutade 

inte har påverkat andra deltagare och i detta fall den manliga polisen under telefonsamtalet.
87

 

Osäkerheten (i stycket) kring vem som fattat beslutet framställs genom en skildring där det 

var den manliga polismannens uppfattning och förundersökningsledaren inte minns leder 

sedan till påståendet ”Polismyndigheten finner att det är en brist att det av dokumentationen i 

ärendet inte går att utröna vem som tagit beslutet och på vilka grunder”. I påståendet läggs 

fokus på dokumentation som sådan inte vem (agent) som skulle exempelvis ha dokumenterat. 

Även den fördämmande effekten i styckets allra första mening genom satskonstruktion någon 

dokumentation och sedan finns inte hos polismyndigheten visar på det. Om man däremot 

började meningen med till exempel polismyndigheten har inte upprättad skulle det kunna 

direkt peka på det bristande ansvaret som företogs kring dokumentationen. Också 

dokumentation (förutom dakning) om att ”…ta A.S. i förvar och vilken tid detta skett” saknas. 

Detta framställs i likande drag som ovan genom att kontakt företogs med ”...en ʼmanlig 

jouråklagareʼ
88

 innan några tvångsmedelsbeslut fattades…” och ”Såvitt inspektören (…) 

[minns] var jouråklagaren av [uppfattningen]…”. Vilket gör att polismyndigheten kan anföra 

satsen ”Det är därför besvärande att brister i dokumentationen [förekommer]” där ordvalet 

förekommer framstår som en förändring av världen som inträffar utan någon som har handlat 

medvetet eller avsiktligt. Även den sista meningen (kring dokumentation) är av intresset 

”Polismyndigheten ska överväga vilka åtgärder som härnäst ska vidtas för att ytterligare 

[förbättra verksamheten]” för här blir polisen till agenter med uttryck ordval förbättra 

verksamheten istället för till exempel förhindra bristfälligheter. Vilket kan förflytta läsarens 

fokus från bristen kring dokumentationen i det aktuella fallet.  
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”Polismyndigheten menar att [starka skäl talar för] att jourhavande förundersökningsledare 

inspektören (…) tog beslutet vid telefonsamtalet mellan honom och polisassistenten (…). 

Enligt polismyndighetens beslutsordning har inspektören (…) rätt att fatta detta beslut.” när 

man i dessa satskonstruktioner ger någon agent ansvar så görs det i nära anslutning till 

påståendet har (…) rätt att fatta detta beslut. Vilket kan tyckas berättiga det av polisen 

företagna åtgärder. I satsen ”Polismyndigheten finner att det finns ett betydande utrymme för 

olika uppfattningar huruvida detta förhållande förelegat, [utan att något av dem var för sig 

skulle vara felaktigt]. Polismyndigheten anser därför att beslutet att ta fingeravtryck och 

fotografi av den för misshandel misstänkta A.S. var lagligen grundat” går att påvisa en hög 

affinitet (samband) med instämmer i det anförda genom att polismyndigheten kan bindas i 

direkt anslutning med sina påståenden. Men även i de slutliga påståendena ”…anser 

[polismyndigheten] att fotografering med registreringssyfte [ska] göras utan att huvudbonad 

bärs vare sig det är av religiösa skäl eller inte” och ”…anser [polismyndigheten] att 

fotografering med huvudbonad [kan] ske om det inte är till men för utredningen” går det att 

påvisa polismyndighetens modalitet med utryck av auktoritet.   

Även i bedömningen av våldsanvändning anförs ”…att det våld som är försvarligt med 

hänsyn till omständigheterna [får] brukas för att ordningen [ska] upprätthållas”. Innan 

polismän framställs som mottagare för A.S. (agenten); ”Polismännen hade, som de uppfattade 

det, beslut om att genomföra en daktning av A.S. De [försökte förmå] henne att frivilligt följa 

med för att genomföra tjänsteåtgärden. A.S. [deklarerade] att hon inte tänkte medverka till 

åtgärden”. Uttryck försökte förmå henne men A.S. deklarerade tyder på det samma. Det också 

gör att A.S. framstår som farofylld och uppvisar tydligt motstånd. Modaliteten med hög 

affinitet går i detta ärende påvisa i yttrandet som helhet, exempelvis ” [Polismyndigheten] 

finner att polismännens agerande genom att ta ett stadigt tag i A.S. armar var nödvändig och 

proportionerlig i förhållande till vikten på den tjänsteåtgärd som skulle genomföras”.
89

 

I JO:s bedömning (framställning) kan man finna följande. I satsens ”…A.S. var anhållen 

misstänkt för misshandel och olaga hot när beslutet om att hon skulle [fotograferas] m.m., s.k. 

daktning, [fattades]” användning av bland annat fattades saknas en agent (polis). I satsen 

”…oklart på vilken grund beslutet [fattades] och vem som fattade detsamma” bekräftar 

detsamma. JO anser vidare i satsen ”Enligt myndigheten [får det antas] att denne gjorde 

bedömningen att A.S. var farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden och att beslutet 

således var lagligt grundat” finns inte att finna JO:s hänvisning till ett jag utan snarare till 

polismyndigheten, vilket kan tyda på en viss osäkerhet. Men i ett stycke för sig framförs ett 

jag; ”Först vill [jag] betona vikten av att sådana beslut dokumenteras ordentligt; det [bör] 

framgå vem som fattat beslutet, när och på vilken grund.” där bland annat valet av uttrycket 

sådana beslut istället för till exempel tvångsingripande beslut dämpar effekten av dessa.  

A.S. är muslim och hon bär en huvudbonad, i detta fall en sjal, av religiösa skäl. Huvudbonaden är således att 

betrakta som är en religiös symbol. [Jag] finner därför anledning att erinra om det skydd för religionsfriheten 

som ges i 2 kap. regeringsformen och artikel 9 i EKMR. Europadomstolen har i några avgöranden prövat om 

[skyldigheten] att ta av en huvudbonad i en viss situation har inneburit en kränkning av nämnda artikel. 

Domstolen har därvid bl.a. uttalat att ”the State may limit the freedom to manifest a religion, for example by 
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wearing an Islamic headscarf, if the exercise of that freedom clashes with the aim of protecting the rights and 

freedoms of others, public order and public safety” (se t.ex. avgörandet Dogru mot Frankrike, dom den 4 

december 2008). Europadomstolen har således godtagit att [en stat i vissa fall har rätt att begära] att den 

enskilde tar av sig sin huvudbonad, t.ex. av säkerhetsskäl (Phull mot Frankrike, beslut den 11 januari 2005) 

eller vid en identifiering (El Morsli mot Frankrike, beslut den 4 mars 2008). 

Av intresse är även ovan citerade satskonstruktioner för här görs det gällande en direkt 

hänvisning till internationella dömandet (annan diskursiv praktik). JO fotsätter sedan med 

satskonstruktioner ”[Enligt min mening bör] polisen naturligtvis sträva efter att i största 

möjliga utsträckning tillgodose den enskildes rätt att bära en huvudbonad med religiös 

innebörd” och ”Det finns emellertid vissa situationer då det [kan] godtas att polisen kräver att 

den enskilde tar av sin huvudbonad, t.ex. (…) som i detta fall vid fotografering”. Det sägs 

dock inget uttryckligen eller med direkt anslutning till A.S. vilket dämpar effekten av ett 

sådant beslut. Därtill i satsen ”[Jag] har inte någon principiell invändning mot att polisen i ett 

sådant fall gör bedömningen att fotograferingen [ska] ske utan huvudbonad.” använder JO 

uttrycket sådant fall istället för till exempel det aktuella fallet vilket delvis också dämpar 

effekten av påståendet.   

Av intresset är även att JO tycks bedöma utifrån det polismyndigheten har uppgett i yttrandet 

till exempel följande två stycken:  

A.S. har framfört att polisen borde ha kunnat se till att kvinnlig personal var närvarande. [Polismyndigheten 

har uppgett] att A.S. vid tillfället deklarerade att det inte spelade någon roll om det var en man eller kvinna 

som fotograferade henne. [Jag] finner inte anledning att kommentera saken vidare men [utgår från] att 

polisen hade försökt tillgodose hennes önskemål i frågan om hon uttryckligen hade begärt att en kvinna 

skulle ta hand om fotograferingen. 

A.S. har vidare gjort gällande att polisen drog bort filten från hennes huvud och slet ut henne från cellen. 

[Enligt polismyndigheten] uppgav A.S. att hon inte tänkte gå med på någon fotografering varför polismännen 

tvingades att ta av henne filten och ta tag i armarna och leda henne ur cellen. Med beaktande av att A.S. 

självmant [inte synes ha] gått ut från cellen har [jag] inte några synpunkter på att polismännen tog tag i 

hennes armar och ledde ut henne därifrån. 

I det JO avslutningsvis anför ”[Jag] är däremot mycket kritisk till att polisen drog av henne 

filten i cellen. [Det har inte framkommit några skäl för polisens agerande i denna del] och 

[jag] anser att hon borde ha tillåtits ha sin huvudbonad eller åtminstone filten på sig under 

transporten till rummet där fotograferingen skulle äga rum” framkommer inte om det var från 

polismyndigheten eller av JO:s företagna utredning som det inte har framkommit några skäl 

för polisens agerande i denna del, vilket är anmärkningsvärt. JO:s modalitet är vag i den 

avseende att denne instämmer med en lägre affinitet (samband) i de anförda påståendena.
90

  

3.1.3. Bussade bort supportrarna  

Ärendet
91

 handlar om följande; inför och efter fotbollsmatch den 23 juli 2011 mellan 

Helsingsborgs IF och Malmö FF uppstod allvarliga ordningstörningar på Olympiaden. Vilket 

föranledde polisen att anvisa Malmösupportrarna väg före matchen och avlägsna dessa med 

bussar till Malmö efter matchen. Kritik riktas av två personer Ulf N. och Helen J. mot 
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polismyndigheternas agerande bland annat för lång vänta i samband med utlovade bussar 

(såväl före som efter matchen) som skulle köra supportrarna till och från matchen samt för att 

polisen skrek, viftade med batonger och hindrade dem att lämna stadion. Anmälarna uppgav 

följande; De var på väg med tåget till Helsingborg men av uppgifter om tekniska problem fick 

gå av i Ramlösa där de möttes upp av poliser som inte kunde ge några svar på vad som hände. 

