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 Abstract 

Polisens värdegrund är i dagsläget en het fråga och något som diskuteras inte bara 

inom polisen och i media utan även av allänheten. När en video uppdagades där 

poliser vid en insats i Rosengård 2008 uttalade sig nedvärderande om personer 

med invandrarbakgrund blev frågan alltjämt mer aktuell och i och med att polisen 

2009 lanserade sin nya värdegrund är det lätt att ställa sig frågan hur det står till 

med polisers värderingar. Den här rapporten tar sikte på att titta på möjliga 

förklaringar till polisernas uttalanden och vad värdegrunden kan bidra med för att 

sådana saker inte ska upprepas. Teorin om Social konstruktionism förklarar 

uttalandena som ett svar på uppfattad aggression gentemot poliserna själva eller 

en för dem en närstående part. Teorier kring pliktetik visar på att uttalandena kan 

vara ett resultat av en outtalad, missriktad pliktetisk känsla som gjort poliserna 

osäkra på vad för slags attityd som ingår i deras arbete. En konferens hölls 2009 i 

Sundsvall för att poliser i Västernorrland skulle kunna diskutera kring hur 

värdegrunden ska implementeras i det dagliga arbetet. Konferensen är ett av 

många sätt som Polisen ska arbeta aktivt med sin värdegrund och varje län ska 

själva hitta sätt som fungerar för just deras arbetssituation. En viktig slutsats att 

dra är att sättet att uttala sig kan synas som en rent mänsklig respons på en 

utdraget stressfull arbetsmiljö, men att medvetenheten som värdegrunden 

kan skapa kan hjälpa till att motverka liknande uttalanden. 
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1  Inledning 

Jag har valt att skriva om polisen och den människosyn som har visat sig finnas 

inom organisationen, som tagit sig uttryck i nedvärderande uttalanden och 

figurerade namn i övningar i förhållande till Sveriges befolkning med 

invandrarbakgrund. 

Jag vill med det här arbetet försöka belysa vad det är som är problematiskt med att 

enskilda poliser uttalar sig som de har gjort och vad det kan ha för bakomliggande 

orsaker. 

Därtill vill jag försöka belysa eventuella lösningar på problematiken med att en 

jargong som ger uttryck för nedsättande värderingar utvecklas på arbetsplatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Rosengård är en av Malmös stadsdelar och har strax över 22 200 invånare 

(december 2008)
1
. De boende i Rosengård är unga; 35 procent är under 20 år och 

endast 6 procent är över 70 år gamla. De boende i Rosengård flyttar mycket. Mellan 

2002 och 2006 byttes nära hälften av invånarna i Rosengård ut
2
. Med svenska mått 

mätt är trångboddheten i Rosengård hög och 2006 var nästan 40 procent av 4-

åringarna i Rosengård trångbodda, något som kan jämföras med Malmö i stort där 

motsvarande siffra är 11 procent
3
. 

Även om förvärvsfrekvensen i Rosengård i stort gått upp de senaste åren så har 

finanskrisen under 2009 slagit hårt mot de förvärvsarbetande och andelen 

förvärvsarbetande i Rosengård uppgick 2004 till 37 procent, något som kan 

jämföras med hela Malmö där motsvarande siffra var 63 procent. Samtidigt var 

antalet hushåll med försörjningsstöd 2006 1 366
4
. 

                                                 
1
 http://www.malmo.se/stadsdelar/rosengard/faktaomrosengard.4.33aee30d103b8f15916800046362.html 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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Inkomsten i Rosengård är också lägre än genomsnittet i Malmö. I Rosengård är 

genomsnittsinkomsten 71 700 kr, något att jämföra med Malmö där genomsnittet 

ligger på 118 000 kr
5
. 

Sammantaget är levnadsstandarden i Rosengård lägre än i Malmö i stort, något som 

kan vara en anledning till den alltmer instabila situationen i stadsdelen. 

Polisens människosyn har genom åren blivit ett ämne som i allt större utsträckning 

diskuteras flitigt, inom och utom polisorganisationen, i media och bland gemene 

man. Det är varje demokratiskt samhälles rätt att ha en insyn i hur vårt rättapparat 

fungerar och vilka som representerar den. Under en polisinsats i Malmö i december 

2008 filmades i syfte att stärka bevisning för våldsamt upplopp. På 

ljudupptagningen från videofilmningen hörs ett antal uttalanden, bland annat: 

 ”Den lille apadjäveln. Ska jag göra han steril när jag får tag på honom?” 

 ”Ja han ska ha så duktigt med stryk så han inte kan stå på benen.” 

”Jag håller med han gubben på Ica: ’ni är komna till fel kommun, 

blattadjävlar’” 
6
 

Uttalanden av denna typ är problematiska av flera anledningar, men inte bara ur en 

rent professionsetiskt synpunkt, utan också ur en rättsäkerhetssynpunkt.  

Regeringsformen fastställer att den offentliga makten ska utövas med respekt för 

alla människors lika värde, frihet och värdighet.
7
  

Uttalandena som gjordes i Rosengård i december 2008 visar på en arbetsmiljö där 

dessa grundläggande värderingar inte genomsyrar organisationen. 