De utlovades bussar, vilka inte räckte till alla, vilket också gjorde att folk började gå till 

stationen. Det regnade. Polisen följde med. Vid ett tillfälle anvisade polisen åt fel håll. När 

supportrar trotsade polisens anvisningar började polisen att skrika och vifta på batonger. Till 

slut släpptes supportar på vägen till stadion. Efter matchen meddelades i speakern att tåget till 

Malmö var inställda, vilket visade sig inte stämma. Supportar skulle istället för tåg ta bussar 

för att komma hem. Det förekom lång vänta för bussen och även innan den sedan avfärdades. 

De som inte fick plats i bussar fick stå instängda av polisen innan de fick gå till Knutpunkten, 

de hann inte långt innan polisen blockerade vägen för dem. De fick vänta för bussar. Polisen 

bemötte frågor med nonchalant attityd. Valet stod mellan att sätta sig på bussen till Malmö 

eller bli gripen. 

Innan jag börjar analysera processerna som sådana vill jag nämna att det är huvudsakligen 

frågan om tre gruppens deltagande i skeendet; Polismyndigheten (poliser), Malmösupportrar 

och Helsingsborgssupportrar.
92

  

I JO:s utredning av polisens handlingar framgår följande. Där en av handlingarna var 

beslutade av en polismästare. JO anför följande. 

I beslutet redovisades inledningsvis situationen före matchen vid stationen Knutpunkten. Med hänvisning till 

förhållandena före matchen, den aggressivitet som båda lagens supporterklubbar visat och den svåra 

situationen som uppstått efter matchen, beslutade polismyndigheten att med tillämpning av 24 § andra 

stycket polislagen anvisa Malmö FF:s supporterklubb att följa viss väg, varvid supportrarna skulle anvisas till 

bussar som skulle köra dem till Malmö.  

I ovanciterade satskonstruktion (stycke) markeras polisen som mottagare för båda lagens 

supportarklubbar (agenter), vilket därmed påverkar polismyndigheten att besluta om bland 

annat anvisningar. Stycket avslutas med ”Den vidtagna åtgärden [ansågs] oundgängligen 

nödvändig för att undvika vidare sammandrabbningar mellan supporterklubbarna” där ansågs 

utelämnar uttryckligen agenten (polisen). När JO vidare sammanfattar polismyndighetens 

yttrande sker det i samma drag som ovan. Exempelvis: 

Samtidigt som Malmö FF:s supporterklubb steg ombord på tåget i Malmö [utvecklades] situationen vid 

stationen Knutpunkten i Helsingborg (…) till att övergå i våldsamma upplopp. Ett tusental personer stod 

utanför Knutpunkten. De skanderade slagord och hindrade trafiken. Stämningen var mycket hätsk och 

aggressiv. 

Ovan görs gällande att polisen är mottagare för handlande personer (agenter). Därefter med 

ett utvecklades beskriver JO en händelse som har inträffat utan någons handlande. Men 

åtföljande satskonstruktion gör att personer, som stod utanför Knutpunkten, binds till den 

processen. Även satsen ”Ett stort antal personer kastade glasflaskor och cyklar mot polisen” 

är JO:s uttryck för polisen som mottagare i situationen vilket gjorde att ”…polis [tvingades] 
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avfyra varningsskott”. Ordvalet tvingades tyder också på det. Det stora antalet personer kan 

tolkas påverka och göra att ”Polismyndigheten beslutade att tåget med Malmösupportrar 

skulle stoppas i Ramlösa…”. Därefter uttrycks händelseförloppet som en händelse utan 

uttryckliga agenter då till exempel bussar ”…rekvirerades…” och ”Detta skedde…” eller 

fotbollssupportrarna ”…informerades…”. Polismyndighet framställs som mottagare i satsen 

”Polisen hann på grund av tidsbrist endast med de mest nödvändiga förberedelserna…”. 

Däremot görs supportrarna åter till agenten ”Supportrarna skanderade omedelbart slagord mot 

polisen och började sedan, bara några minuter efter att tåget anlänt, att marschera från 

platsen” vilket gjorde att dessa ”…eskorterades av polis. Den färdväg som anvisades var 

nödvändig för att förhindra att de två supportergrupperna möttes. Med anledning av detta 

valdes vid något tillfälle en omväg i stället för den snabbaste vägen till Olympia.”. 

Polismyndigheten inkom till JO med yttrande (citerat text) och anförde följande. 

Inledningsvis tas upp att ”Inför matchens slut fattade polismyndigheten beslut om att Malmö 

FF:s fotbollssupportrar (…) skulle anvisas väg från utgången på Olympia till tågstationen i 

Ramlösa med de bussar polisen hade rekvirerat”. Här är polisen tydliga agenter. Även om 

sedan en annan agent dyker upp ”…tågoperatören DSB First meddelat polisen att operatören 

[vägrade] köra fotbollssupportrarna till Malmö…” som har agerat vilket anförs i direkt 

anslutning till att detta har meddelats till arenabefälet och ”Meddelande om att tåg var 

inställda utropades efter matchens slut…”. Vilket tycks berättiga det meddelande som 

förmedlades efter matchens slut. Agenten (polisen) framgår dock inte med ett uppropades. En 

sådan går inte heller påvisa i ”Omedelbart efter matchen [uppstod] oroligheter utanför 

Olympia” eftersom det snarare framstår som en händelse. Sedan agenter ”…polisen [hindrat] 

Helsingborgssupportrarna från att ta sig fram till Malmö FF:s supportergrupp, samlades 

Helsingborgssupportrarna istället i den närliggande Kärnanparken samt på stationen 

Knutpunkten” vars handlingar hindrat har påverkat deltagare i gruppen 

Helsingsborgssupportrarna. Polismyndigheten beslutade sedan att ”…avlägsna Malmö FF:s 

fotbollssupportrar med bussar (…) hem till Malmö”. Satskonstruktion (i den ordning den 

redogörs) tycks berättiga polisens beslut genom en utveckling av omständigheterna bortom 

polisens kontroll. Polisens maktutövning avlägsnanden kan ses i ett annat ljus då polisen som 

agenter skildras i nära anslutning till ”…den svårhanterliga situation och den hätska 

stämning…”. Malmösupportrarnas (agenternas) handling att börja ”…gå mot Helsingborgs 

centrum” gör att dessa stoppas och avlägsnas. Dessa ordval pekar på att agenterna (polisen) 

utelämnas uttryckligen i direkt anslutning till företagna tvångsåtgärder.
93

 

I JO:s bedömning (framställning) kan man finna följande. Det som inledningsvis är av 

intresse är att JO bedömer anmälarnas kritik ”…går framför allt ut på att insatsen var dåligt 

organiserad, vilket ledde till avsevärda olägenheter för Malmösupportrarna, 

ordningsstörningar samt en allmänt upprörd stämning” vilket utgör ett slags modalitet eller 

sanning i sig. Innan JO anför att av ”…den delvis mycket bristfälliga dokumentationen [får] 

anses framgå att anmälarnas kritik har en hel del fog för sig”. Vilket är av intresse därför att 
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det tycks på något sätt framgå att polisens bristande dokumentation (vilket kan motsäga deras 

agerande) får anmälarna att framstå som mer trovärdiga i ett viss avseende. 

Polismyndighetens ansvar för det inträffade [måste] dock [enligt min mening] ses i ljuset av att – som 

myndigheten utvecklat i sitt yttrande – problemen kring s.k. högriskmatcher är svåra för polisen att hantera 

och av att det denna gång uppstod särskilda svårigheter som polisen [inte kan] lastas för att inte ha förutsett. 

Även om det inträffade är allvarligt nog noterar [jag] vidare att det såvitt här framkommit inte förekom några 

allvarliga personskador som [kan] sättas i samband med polisens åtgärder. Däremot är det uppenbart att 

många människor fick sin rörelsefrihet kringskuren och även utsattes för umbäranden av olika slag.  

I satskonstruktioner ovan är transitivitet och JO:s modalitet av intresse, då bland annat dennes 

uttryck måste, inte kan, kan om vad som bör/kan/får/skall göras.
94

 JO:s modalitet sätter denne 

i en position som även till läsaren förmedlar vissa sanningar om hur något är. I detta fall 

måste polisvåldet enligt JO:s mening ses i ljuset av problem kring s.k. högriskmatcher. Att 

sedan inte uttryckligen nämna att många människor fick sin rörelsefrihet kringskuren och 

även utsattes för besvär av polisen gör att de agenterna (poliser) utelämnas. Samtidig som 

effekten av satsen dämpas. Även påståendet att allvarliga personskador inte kan sättas i 

samband med polisens åtgärder är anmärkningsvärt i sammanhanget. 

JO gör även påpekanden kring polismyndighetens dokumentation av beslut i satser ”…att (…) 

ʼbussaʼ supportrarna till Malmö” och ”Ett sådant beslut [ska] som framgått dokumenteras i 

protokoll, där det [ska] redovisas hur många personer som omfattas av åtgärden, var de 

befann sig vid ingripandet och vart de transporterats”. JO anser även följande ”Av den 

fullständiga frånvaron av dokumentation drar [jag], med stöd även av vad som i övrigt 

framkommit, slutsatsen att åtgärderna beslutats i hast, utan den eftertanke lagstiftningen 

förutsätter”. Korrekta meningar kvarstår samtidigt som agenten (polisen) utelämnas.  

Vad beträffar att polisens åtgärder efter matchen som likväl riktades på Malmösupportrar 

(gruppen) även om det var Helsingsborgssupportrarna (gruppen) som utgjorde det större 

ordningshotet anför JO följande.  

De åtgärder som vidtas [är inte] att betrakta som sanktioner mot de personer som berörs av åtgärderna, vilket 

bl.a. framgår av att ingripanden [får] göras även mot enskilda som inte själva stör ordningen. Det 

överordnade intresset vid tillämpningen av denna och andra liknande bestämmelser i polislagen är att 

tillgodose den breda allmänhetens berättigade anspråk på ordning och säkerhet, inte att beivra 

lagöverträdelser. 

Vilket gör att ”Ordningshållande åtgärder ska därför i första hand riktas mot dem som stör 

ordningen, men ingripanden med annan inriktning [är inte] uteslutna”. JO anser även ”…att 

polismyndigheten, under de akuta förhållanden som här förelåg, [inte bör] kritiseras för de 

ordningshållande åtgärder som riktades mot gruppen av Malmösupportrar”. I dessa 

satskonstruktioner påpekar JO tydligt om hur något inte är, får göras och bör uppfattas. Av 

intresset är också det överordnade intresset vilket JO avgjorde vara den breda allmänhetens 

berättigade anspråk på ordning och säkerhet. Vilket utgör ett slag sanning som förmedlas till 

både polismyndigheten och till läsaren.”Såvitt gäller åtgärderna efter matchen anser [jag mig] 

inte ha grund för att ifrågasätta vad polismyndigheten avslutningsvis anfört, dvs. att de risker 

för upplopp m.m. som förelåg [inte gav polisen något annat val] än att ingripa på i huvudsak 
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det sätt som skedde” JO:s förbindelse med påståendet genom ett jag görs tydligt tillsammans 

med framställning av polismyndigheten som mottagare med bland annat uttrycket inte gav 

polisen något annat val.
95

  

Sammantaget kan man genom klarläggningen av tre olika texternas (JO-ärenden)
96

 

framställningsform konstatera följande kring de formella drag hos texten som beträffar bland 

annat sammanhanget mellan satserna vilka konstruerar diskursen lingvistisk.   

Transitivitetensanalys har utvisat att inträffanden (processer) som inbegriper maktutövning i 

form av tvångsåtgärder utförda av subjekt (polismän) undviks att nämnas i direkt anslutning 

till varandra. Framställningsformen av en passiv form som utelämnar agenten går att påvisa. 

Framförda satskonstruktioner som fråntar agenten (polisen) ansvaret genom att lägga vikten 

vid effekterna och bortseendet från de handlingar eller processer som ledde fram till dem, 

finns också att finna i texterna. Samtidigt som språkligt korrekta meningar kvarstår.  

Effekten av mystifierandet behöver dock enligt Fairclough (1994 s. 82) inte vara ideologisk 

betingade, anledningen kan också vara utrymmesbrist eller att en agent är självklar från 

sammanhanget, irrelevant eller okänd.
97

 Modalitetsanalys har visat att polismyndigheten 

uttalar sig med en lägre affinitet (samband) av instämmande än vad JO gör vad beträffar 

uttalandena om det inträffande. Bådas avspegling av auktoritet markeras i texten med bland 

annat bör, kan, får och skall göras enligt (eller med stöd av) lagen. Modalitet som företas av 

polismyndigheten och JO är, i grova drag, att bedöma som en kategorisk användning av mer 

objektiva och mindre subjektiva sådana. Utmärkande för polismyndighetens modalitet är även 

att den inte sällan utrycks genom hedges
98

. Sedan råkar inte bara polismyndigheten utan även 

läsaren av texterna ut för JO:s modalitet.
99

 ”Ett slags modalitet är sanning” framhåller 

Jørgensen och Phillips (2000).
100

 JO:s val av modalitet i de slutgiltiga utlåtanden får, som det 

ser ut konsekvenser, för diskursens konstruktion både för sociala relationer som för 

kunskapssystem (betydelse sammanställningar).
101

 Mer om det inom kort.  

3.2. (2) Analys av diskursiva praktiken  

Eftersom skildring är diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter, så 

granskas det som händer inom JO; som med hjälp av sina egna utlåtanden skapar den 

"diskursiva praktiken", ramen för förståelsen av vad som är "rätt och fel" vid polisiär 

våldsanvändning.
102

 Den diskursiva praktiken som analyseras fortsättningsvis består av 

texternas produktion och konsumtion. Det bör framhållas att de diskurser och genrer 

(språkbruk) som artikuleras tillsammans för att producera en text som textmottagaren bygger 
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sin tolkning på har en bestämd lingvistisk uppbyggnad som formar både produktionen som 

konsumtionen av texten.
103

  

I polismyndigheternas diskursiva praktiks texter
104

 (skildring) som bedömer polismännens 

överträdelser av sina maktbefogenheter kan ofta identifieras artikulationer som åsyftar 

polisens många gånger konfliktfyllda arbete och hur poliser hanterar många, och ofta 

motstridiga, krav uttryckta av en mängd kravställare. Men även att av omvärlden behövs eller 

krävs respekt för polisens auktoritet om polisen ska kunna upprätthålla lag och allmän ordning 

kan påträffas i polismyndigheternas anförande till JO.  

Det som implicit kan sägas förmedlas från polismyndigheten till JO förklarar jag vidare med 

stöd av litteraturen som i sin tur motsvarar de mönster som jag genom delvis återgivande 

upplägg har visat på i första analysdelen. Polismyndigheten, framhåller Christianson och 

Granhag (2004), finner sig ofta i en situation där tiden för eftertanke är begränsad och där 

beslut måste fattas inom bråkdelar av en sekund.
105

 Lindquist (1991) beskriver också att 

medborgarnas önskemål kan komma i strid både med vilka åtgärder som kan vidtas med stöd 

av det rådande lagstiftningen samt med överordnades förväntningar och krav. Vilket gör att en 

etisk konflikt uppträder eftersom det i valsituationer föreligger motsättningar mellan två eller 

fler hänsynstaganden som står i motsättning tillvarandra. Samtidigt som det inte är givet 

vilken polismannen bör föredra ur etisk synvinkeln.
106

 Och eftersom, fortsätter Christianson 

och Granhag (2004), polismannens uppgifter består i stor utsträckning av att skilja ut de 

klandervärda handlingar från den godtagbara samt att avskilja individer som bryter mot den 

sociala ordningen från laglydiga samhällsmedborgarna,
107

 blir det klart påpekar Lindquist 

(1991) att denne ställs inför valet av åtgärden som är den goda och rätta eller onda och orätta. 

Där vad man än väljer blir resultatet inte helt tillfredställande. Vid etiska överväganden 

skriver Knutsson och Granér (2001) har polismannen ett krav att följa de bestämmelser som 

finns samt att de även har ett genomförandeansvar för demokratiskt utformad politik. 

Samtidigt ansågs att det måste finnas situationer där den blinda lydnaden är ohållbar.
108

 En 

enskild tjänsteman måste alltså själv göra etiska överväganden i enskilda situationer.
109

 Att 

sedan behöva bli åtlydd påtalar Christianson och Granhag (2004) utan invändningar i en 

brådskande eller för den delen farlig situation är en av fördelar av att bli bemött som en 

auktoritet. Då auktoriteten kan bli ett sätt att förebygga farliga situationer enligt Ekman 

(1999).
110

  

Det är vanligt förekommande intertextuella mönstret i polismyndigheternas skildring av det 

inträffade är att en viss regelstyrd framställning av utsagor, begrepp och teorier som 
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sammantagna utgör en artikulerad föreställning om följande.
111

 Ett etiskt dilemma uppstår 

också enligt Lindquist (1991) i valsituationer, där en i sig god åtgärd leder till onda effekter 

och en i sig ond åtgärd leder till goda effekter.
112

 Christianson och Granhag (2004) menar 

därför att den enskilda polisen tvingas ständigt prioritera mellan olika värden. Ambition och 

vilja att göra nytta finns i kampen för att lösa brott. Vilket kan göra att polismyndigheten 

tolkar anmälarens påstående annorlunda i sin framställning av händelser. Den som har 

anklagat polismannen sägs ha uppträdd aggressivt och hotfullt vilket gjorde att 

våldsanvändningen från polisens sida har varit berättigad, ansvaret förläggs också till 

omständigheterna utanför det egna kontrollen eller så rättfärdigas handlingar med ett större 

syfte. Handlingarna ursäktas med oklanderliga avsikter vilket får agerandet att framstå som 

acceptabel.
113

 Man kan se skillnad på anmälarens tolkning av det inträffade och hur 

polismyndigheten tolkar den samma. Konkret exempel är den muslimska kvinna, vilken man 

tog i med hårdhandskarna, som sägs ha uppträtt med starkt motstånd ”…A.S. [deklarerade] 

att hon inte tänkte att medverka…” vilket gjorde att våldsanvändningen från polisens sida har 

varit berättigad. Men även när polisen bussade bort supportrar förläggs ansvaret till 

omständigheterna såsom det ”…den hätska stämningen…” utanför den egna kontrollen som 

ledde till att beslutet om avvisandet togs. Ett sådant producerat sammanhang i 

polismyndigheternas framställning, inom vilket det råder ett bestämt sätt att tala om och förstå 

polisvåldet (bland annat mot bakgrund av den implicita framställningen), gör att 

textmottagarens konsumtion av den samma ligger inom det av textförfattarens framhållna 

beskrivning. Intertextualitet inom polismyndigheternas diskursiva praktiks texter (skildring) 

är hög. Här bör även framhållas att de tre ingående analyserade texter publicerades år 2008, 

2010 och 2012. Dock tycks polismyndighetens producerade texter bygga på likande mönster 

som ursäktar polisens agerande på ett acceptabelt sätt. Några större förändringar av texternas 

mönster gällande språk, mening och utformning sker inte.
114

 Detta kan ge uttryck för en 

implicit vilja att inom verksamheten reproducera de redan rådande förhållanden i och omkring 

skildringen av polisvåldet.  

I JO:s ärenden, i de informativa texterna,
115

 går det även att finna en intertextuell kedja
116

; det 

innebär att en serie texttyper binds samman i en kedja genom att varje text införlivar element 

från andra texter. JO:s konstruktion av det egna utlåtande i alla tre ärenden
117

 sker främst 

genom en vetenskaplig eller vägledande förmedling där både (ursprungligen) anmälarens som 

polismyndighetens rapportelement av det inträffade införlivas. Anmälarens och 

polismyndighetens anförande i frågan bedöms sedan av JO som i sina diskursiva praktiks 
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texter
118

 (skildring) sätter ramen för förståelsen av vad som är "rätt och fel" vid den polisiära 

våldsanvändningen.
119

 När anmälarens och polismyndighetens anförande ställs (av JO) mot 

varandra kan det (som den lingvistiska granskning av texterna har utvisat) vara troligt, som 

Christianson och Granhag (2004) anmärkt, att polisens höga trovärdighet i rättsväsendet och i 

allmänhetens ögon kan göra att man är mer benägen att tro på polismän än på anmälaren. 