Den 27 januari 2009 lanserade polisen sin nya nationella värdegrund. För att 

fastställa denna värdegrund lät man under året 2008 20 000 medarbetare diskutera 

uppdrag, värderingar och verksamhet. Dessa arbetsgrupper runt om i landet fick 

                                                 
5
 Ibid. 

6
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/polis-kallar-ungdomar-blatte-och-apa-1.793417 

7
 RF 1 kap § 2, st 1 



Rapport nr. 538 

 - 3 - 

 

sedan lämna bidrag till det arbete som sedan kom att utgöra polisens nationella 

värdegrund. Den står att läsa på polisens hemsida
8
 och lyder som följer: 

1.1.1 Polisens värdegrund 

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför 

vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara: 

 Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och 

värnar om allas lika värde.  

 Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete 

och ständig utveckling.  

 Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla 

och stödjande.  

Den första punkten är den punkt som främst kommer att behandlas i den här 

rapporten och det är utifrån den som det mesta av arbetet kommer att utgå. 

En värdegrund som sådan är ny för polisen, men har sedan tidigare funnits med i 

form av ledord och en diksussion ska enligt polisen själva ha funnits med genom 

tiderna
9
, om än inte som en uttalad, nationell och formulerad idé. 

I boken Polispsykologi från 2004 talar författarna om den så kallade 

”polisblicken”
10

 som ska utgöra en  

tränad blick för att uppmärksamma det som är fel. Det kan vara en person 

eller en bil som befinner sig på en plats vid en tidpunkt där den inte borde 

vara. Ofta är denn ”polisblick” intuitiv, något man känner på sig.
11

 

Man kan då som utomstående som inte har den här ”polisblicken” ställa sig kritisk 

till dess tillförlitlighet, men framförallt vad en sådan ytlig bedömning av en person 

kan få för konsekvenser för polisens syn på och, i förlängningen, bemötande av sina 

medmänniskor.  

                                                 
8
 http://www.polisen.se/Om-polisen/Om-Polisen-i-Sverige/Polisens-uppdrag/Ny-vardegrund-utgar-fran-

medarbetarna/ 
9
 http://www.polisen.se/Om-polisen/Om-Polisen-i-Sverige/Polisens-uppdrag/Ny-vardegrund-utgar-fran-

medarbetarna/Fragor-och-svar-om-polisens-vardegrund/ 
10

 Sven Christianson och Pär Anders Granhag, Polispsykologi (Stockholm: Natur och Kultur, 2004), 43. 
11

 Ibid. 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka vad som kan ha varit de bakomliggande 

faktorerna för de uttalanden som gjordes i Rosengård i december 2008, samt försöka 

ge konkreta exempel på vad som skulle kunna göras för att undvika dylika 

situationer igen. 

1.3  Frågeställningar 

Vad kan ha orsakat de uttalanden som gjordes i Rosengård i december 2008? 

Hur kan polisen göra för att leva upp till sin nya värdegrund? 

1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att inrikta mig på de uttalanden som gjordes i Rosengård i december 

2008 samt att titta på den nylanserade värdegrunden som Polisen presenterade 27 

januari 2009. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Jag har studerat tidningsartiklar gällande händelserna i Rosengård. Främst har jag 

studerat sydsvenska dagbladets hemsida där många artiklar kring fallet i Rosengård 

finns publicerade. 

Därtill har jag läst litteratur som är specifikt inriktad mot polisetik och i synnerhet 

Rolf Granérs och Maria Knutssons bok ”Perspektiv på polisetik”. 

Jag har också läst mycket artiklar kring polisens nya värdegrund. Dessa har hittats 

genom att använda sig av sökfunktionen på polisens interna webbsystem 

”Intrapolis”. 

Jag närvarade den 29 april i Sundsvall vid en konferens för poliser från 

västernorrlands län för att diskutera och utvärdera värdegrunden, samt hur den ska 

kunna implementeras i organisationen.  
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2  Teori 

Rolf Granér och Maria Knutsson talar i sin bok ”Perspektiv på polisetik”  om olika 

former av filosofisk etik som redskap i polisarbetet. Bland annat nämns pliktetik
12

 

och hur detta är ett vanligt sätt att avgöra hur man bör handla och bete sig. 

Moraliska normer såsom ”tala alltid sanning” eller ”bryt inte mot lagen” sätter upp 

rent principiella riktlinjer kring vad som är rätt och vad som är fel.  

Michael Eysenck gör i sin bok ”Psychology – a student’s handbook” en tydlig 

distinktion mellan fördomar och diskriminering
13

 i den mening att fördomar är en 

eller flera attityder, vanligtvis negativa, gentemot medlemmar av en grupp baserat 

på deras tillhörighet till just den gruppen. Diskrimination är negativa handlingar 

eller beteenden gentemot medlemmar av en annan grupp. Distinktionen i sig blir 

viktig eftersom fallet i Rosengård med den sortens definition faktiskt blir ett uttryck 

för diskriminering och inte för fördomar. 