Tolkningsföreträde och makt har ett nära samband menar Oivvio (1998). Ett sådant 

tolkningsföreträde kan, fortsätter Christianson och Granhag (2004), innehavas av en särskilt 

betrodd yrkesgrupp, och även poliser tilldelas ofta roller att uttala sig med en viss 

problembeskrivning.
120

 Fristad (2000) menar också att polisen och allmänheten kan bemöta 

samma situation med olika förutsättningar, då allmänheten kan behöva (eller önska) polisens 

bistånd i något som polisen ser som en rutinsak.
121

 Som ett konkret exempel kan återigen 

ärendet om den muslimska kvinna tjäna, då hon önskade bistånd i något som polisen såg som 

en rutinsak. 

Texternas
122

 produktionsförhållande vid JO:s handläggning gör inte bara att polismyndigheten 

får rätteligen ett tillfälle att yttra sig vid anmälningar. Det gör också att JO som mottagare i en 

konsumtionsprocess tycks oavsiktligt tilldela polismyndigheten tolkningsföreträde. Och 

därmed införliva vissa avgörande element från polismyndighetens texter i sin egen 

konstruktion av en ny text för att därefter fastställa en ram för hur det inträffade ska förstås, 

det vill säga avgöra vad som är "rätt och fel" vid den polisiära våldsanvändningen. Detta kan 

också ses som ett måttligt uttryck för interdiskursvitet då JO:s diskursiva praktiks texter 

(skildring) bygger på inslag av textegenskaper från polismyndigheternas diskursiva praktiks 

texter. Men som helhet är JO:s diskursiva praktik av ett kreativt slag eftersom den även bland 

annat blandas med en dömande diskursiv praktik vid hänvisning till en internationell dom. 

Och eftersom interdiskursvitet i JO:s utlåtanden är förhållandeviss hög tycks dennes 

diskursiva praktik verka för en social förändring.  

3.3. (3) Analys av den sociala praktiken 

Eftersom skildring är social praktik; en handling inom ramen för en verksamhet. Det som 

händer när JO:s utlåtanden når ut till myndigheterna (det vill säga polisstationerna/de 

våldstillämpande poliserna) och därmed skapar en sanning om hur "verkligheten är 

konstruerad". Men det är givetvis även det som händer inom JO, som med hjälp av sina egna 

utlåtanden skapar en social praktik inom myndigheten.
123

 Analys av den sociala praktiken 

innebär att relationerna mellan text och diskursiv praktik (interaktionen de emellan) relateras 
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till bredare och icke- diskursiva områden.
124

 Texten och den diskursiva praktiken placeras 

alltså in i den sociala kontexten.  

3.3.1. Språk, kunskap och verklighet - men även makt 

Detta arbetes diskursanalytiska ansats hör till socialkonstruktionistiska vetenskapssynen vars 

grundantaganden jag lutar mig mot för att framhålla följande.
125

 Språket är att anse som ett 

verktyg genom vilket förståelse - kring ”rätt och fel” vid polisiära våldsanvändningar - 

”verkligheten” (sanningar) konstrueras. Hur språket används och vilken betydelse ett visst 

fenomen i verkligheten får antas vidare vara kontextbundet.
 
Vilket innebär att polisvåldet 

beskrivs och ges mening på ett visst sätt beroende på sammanhang (diskursiv praktik) som 

gör anspråk på att framhålla den egna beskrivningen och meningen som skapas vara just den 

”sanna”. Språk, kunskap och verklighet sätt i centrum, men även makten är mycket central. 

Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att klarlägga förbindelserna mellan 

språkbruk och socialpraktik, genom att lägga vikt på de diskursiva praktikernas roll i antingen 

upprätthållandet av den sociala ordningen eller förändring av den. Vilket i detta arbete görs 

möjligt genom analys av den kommunikativa händelsen, de informativa texterna eller JO – 

ärenden, ”…som en del av diskursordningen”.
126

 Allt eftersom varje kommunikativ händelse 

fungerar som en form av social praktik som antingen reproducerar eller ifrågasätter 

diskursordningen, samtidigt som den formar och formas av den sociala praktiken i dess 

förhållande till diskursordningen.  

Själva undersökningen av skildringen/ar, enligt Faircloughs tredje dimension, som social 

praktik innebär två aspekter av kontextualisering. Den första aspekten anser enligt 

Faircloughs syn att klarlägga relationen mellan den diskursiva praktiken och den 

diskursordning den ingår i. Diskursordning är en form av system som både formar och formas 

av kommunikativa händelser, och vidare utgör både struktur och praktik, eftersom den styr de 

resurser som står till förfogande i kommunikationen. Den andra aspekten klarlägger de delvis 

icke-diskursiva sociala relationerna och strukturer som skapar ramen för den diskursiva 

praktiken. Detta blir för mig möjligt att analysera eftersom min valda diskursanalytiska ansats 

(Faircloughs kritiska diskursanalys) förankrar sitt teoretiska fundament i Foucaults tydliga 

problematisering av makt och dess innebörd.  

Vidare baseras, enligt Faircloughs syn, den diskursiva praktiken och maktrelationerna på en 

bestämds föreställning om ideologi och hegemoni:
127

  

Ideologierna är att uppfatta som betydelsekonstruktionerna vilka bidrar till produktion, 

reproduktion och omvandling av dominansrelationer på grundval av bland annat i mitt fall en 

särskilt betrodd yrkesgrupp. Redan här kan man med Foucault i åtanke fråga sig om det 

överhuvudtaget finns något diskursivt uttryck som kan sägas sakna konsekvenser för makt- 

eller dominansrelationer. Men vi fortsätter med Faircloughs resonemang om att diskurserna 

utifrån sådant resonemang kan vara mer eller mindre ideologiska, där ideologiska sådana 
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bidrar till upprätthållande av maktrelationerna. Fairclough bygger sin föreställning om 

ideologierna på Thompsons (1990) uppfattning. Vilket gör att ideologin anses finnas inlagrad 

i den diskursiva praktiken, som opererar i vardagens betydelseproduktionsprocesser, 

varigenom betydelse mobiliseras för att upprätthålla maktrelationerna. Ideologi är alltså enligt 

Thompson (1984, 1990) att betrakta som ”…ett abstrakt värdesystem som binder ihop 

människor och därmed stärker den sociala ordningens sammanhang”.
128

 Enligt Faircloughs 

ståndpunkt skapas betydelse delvis i tolkningsprocessen. 

Faircloughs hegemonibegrepp tillhandahåller ett sätt varpå man kan analysera hur den 

diskursiva praktiken ingår i en större social praktik, där maktrelationerna ingår.  Eftersom 

diskursiv praktik kan ses som en aspekt av en hegemonikamp, vilken i sin tur bidrar till 

reproduktion eller förändring av den diskursiva ordningen den ingår i. Diskursiv förändring 

sker, utifrån sådant resonemang, när diskursiva element artikuleras på nya sätt.
129

 

3.3.1.1. Analys av den första aspekten av kontextualisering 

De diskursiva texterna (skildringar) av polismyndigheten och JO kan sägas befinna sig i en 

ideologisk- och hegemonisk kamp. Där varje hegemoni ser till att en viss skildring som verkar 

framstår som tidlös och naturligt. Själva hegemonin är inte bara dominans utan även en 

förhållningsprocess vari man skapar betydelsekonsensus påpekar Fairclough. Den är dock inte 

stabil utan skiftande och ofullbordad, eftersom konsensus är enbart en gradfråga.
130

  

Den av polismyndighetens praktiserade hegemoni (i diskursiva praktiks texter - skildring) 

inom sitt verksamhetsområde döljer dominansrelationerna genom bland annat en regelstyrd 

framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som sammantagna utgör en artikulerad 

föreställning om polisvåldet som något nödvändigt och acceptabelt. Polismyndigheternas 

skildring möjliggör vidmakthållande av verksamhetens bakomliggande ideologi. Med sådant 

resonemang är myndighetens skildring också att anse vara ideologisk laddad, då den tycks 

präglas av en viss form av godtycklighet vad beträffar tvångsmakt mot enskilda medborgare. 

De implicita meningar och värderingar som sedan länge har införlivats i polismyndighetens 

etablerade resonemang, vars tankemönster tas för givna, synliggjordes bland annat i den 

ingående skisserade lingvistiska analysen.
131

 JO:s konkurrerande utlåtande (i diskursiva 

praktiks texter - skildring) bär fröet till motstånd, som genom ifrågasättandet av 

dominansrelationerna förser människor med resurser till insikt och motstånd. Och i enighet 

med vad Foucault menar kan man här se att all makt producerar motstånd, eftersom makten är 

per se alltid en relation som inte på förhand asymmetrisk och hierarkisk. Den är öppen och 

utsatt för förändringar och rörlighet.
132

 

Utifrån det resonemanget anser jag att det är av intresse att, mot bakgrund av tidigare 

skisserade analyser, först titta på polismyndighetens diskursiva praktik (skildring) i JO- 

ärenden. Innan jag övergår till att betrakta JO:s slutgiltiga utlåtanden (skildring) i dess helhet. 
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3.3.1.1.1. Analys av polismyndighetens diskursiva praktiks texter (skildring) 

Polismyndighetens höga intertextualitet med viljan att implicit reproducera de redan rådande 

förhållanden i och omkring skildringen av polisvåldet kan ses i en annan ljus enligt min 

mening.
133

 Polismyndigheternas, framhåller Christianson och Granhag (2004) ambition och 

vilja att göra nytta kan i vissa fall medföra en risk för att viktiga rättssäkerhetsvärlden 

prioriteras bort, eftersom det kan i kampen för att lösa brott vara frestande att åsidosätta 

enskilda människors rättigheter till exempel genom att göra ett godtyckligt ingripande. Ett sätt 

att slippa konfrontera egna tillkommanden är antingen att omtolka händelserna, förlägga 

ansvaret till omständigheterna utanför den egna kontrollen eller rättfärdiga handlingar med ett 

större syfte. Sådant handlande kan utvecklas i skydd av föreställningar att ensam (eller 

tillsammans med sin grupp) vara den (eller de) som bekämpar brottsligheten. Om 

handlingarna inte ursäktades med de oklanderliga avsikter så skulle de inte framstå som 

acceptabla. Christianson och Granhag (2004)
 
påpekar även att när poliser har blivit misstänkta 

för bland annat övergrepp så vet de att om de ärligt redogör för vad som har hänt kan de råka 

illa ut, eftersom övervåldet tillsammans med friserad redogörelse kan leda till att poliserna 

kan komma att förlora sin anställning. Det ligger närmare till hands att hålla fast vid en 

version där den som har anklagat polismannen sägs ha uppträdd aggressivt och hotfullt vilket 

gjorde att våldsanvändningen från polisens sida har varit berättigad. Misstagen under 

tjänsteutövning lyfts enligt Christianson och Granhag (2004) dessutom för det mesta fram på 

andras initiativ än polismyndighetens genom att till exempel massmedierna väljer att följa 

händelsen eller någon av de drabbade driver frågan genom att i mitt fall exempelvis anmäla 

händelsen till JO. En sådan version kan, fortsätter Christianson och Granhag (2004), tänkas 

stödjas av myndigheten som antagligen inte önskar rubrikerna om polisövergrepp. Det är även 

troligt att polisens höga trovärdighet i rättsväsendet och i allmänhetens ögon kan göra att man 

är mer benägen att tro på polismän än på anmälaren. Även om misstag i arbetet inte begås av 

illviljan utan på grund av stress, dåligt planering, bristande information, eller på grund av 

många motstridiga krav. Så utgör därmed, den enskilda polisen och de som har stött denne att 

kunna upprätthålla viss bild som lägger ansvaret av det inträffade på anmälaren, våld mot 

sanningen.
134

 Enligt Foucaultisk mening är det omöjligt att nå fram till ”sanningen”, eftersom 

den uppfattas såsom något som finns inlagrad i och skapad av maktsystem. Och eftersom man 

inte kan nå fram till ”sanningen” kan man (som jag har visat ovan) analysera de diskursiva 

processer där skildringen konstrueras för att istället nå fram till sanningseffekten det vill säga 

hur sanna respektive falska bilder av verklighet kan skapas.
135

 

Även vad beträffar polismyndighetens anspråk på auktoritet så kan man enligt Granér (2004) 

göra en uppdelning mellan polismannens tuffa kontra mjuka förhållningsätt. I den första 

eftersträvas omvärldens respekt genom underordnande, polisens makt betonas.
136

 När det av 

omvärlden krävs respekt för polisens auktoritet beskriver Christianson och Granhag (2004) 

det på följande sätt; om den felande inte uppträder respektfullt och polismannen har sagt till 

en, möjligen två gånger tar polismannen därefter till maktmedel. Detta beskriver Christianson 

                                                           
133

 Även här finner jag stöd i litteraturen som i sin tur motsvarar de mönster som jag genom delvis återgivande 

upplägg har visat på i första analysdelen. Polismyndighetens diskursiva praktiks texter (skildring) kan också 

sägas  hänvisa till historiens inverkan och tvärtom. Mer om det i den andra aspekten av kontextualisering.  
134

 Christianson och Granhag. (2004) s.55f, 63f och 59f 
135

 Winther Jorgensen & Phillips. (2000). s.21 
136

 Holgersson. (2005). s.22 



37 
 

och Granhag (2004) som en återkommande arbetsregeln. Utifrån sådan inställning kan man 

också få det svårt att ”backa” om det visats under situationens gång att man haft fel. I kraven 

på respekt kan även professionalitet blandas samman med känslomässiga reaktioner påpekar 

Granér och Knutsson (2000) eftersom det i flera fall av polisövergrepp går att spåra de 

inblandade poliserna ha upplevt sig blivit kränkta eller hotade. Eftersom att bli ifrågasatt som 

polis fortsätter Christianson och Granhag (2004) kan uppfattas inte enbart som en personlig 

kränkning utan en kränkning mot samhället. Man arbetar inte som polis utan man är polis; 

yrket blir ofta en grundläggande del av den personliga identiteten och en upplevd provokation 

kan drabba hela den livsstilen man har valt.
137

 Den mjuka förhållningsätt fortsätter Granér 

(2004) eftersträvar snarare respekt via förtroende, där kroppsspråk och tal förmedlar en 

inbjudan till samarbete eller en vädjan till förnuft.
138

  

3.3.1.1.2. Analys av JO:s diskursiva praktiks texter (skildring) 

JO:s  kreativa (interdiskursiva) skildring tycks präglas av idéer om medborgarnas fri- och 

rättigheter och förespråka restriktivitet vid ingrepp mot enskilda medborgare. Dennes 

verksamhet uppkom huvudsakligen i syftet att kontrollera utövandet av den styrande 

makten.
139

 JO skildrar i huvudsak det polisiära våldet genom en granskande och 

ifrågasättande av polisens dominansrelationer
140

 och därmed förser på så viss medborgarna 

med resurser till insikt som motstånd. JO är dock mycket saklig och neural i sin framställning. 

Men om inte JO granskade det inträffade och det föll på polismyndigheten att göra 

klargöranden är det enligt min mening tveksamt om någon skulle ställas till svars för de 

olägenheter som medborgarna utsattes för.
141

 Låt anta att en del av anmälningar kan vara 

uppenbart ogrundade, men tillsammans kan de ge upphov till tvekan eftersom det i självfallet 

finns de som är välgrundade. Därtill kan interna utredningar inom polisen enligt Morath (1997 

s.67) medföra att allmänheten tappar förtroende för polisen för att undersökningarna bedrivs 

opartiskt eller utan otillbörligt hänsyn.
142

  

Den skildring som JO genom sina slutgiltiga utlåtanden pådriver i både text som diskursiv 

praktik åsyftar en måttligt social förändring inte bara av polismyndighetens diskursiva 

ordning utan också en social förändring i samhället som helhet. Eftersom JO:s slutgiltiga 

utlåtanden får, i egenskap av vägledande avgörande kring vad som är ”rätt och fel” vid 

polisiär våldsanvändning, som det ser ut konsekvenser för konstruktionen av både sociala 

relationer och kunskapssystem (betydelse sammanställningar).
143

  

Ett exempel på det som händer inom JO, som med hjälp av sina egna utlåtanden skapar en 
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social praktik inom myndigheten
144

 är följande: JO (2008/09 s.113) har uttalat sig i en annan 

av sina ämbetsberättelser ”Ju mindre allvarligt brott en misstanke gäller, desto mindre 

restriktivitet fodras när det gäller användning av frihetsberövanden.”.
145

 JO (1998/99 s.107) 

påpekar vidare att för att våld ska kunna användas vid ett laga frihetsberövande förutsätts att 

den som ska av polisen tas om hand försöker undkomma eller att polisen annars ”möts av 

motstånd”
146

  när hen ska verkställa åtgärden. Någon annan tolkning än att motståndet på 

något sätt måste ha manifestats kan inte ges. Dessa exempel såväl som det kommande 

exemplet framhåller Norée (2011). Det är vidare inte bara JO som hänvisar till den dömande 

verksamheten
147

 i sina avgöranden utan den dömande verksamheten hänvisar också till JO:s 

beslut i liknande ärenden vilket sedan utgör underlag för rättpraxis eller riktlinjer för framtida 

rättstillämpningar. Ett exempel på JO:s utlåtanden (som når ut till och får betydelse för den 

dömande verksamheten) som används vid polismål med våldstillämpande poliserna som 

misstänka ser följande ut. Av intresse är även en liknande fall som analyserats
148

 i detta 

arbete, där polisen ”bussade” bort supportrar. Fallet handlar om ett polisbefäl som beslutade 

att med buss köra bort ett stort antal stökiga fotbollssupportrar långt från arena att de inte 

kunde komma tillbaka innan matchen var slut. Det befälet åtalades för tjänstefel. Målet
149

 gick 

ändå upp till Högsta domstolen (HD). HD fann att befälets beslut inte var oföräntliga med 

polislagens ord eller syften, trots att de krockat med lagstiftningens avsikter. Domstolen fann 

även att polisbefälet gjort betydande ansträngningar för att sätta sig i hur bestämmelserna i 

polislagen skulle tolkas. HD konstaterade i fallet att JO:s beslut i flera liknande ärenden bildat 

underlag för praxis i enlighet med lagstiftningens avsikter. Dock fanns det vid den tiden för 

befälets beslut inte några tydliga riktlinjer för tillämpningen. HD konstaterade slutligen att 

åtgärderna inte föll under det straffbara området för tjänstefel, innan domstolen fastställde 

hovrättens friande dom. 

Det som kan hända när JO:s utlåtanden når ut till myndigheterna (polisstationerna/de 

våldstillämpande poliserna) är att polismyndigheten får tydliga riktlinjer för rättstillämpning 

av maktbefogenheterna. Den ovan nämnda exemplet kan utmärkt tjäna som en illustrerande 

exempel även här. JO:s utlåtande kan också tänkas skapa insikt när de når ut till enskilda 

medborgare (också polismän). Eftersom dennes uttalande får en för myndighetsutövande 

instanser vägledande betydelse. På så sätt får JO:s utlåtande större betydelse för samhället.  

3.3.1.2. Den andra aspekten av textualisering 

Skildring av polisvåldet (som sådan) kan anses redan från sin allra första början och sedan 

under sin historia och fram till nutid har varit konstruerad med makt/kunskapsrelationerna. 

En historisk tillbakablick kring polisvåldet (som sådan) visar på idéer och sanningar som har 

växt fram historiskt och hur de successivt blir allmängiltiga.
150

 Polisen, enligt Anners (1997), 

har alltid varit samhällets främsta vapen i kampen mot kriminalitet det vill säga ett system att 
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med våld bekämpa brottliga gärningar,
151

 och har redan från allra början av staten getts en 

maktbefogenhet att använda våld.
152

 Norée (2000) skriver att fram till 1700-talet hade polisen 

tillerkänts en närmast oinskränkt tvångsmakt och kunde utöva sin makt med en stor 

godtycklighet. Men de mäktiga idéströmningarna i Sverige på den senare hälften av 1700-talet 

med mål av större frihet och rättssäkerhet åt individen banade väg för en ny syn på polisens 

maktutövning.
153

 Dessa idéer menade att medborgarens bästa kunde främjas utan att 

tvångsmedel behövde användas, intrång i medborgarnas fri- och rättigheter fick därför endast 

ske med stöd av lagstiftningen.
154

 Idag har maktbefogenheten att använda våld på samhällets 

vägnar anförtrodds enbart åt polisen, påpekar Strömberg och Lundell (2008).
155

 Det kan sedan 

falla sig som självklart att polisen har maktbefogenheter att använda våld för att upprätthålla 

lag och allmän ordning, så är det i alla fall inte menar Norée (2000).
156

 Kännetecknande för 

polisen nu för tiden fortsätter Norée (2008) är att den har en särskild rätt att använda våld för 

att fullgöra sina uppgifter enligt det uppdrag som verksamheten hade fått från samhället.
157

 

Det kan på vara berättigat att använda våld samtidigt som det också kan vara i sin ordning att 

låta bli påpekar Norée (2008). Synen på våldet i samhället har ändrats i takt med tiden. Även 

om polisen är och har alltid varit samhällets verktyg i kampen mot brottsligheten så är deras 

maktbefogenhet att använda våld stark begränsade idag, vilket innebär att den enskilde 

polisen kan riskera straff och/eller avsked om hen går för långt i sin våldsanvändning. 

Eftersom kravet på lagstöd innebär att ett ingripande med våld måste ha stöd i lag och ske på 

det sätt som föreskrivs i lagstiftningen, då det handlar om regler som innebär ett undantag från 

grundlagsskyddad rättighet, som varje individ i Sverige erhåller, ska tolkas restriktivt.
158

 

Makten och kunskapen utgör bränslet för maktkampen som i detta arbete aktualiseras i 

konflikten mellan de diskursiva texterna (skildringar) från polismyndigheten och JO, eftersom 

båda samtidigt eftersträvar att sätta ramen för förståelse om vad som är ”rätt och fel” vid 

polisiär våldsanvändning. Det kan påvisas i föreliggande arbetes avgränsade analysområde, de 

informativa texterna,
159

 som är genomsyrade av medföljande kunskaps/maktrelationerna. 

Utifrån den av Foucault förespråkade maktbegrepp kan vidare påpekas att makten genomsyrar 

alla förhållanden och utgör ett oupplösligt nät av möjligheter att påverka och omvandla.
160

 

Den föregår även institutionerna eftersom dessa snarare reproducerar än producerar den; tag 

till exempel hur JO:s utlåtande får betydelse för den dömande verksamheten samtidigt som 

det är dit JO vänder för att få underlag för sina egna avgöranden. Institutionerna är snarare 

operationella instanser som integrerar existerande kunskap/maktrelationer genom att 
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absorbera och utsprida.
161

 Kunskapen är vidare en avspegling av diskursiva konstruktioner 

(skildringar) där olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som falskt. 

Makt/kunskapsrelation får alltså konsekvenser för syn på ”sanningen”. Då den finns inlagrad i 

och skapad av maktsystem. Vilket gör att omvärlden ser ut och kan omnämnas på vissa sätt 

samtidigt som andra möjligheter utesluts. Tag hur JO i egenskap av vägledande myndighet 

kan ge mottagaren polismyndigheten lov till ett eller annat och genom sina utlåtanden som 

skapar underlag och riktlinjer för framtida rättstillämpningar. Kunskap sammanfogas alltså 

med makt; vilket bidrar till att skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan veta om.
162

  

Av intresse är även av de diskursivt konstruerande maktförhållanden som säger något om vad 

som kan sägas, vem får säga det och varifrån (från vilka olika positioner något sägs eller 

görs).
163

 Tag till exempel både polismyndigheten och JO, som är just myndigheter vilket 

Camilla Forsberg (2012) beskriver vara ett så kallat offentligt organ vars verksamhet styrs av 

lagar och politiska beslut som fattas av riksdagen eller regeringen. Myndigheter utför bland 

annat statens uppgifter och fattar beslut om rättigheter och skyldigheter som är av betydelse 

för enskilda medborgare genom en så kallad myndighetsutövning (NE 2011). Vidare framför 

Forsberg (2012)
 
att myndighetstext är en typisk brukstext och kännetecknas som sådan, att 

den är informativ och beskriver ”verkligheten”
164

 (Josephson och Selander 2003). Sådana 

texter måste bland annat ha en avsändare med auktoritet (Englund, Ledin och Svensson 2003). 

Medborgare kan av den anledningen förvänta sig att myndighetsutövande instanser informerar 

de på något sätt, oftast genom någon språklig handling (text), om deras skyldigheter och 

rättigheter. Vilket gör att språket kan bli ett maktmedel i sig framhåller Forsberg (2012).
165

 

Myndigheterna tillhandahållande av de informativa handlingar (texter) som beskriver 

”verkligheten” kan i sig göra att språket blir till ett maktmedel. Maktutövning blir på så sätt 

tagen för givet och berättigas genom texter från institutioner och dominanta grupper i 

samhället. Vilket vidare gör att inte vem som helt får sätta ramen för vad som är ”rätt och fel” 

eller för den delen ”sant och falskt” vid en polisiär våldsanvändning. Återigen kan man med 

Foucault i åtanke påpeka att varje uttalande av kunskap är en del i maktstruktur som berättigar 

just den kunskapen. Att kunskapen betraktas som allmängiltigt (naturligt) beror på att den 

sammanfogas med makt och bidrar till att skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan veta om. 

JO:s uttalanden (eller kunskap) utifrån sin position i världen, som bland annat ger 

polismyndigheten lov till ett eller annat samt förser medborgarna med resurser till insikt som 

motstånd gentemot den polisiära maktutövningen, gör att den uppfattas som den enda vettiga 

kunskapen eller den absoluta ”sanningen”. Det föreligger på så sätt en ständigt pågående 

maktutövning som utgår från oss själva genom de ”sanningar” vi tror på samt genom 

samhällets institutioner som upprätthåller dessa. 

Det är i analysen mellan den diskursiva praktik och den bredare sociala praktik som detta 

arbete finner sina slutliga konklusioner. Dessa ska inom kort, i avslutande diskussion, besvara 

arbetets syfte och sprida ljus på problemformulering. 
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4. Avslutande diskussion och slutsatser 

I detta arbete har jag inledningsvis ställt upp ett syfte om att förstå hur polisvåldet skulle 

kunna förstås när den blir föremål för JO:s bedömning i de situationer där polismännen har 

anklagats för att ha överträtt sina maktbefogenheter. Eftersom det var JO- ärenden (texter) jag 

granskade bestämde jag mig även för att belysa vad JO:s utlåtanden av det polisiära våldet 

kan ha för betydelse i samhället. För att göra detta har jag satt upp två forskningsfrågor: Hur 

skildrar JO respektive polismännen det polisiära våldet i de situationer där polisman/ 

polismännen har anklagats för att ha överträtt sina maktbefogenheter? och Vad har JO:s 

utlåtanden av det polisiära våldet för betydelse i samhället? Jag har, med hjälp av Faicloughs 

kritiska diskursanalys i Foucaultisk anda, funnit svar på dessa frågor genom att granska JO:s 

respektive polismännens skildringar av det inträffade. Det som har framkommit i dessa 

skildringar om polismännens överträdelser av sina maktbefogenheter är att synen på det 

inträffade skiljer sig åt. Vilket har visat sig flera gånger i det empiriska materialet.
166

  

Som svar på den första fråga väljer jag att börja med hur polismännen skildrar det inträffade, 

eftersom det är just anmälan mot polismyndigheten som utgör anledningen till JO:s utredning 

som sedan leder till dennes utlåtande i fråga. Polismännens skildring tycks präglas av en viss 

form av godtycklighet vad beträffar tvångsmakt mot enskilda medborgare. Polisen skildrar det 

inträffade med en återkommande artikulerad föreställning om polisvåldet (eller överträdelsen 

av sina maktbefogenheter) som något nödvändigt och acceptabelt; polisvåldet ursäktas med 

oklanderliga avsikter vilket får agerandet att framstå som mer eller mindre acceptabelt och i 

vissa fall även berättigat utifrån polisernas resonemang. Det kan således i kampen för att lösa 

brott ligga närmare till hands att hålla fast vid en version där den som har anklagat 

polismannen sägs ha uppträdd till exempel aggressivt och hotfullt vilket gjorde att 

våldsanvändningen från polisens sida har varit berättigad.
167

 Troligt är även att poliser som 

har blivit misstänkta för bland annat övergrepp vet att om de ärligt redogör för vad som har 

hänt kan de råka illa ut, eftersom övervåldet tillsammans med friserad redogörelse kan leda 

till att poliserna kan komma att förlora sin anställning. Detta görs såklart inte utav illviljan 

utan på grund av stress, dåligt planering, bristande information eller på grund av många 

motstridiga krav som poliser möter under sin tjänsteutövning.  

JO:s kreativa skildring tycks däremot präglas av idéer om medborgarnas fri- och rättigheter 

samt förespråka restriktivitet vid ingrepp mot enskilda medborgare. Denne skildrar det 

polisiära våldet genom en granskande och ifrågasättande av polisens dominansrelationer
168

 

vilket förser medborgarna med resurser till insikt som motstånd gentemot den polisiära 
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maktutövningen. JO är dock mycket saklig och neural i sin framställning. Men om inte JO 

granskade det inträffade och det föll på polismyndigheten att göra klargöranden, så är det 

enligt min mening tveksamt om någon skulle ställas till svars för de olägenheter som 

medborgarna utsattes för. Låt anta att en del av anmälningar kan vara uppenbart ogrundade, 

men tillsammans kan de ge upphov till tvekan eftersom det i självfallet finns de som är 

välgrundade. Och i enighet med vad Foucault menar så kan man här se att all makt producerar 

motstånd, eftersom makten är per se alltid en relation som inte på förhand asymmetrisk och 

hierarkisk. Den är alltså öppen för förändringar och rörlighet.  

Vad beträffar den andra frågan så anser jag att JO:s slutgiltiga skriftliga handlingar (texter) 

skapar en sanning om hur "verkligheten är konstruerad". Där dessa handlingar inte bara utgör 

en förståelse om vad som är ”rätt och fel” vid den polisiära våldsanvändningen inom ramen 

för JO:s egen verksamhet utan även skapar en social praktik inom polismyndigheten (och 

måhända även vägledning för andra myndighetsutövande instanser) med tydliga riktlinjer för 

rättstillämpningen av maktbefogenheterna. Denna ”sanning” stannar dock inte bara där, den 

får större betydelse genom att spridas i samhället bland annat genom att påverka andra 

institutioner såsom den dömande verksamheten. Vilken i sin tur hänvisar till JO:s beslut i 

bedömning av liknande ärenden vid till exempel polismål med poliser som de misstänkta för 

att sedan utgöra underlag för rättpraxis eller riktlinjer för framtida rättstillämpningar. 

Samtidigt vänder sig också JO till den dömande verksamheten för att skapa underlag för sina 

egna avgöranden. Med Foucault i åtanke tyder ett sådant dialektiskt förhållande på att makten 

är ett oupplösligt nät av möjligheter att påverka och förändra.  

Makt/kunskapsrelationer i JO:s slutgiltiga handlingar (JO-ärenden) bidrar till en artikulerad 

föreställning om polisvåldet som något oacceptabelt om det inte har stöd i lagstiftning. 

Dennes specifika tillvägagångssätt att framställa och uttrycka kunskaper, bland annat genom 

den höga affiniteten (sambandet) av instämmande kring det inträffade, i sina utlåtanden som 

de ”sanna” får betydelse för hur samhällsmedborgarna framöver kommer att tolka och förstå 

polismännens våldsutövning. Men också skildringen av polisvåldet (som sådan) har redan 

från sin allra första början och sedan under sin historia fram till nutid varit konstruerad med 

makt/kunskapsrelationerna.
169

 Makten och kunskapen utgör alltså bränslet för maktkampen 

som i detta arbete aktualiseras i konflikten mellan polismyndigheternas diskursiva praktiks 

texter (skildring) och JO:s diskursiva praktiks texter (skildring), då båda samtidigt eftersträvar 

att sätta ramen för förståelse om vad som är ”rätt och fel” vid polisiär våldsanvändning. Detta 

kan påträffas i föreliggande arbetes avgränsade analysområde, de informativa texterna, som är 

genomsyrade av medföljande kunskaps/maktrelationerna.  

Av intresse är även av de diskursivt konstruerande maktförhållanden som säger något om vad 

som kan sägas, vem får säga det och varifrån (från vilka olika positioner något sägs eller 

görs). Att både polismyndigheten och JO är just myndigheter som fattar beslut om rättigheter 

och skyldigheter som är av betydelse för enskilda medborgare. Gör att medborgare kan av den 

anledningen bland annat förvänta sig att myndighetsutövande instanser informerar de på något 

sätt, oftast genom någon språklig handling (text), om deras skyldigheter och rättigheter. 
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Myndigheterna tillhandahållande av de informativa handlingar (texter) som beskriver 

”verkligheten” kan i sig göra att språket blir till ett maktmedel. Maktutövning blir på så sätt 

tagen för givet och berättigas genom texter från institutioner och dominanta grupper i 

samhället. Vilket vidare gör att inte vem som helt får sätta ramen för vad som är ”rätt och fel” 

eller för den delen ”sant och falskt” vid en polisiär våldsanvändning. Återigen kan man med 

Foucault i åtanke påpeka att varje uttalande av kunskap är en del i maktstruktur som berättigar 

just den kunskapen. Att kunskapen betraktas som allmängiltigt (naturligt) beror på att den 

sammanfogas med makt och bidrar till att skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan veta om. 

JO:s uttalanden (eller kunskap) utifrån sin position i världen, som bland annat ger 

polismyndigheten lov till ett eller annat samt förser medborgarna med resurser till insikt som 

motstånd gentemot den polisiära maktutövningen, gör att den uppfattas som den enda vettiga 

kunskapen eller den absoluta ”sanningen”. Det föreligger på så sätt en ständigt pågående 

maktutövning som utgår från oss själva genom de ”sanningar” vi tror på samt genom 

samhällets institutioner som upprätthåller dessa. Därför, för en utveckling av det här arbetet 

vore det av intresse att studera hur polisvåldet förstås och skildras utifrån erfarenheter hos de 

våldsutsatta personerna. Här skulle man kunna intervjua ett antal personer samtidigt som man 

är öppen till ett brett urval vad beträffar ålder, kön, etnicitet, eventuellt (kriminell) bakgrund, 

sysselsättning och huruvida personen är kritisk inställd till polisen. Men även om dessa 

personer har fått någon slags upprättelse genom att till exempel anmäla det inträffade till JO. 

Väldigt intressant vad en sådan studie skulle kunna utvisa för resultat.   

Avslutningsviss kan jag konstatera, mot bakgrund av min avgränsade analysområde 

omfattande tio men emellantid ingående analyserade och illustrerande tre representativa JO – 

ärenden, att jag uttalar mig med en viss försiktighet om de slutsatserna som mitt arbete 

indikerar på. Enligt min mening verkar arbetets resultat visa på att JO:s uttalanden av det 

polisiära våldet är av en större betydelse för en social förändring i samhället som helhet.
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6. Bilagor 

Bilaga 1. 

Emellantid fanns det ingen möjlighet att genomföra en ingående textanalys av samtliga tio 

JO-ärenden, därför valdes slumpmässigt ut tre representativa och illustrerande JO- ärenden för 

att behandlas i analysen. Övriga sju JO- ärenden sammanfattades och finns att finna nedan.   

Urinprovtagning i en park (i centrala Stockholm) 

Ärendet
170

 handlar om en person Paulina S. som framförde klagomål mot polismyndigheten 

med anledning av två polismäns agerande i samband med en urinprovstagning. Personen var 

tillsammans med ett par vänner i parken. Efter ett tag behövde hon gå på toaletten och 

lämnade därför sina vänner. Vidare framför Paulina S. att hon mötte två polismän som börjar 

ställa frågor om droger till henne. Sedan ombads hon att lämna ett urinprov, vilket hon 

upplevde sig tvingat att göra. Urinprovet lämnas utomhus i ett buskage (i en park i centrala 

Stockholm). Paulina S. påstår även att polismännen har uttalat sig på ett visst sätt om hennes 

utseende bland annat klädsel. Enligt polisen befann sig Paulina S. på en plats som är känd för 

att besökas av missbrukande ungdomar. Paulina S. visade tydliga tecken på 

narkotikapåverkan och uppträdde på ett sätt som fick poliser att fatta misstankar om 

narkotikabrott. Därför hölls förhöret på platsen, under vilken personen uppgav att hon provat 

narkotika några månader tidigare. Paulina S. kroppsvisiterades innan man bedömde i enighet 

med förundersökningsledaren att det skulle vara mins integritetskränkande för Paulina S. att 

lämna urinprovet på plats under de förutsättningar som rådde. Dock endast om hon kände sig 

bekvämt med det. Polisen ”erbjöd” och Paulina S. ”accepterade”. Den kvinnliga polisen följde 

med henne till en avskild plats, där urinprovtagning genomfördes. Polismännen har vidare 

uppgett att de inte har sagt det Paulina S. påstår att de har sagt. Enligt JO:s mening kan någon 

erinran inge ges mot polismännens bedömning att Paulina S. var skäligen misstänkt för 

narkotikabrott och därför lät henne genomgå kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Men 

polismännen skulle ha tagit personen till en polisstation för urinprovtagning, även om Paulina 

S. hade godkänt att provtagningen ägde rum utomhus. Då under sådana omständigheter är 

risken särskilt stor att den enskilde, ställd inför polisens önskemål om att genomföra en viss 

åtgärd, inte upplever sig ha något egentlig val. Vidare noterar JO att uppgift står mot uppgift 

vilket gör att det inte kan anses vara klarlagt att polismännen har uttryckt sig på ett visst sätt 

som Paulina S. påstår. Polismyndigheten förtjänar kritik för det sätt på vilket 

kroppsbesiktningen verkställdes, anser JO.  

Omhändertagen – misstänkt - blir föremål för ”dna-testering” 

Ärendet
171

 handlar om en person Elisa L. (och ett antal andra personer) som i samband med 

en demonstration den 11 maj 2008 blev misstänkta för ohörsamhet mot ordningsmakten. Hon 

(och ett antal andra) omhändertogs och fördes till polishuset där de blev föremål för 
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kroppsbesiktning genom att salivprovning för dnaanalys togs, så kallad registertopsning. 

Detta upplevdes enligt Elisa L. som mycket kränkande och därför ifrågasätter hon lagligheten 

av denna ”dna-testeringen”. Enligt polisen befarades allvarliga störningar av den allmänna 

ordningen och säkerheten. Beslutet fattades om att förbjuda tillträde till ett visst område, 

vilket verkställdes genom staketlagning på angivet område. Senare samlades deltagare av 

demonstrationen i området. Vissa deltagare maskerade sig och vissa sprang mot det 

avspärrade området, i så kallad rusningar. En ordningshållande befallning meddelades till 

folksamlingen att lämna den aktuella platsen och förflytta sig till en annan plats om de ville 

fortsätta sin demonstration. Vissa demonstranter hörsammade inte befallningen, därför 

omhändertogs vissa av deltagarna för att förebygga fortsatt straffbelagt handling. De som inte 

kunde identifieras greps. Samtliga omhändertagna och gripna var misstänkta för ohörsamhet 

mot ordningsmakten, därför togs dna-testen genom tagande av salivprov på samtliga personer. 

Elisa L. var en av de skälliga misstänkta. Enligt JO:s mening var personen Elisa L. (och de 

övriga omhändertagna personerna) skäligen misstänkta för ohörsamhet mot ordningsmakten 

(brott för vilket straffet är böter eller fängelse i högst sex månader) för vilket påföljden 

knappats bestäms till annat än böter. Därför borde Elisa L. (liksom de övriga personer) som 

endast var misstänkta för ohörsamheten mot ordningsmakten inte ha blivit föremål för 

registertopsning anser JO. Det kan vidare enligt JO förväntas att polisen är bekant med 

påföljdspraxis i ett sådant brott som ju är av det slaget att det riktar sig just mot polisen. 

Sammanfattningsvis förtjänar polismyndigheten kritik för det inträffade anser JO. 

Överraskad – under kvällen - med hämtning till förhör 

Ärendet
172

 handlar om en brottsmisstänkt person H.E. som den 20 oktober 2009 blir av 

polisen sökt i dennes hem för ett förhör. Personen, som för tillfället inte var hemma, kom 

därefter till polishuset för att ta reda på om det verkligen var poliser som hade sökt honom i 

dennes bostad och i så fall varför. Han fick ingen klarhet, men blev senare hämtad i sin bostad 

av poliser för förhör på polishuset. Det var enligt hans mening onödigt att hämta honom för 

han självmant skulle ha inställt sig till förhör om han hade blivit kallad. Därför framförde 

H.E. klagomål mot polismyndigheten. Enligt polisens uppgift uppträde H.E. aggressivt och 

uttalade sig negativt om polisen. Personens uppträdande och uttal gjorde att det kunde 

skäligen befarades att denne inte skulle komma att hörsamma en kallelse till förhör, alternativt 

skulle en kallelse försvåra den pågående utredningen som H.D. (tidigare) var polisanmäld för. 

Vilket senare samma kväll föranledde polisens hämtning av personen till förhör utan att hen 

dessförinnan kallats. Enligt JO:s mening var H.D. polisanmäld för hot mot tjänsteman; 

anmälan upprättades den 4 december 2008 och samma dag inleddes förundersökningen men 

inga åtgärder har vidtagits i ärendet. Vidare får hämtningsbeslutet fattas då det kan befaras att 

den som ska höras kommer att försvåra utredningsarbetet. Det måste finnas något konkret 

omständighet som pekar mot risk för uteblivande samt kollusionsfara (då det kan befaras att 

förhörspersonen kan komma att påverka utredningsunderlaget sedan han genom kallelse fått 

kännedom om det kommande förhöret) föreligger. Det kan inte, som i detta fall, åberopas för 

att det på en mer allmän plan kan befaras att den som ska höras kommer att försvåra 

utredningsarbetet. Hämtning av den som befaras hålla sig undan ska inte tillgripas utan att 
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andra mindre ingripande (för den enskilde) alternativ prövats. Det har sammanfattningsvis 

inte framkommit enligt JO:s mening att polismyndigheten hade erforderligt lagstöd för att 

besluta om hämtning av personen H.E. utan föregående kallelse.   

Lät skadad man blöda i arresten  

Ärendet
173

 handlar om en berusat person Daniel L. som hade tillfogat sig själv ett antal 

skärsår. Polisen hade omhändertagit personen och trots att såren var blödande och så 

allvarliga att de behövdes sys vidtog polisen inga åtgärder för att den omhändertagne beredes 

någon form av vård. När personen, efter åtta timmar frigavs,  utmanades dock denne att 

uppsöka en läkare. Enligt polisen omhändertogs och sattes denne i arrest med anledning av sin 

berusning. Särsår uppmärksammades men dennes tillstånd var inte sådant att det fanns behov 

för av en läkarundersökning. Erhållande av sjukvård bedömdes inte vara nödvändigt. Därtill 

har det senare uppmärksammats att Daniel L. har smetat ut blodet på väggar och fönster. 

Enligt JO:s mening utgör självklart omhändertagande av en berusad person som uppträder 

aggressivt inte skäl för att låta bli att tillkalla en läkare när behovet finns. Med hänsyn att 

särsåren var så pass omfattande att denne kunde smeta ut sitt blod i arresten. 

Polismyndigheten förtjänar kritik för sitt omhändertagande av Daniel L. anser JO.  

Polisinsatser eller polisvåld vid en hockeymatch i Globen 

Ärendet
174

 handlar om följande; nästan tusen personer ställde sig bakom anmälningar mot 

polisens insats vid ett hockeyderby i Globen den 26 januari 2012 där upplopp och andra 

ordningsstörningar inträffat. Anmälningar innehöll bland annat uppgifter om polismäns 

användning av övervåld samt även att polisen genom sin taktik och sitt uppträdande orsakade 

eller bidrog till det inträffade. Delar om polisiär våldsanvändning lämnades till Riksenheten 

för polismål och delar om polisinsatsen i stort granskades av JO. Enligt polisen har strategi 

och taktik för polisinsatsen varit nödvändiga för att polisen skulle kunna hantera de 

ordningsstörningar som uppkommit. Polisen har försökt kommunicera med berörda 

supportrarna, och trots upprepande försök inte lyckats med det. Därtill har polisens 

utmaningar ignorerats. Supportrarna gick till angrepp mot polisen och bland annat försökt att 

storma entré, då krävdes det att polisen använde våld för att freda sig själva men även för att 

förhindra de uppkomna störningarna. Polisen har även gjort en risk- och hotbildsbedömning 

inför matchen, och den var betydande hög. I den uttalades att supportrarna är upprörda över 

polisens arbetsmetoder - polisens läktarnärvaro och narkotikainsatser - som har triggat igång 

stämningsläget, då supportrarna på grund av detta känner sig kränkta och därmed 

provocerade. Och när känslan av kränkning har etablerat sig så kommer även de andra 

polisiära åtgärder att uppfattas som provocerande, eftersom supportrarnas tröskel för vad de 

uppfattar som kränkningar och provokationer från polisens sida är att bedöma som mycket 

låg. Enligt JO:s mening är det inträffade inte godtagbart. Då det är tydligt att många enskilda 

for illa och att långt fler upprördes av vad de var med. Men det är också polisens skyldighet 

att ingripa mot brott och ordningsstörningar. Av JO:s granskning framgick följande; polisens 

taktik (strategi) syftade till att bryta en utvecklig där ordningsstörande delar av publiken fått 
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mer eller mindre fritt spelrum. Man var medveten om att denna taktik i förhållande till dessa 

delar av publiken kunde leda till oroligheterna. Därtill påverkades genomförandet av 

önskemål från de deltagande klubbar och ordningsvakterna, som det framkom tidigare 

kommit till skada och var rädda inför matchen. Händelserna utvecklade ungefär som man 

kunde befara. Men i detta fall var polisinsatsen så planerad och dimensionerad att den valda 

taktiken kunde genomföras på det sätt som det var tänkt. Kommunikationen med publiken var 

under matchen bristande. Sedan anser JO att polismyndigheten är bättre stickat att avgöra 

vilka insatser som bör göras inför ett evenemang som detta. De övergripande krav som kan 

ställas har polisen levt upp till vid denna insats, därför finner inte JO grund för kritik mot 

polisen i stort. JO påpekar dock att den allmänhet som överväger att besöka ett 

idrottsevenemang kan ha berättigat anspråk på att få kännedom om riskerna för upplopp och 

andra våldsamheter på och i anslutning till den aktuella arenan. Sådan (information) som 

polisen har haft kan bidra till ökat förståelse för polisens närvaro och val av åtgärder vid 

högriskmatcher anser JO.    

Frihetsberövade och utkörda 

Ärendet
175

 handlar om en polisiär insats den 23 oktober 2011 som i samband med en 

fotbollmatch innebar att polisen avlägsnade fyra män från en butik och körde ut dem från 

centrala Örebro. Som en del av tvångsåtgärden fotograferade även polisen männen. Enligt 

polisen har det aktuella ingripande skett inom ramen för en större fotbollsmatch. Matchen 

klassificerades som en så kallad högriskmatch. Med hänsyn till tidigare historik av 

ordningstörningar och sammandrabbningar mellan de två supporterlagen bedömde polisen att 

det var av vikt att hålla dessa åtskiljda inför matchen för att kunna trygga ordning och 

säkerhet. Flera ingripanden gjordes. Vidare fanns det fog för bedömningen, bland annat att de 

fyra männen på ett eller annan sätt var inblandade i ett slags bråk eller slagsmål som ägde rum 

vid ett tidigare tillfälle. Vidare ansågs även att det har funnits skäl för omedelbar fara för nya 

ordningstörningar eller brottsliga handlingar. Därför avlägsnades de fyra utan att avvisas först. 

Fotografering skedde i samband med identifiering konstaterar polisen och den har inte skett 

genom frivilligt deltagande. Enligt JO:s mening är ett avlägsnande en form av 

frihetsberövande som utgör ett betydande ingrepp mot den enskilde. Om ett sådant ingrepp 

ska få ske krävs konkret fara för ordningsstörningar eller för att brott ska begås. Inget av dessa 

förutsättningar var uppfyllda. Polismyndigheten kritiseras för att inget av dessa förutsättningar 

var uppfyllda samt även för som en del av tvångsåtgärden ha fotograferat männen. JO 

framförde likväl kritik för bristande dokumentation. 

Lät sätta kateter på en man 

Ärende
176

 handlar om en person N som av polisen misstänktes för ringa narkotikabrott genom 

eget bruk. Polisen tog beslutet att denne ska lämna en urinprov. Personen kunde inte lämna 

någon urin och bad istället om en blodprovtagning. Polisen lät sjukvårdspersonal sätta kateter 

(katetersättning innebär att ett rör – en kateter – förs in i urinledaren för tömning av 

urinblåsan) på personen. Enligt polisen har N inte förmåtts lämna urin, trots att försök genom 
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fördes genom kateter. Men det var inte försvarligt att använda kateter i det aktuella fallet, med 

tanken på brottets svårighetsgrad. Enligt JO:s mening kan inte en misstanke om ringa 

narkotikabrott rättfärdiga ett sådant långtgående ingrepp; då det inte står i rimligt proportion 

till brottets straffvärde. Sedan anser JO att det är oacceptabelt att närmare omständigheter 

kring katetersättning inte kunnat klarläggas på grund av bristande dokumentation; då 

tvångsåtgärden har ägt rum utan att något beslut (som stöds i lag) har fattats samt att ingen 

beslutsfattare heller finns - som kan hållas ansvarig. Det inträffade föranledde allvarligt kritik 

från JO mot Polismyndigheten (dess ledning) som hade att se till att polisens befogenheter 

utövas i formellt konkret och rättssäker form. 
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Bilaga 2. 

Figur av Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Fairclough.1992. Discourse 

and Social Change. sid.73).
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Bilaga 3. 

Modell för analys av beskrivningar av skeenden. Den varianten bygger på Flower (1991 s.70-

80). Enligt Bergström och Boréus (2005) är det inte svårt att hitta skildringar där mentala 

handlingar, alltså tankar eller andra icke uttalade inre handlingar kan påverkar något utanför 

individen.
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