Vidare talar Eysenck om olika typer av aggression 
14

 som skiljer sig åt beroende på 

varför det aggressiva beteendet uppstår, hur det tar sig uttryck och vem det riktas 

mot. Eysenck skiljer på personorienterad aggression och instrumentell aggression
15

. 

Personorienterad aggression har sitt främsta syfte att göra någon illa och är 

således är det aggressiva beteendet i sig själva syftet med beteendet. Instrumentell 

aggression däremot är aggressivt beteende som används som ett verktyg för att 

uppnå ett mål eller erhålla någon form av belöning, till exempel en man som hotar 

sin hustru för att få henne att stanna hemma om dagarna. Eysenck skiljer också på 

proaktiv och reaktiv aggression
16

. Proaktiv aggression handlar snarare om ett 

beteende som är aggressivt på initiativ av individen själv för att få till stånd en 

särskild önskvärd utgång (såsom mannen som hotar sin hustru), medan Reaktiv 

aggression är en respons på en annan persons aggression. 

Eysenck definierar aggression som 

                                                 
12

 Maria Knutsson, Rolf Granér, Perspektiv på polisetik (Lund: Studentlitteratur, 2001), 37. 
13

 Michael Eysenk, Psychology – a student’s handbook (East Sussex: Psychology Press Ltd,,  2005), 507. 
14

 Ibid., 597. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid., 578. 
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behaviour that is designed or intended to harm or to injure another living 

being.
17

 

Social konstruktionism är också en teori som fyller en funktion i att försöka 

förklara aggressivt beteende 
18

. Denna teori kan förklaras kring ett exempel om en 

fotbollsmatch, där en tackling kan ses som ett elakt och uppenbart regelbrott av det 

ena lagets supportrar och som en fullkomligt legal brytning av det andra lagets 

supportrar. Detta vill säga att social konstruktionism kräver att man gör ett antal 

antaganden om aggressivt beteende, som följer: 

1. Aggressivt beteende är en form av socialt beteende och är inte endast ett 

uttryck för vrede. 

2. Våra tolkningar eller konstruktioner av någon annans beteende såsom 

aggressivt alternativt som icke-aggressivt är helt beroende av våra 

uppfattningar och våra kunskaper. 

3. Vårt beslut om huruvida vi ska agera aggressivt eller icke-aggressivt beror 

på hur vi tolkar den andre personens beteende gentemot oss själva.
19

 

Vårt egna aggressiva beteende är således enligt social konstruktionism mycket 

beroende av hur man uppfattar andras beteende gentemot en själv. 

Man ställer upp tre olika kriterier för hur vi avgör om någon annans beteende är 

aggressivt eller inte: 

1. Faktisk skada 

2. Avsikt att skada 

3. Brytande av normer, alltså att beteendet upplevs som illegalt och emot 

samhällets normer. 

                                                 
17

 Ibid., 597. 
18

 Ibid., 603. 
19

 Ibid., 604. 
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Inom social konstruktionism talar man också om norm of reciprocity det vill säga 

att om någon har gjort något mot dig så är du rättfärdigad att bete dig på liknande 

sätt själv gentemot denna person.  

Jag har valt att använda mig mycket av polisens nya värdegrund som en slags 

måttstock för vad som är önskvärt beteende inom polisen och vad som inte är det. 

Värdegrunden gör gällande att poliser ska se varje situation som ny och inte låta 

personliga värderingar eller generaliseringar påverka arbetet. Arbetet med att ta 

fram polisens nya värdegrund gjordes genom att låta nära 20 000 medarbetare hos 

polisen vara delaktiga och lämna sin syn på vad polisen är, vill och står för
20

. 

Medarbetare från hela landet fick lämna sitt bidrag till processen och man tillsatte 

en prjoektgrupp en styrgrupp och en referensgrupp i början av projektet. Chefer fick 

tidigt en central roll med syftet att de skulle se till att värdegrunden används i 

arbetet och detta skulle vara något som var knutet till positionen som chef och inte 

till en specifik individ. 

Stefan Söderfjell sätter fingret på något som han kallar för ”Ledarskapets 5 

utmaningar” för ett effektivt och välfungerande ledarskap. Den första utmaningen 

som nämns är var en förebild för värdegrunden
21

 och med det menar författaren 

att man som chef måste visa att man står för vad som är organisationens värdegrund. 

Nästa utmaning är skapa gemensamma framtidsvisioner och vad gäller den 

utmaningen menar författaren att man måste få med sig hela organisationen i att 

sträva åt samma håll. Utmana och ifrågasätt handlar om att man i en organisation 

ständigt måste söka nya sätt att arbeta på. Fjärde utmaningen är frigör 

handlingskraft och den ställer krav på organisationens ledare att kunna ta till vara 

på medarbetarnas fulla potential och arbetsförmåga. Sista utmaningen kallas 

uppmuntra och synliggör och den utmaningen tar sikte på att man som ledare för 

en organisation måste tillse att medarbetare får beröm och uppskattning för de 

insatser de gör på arbetsplatsen. Framsteg ska firas tillsammans och beteenden som 

gynnar framtidsvisionerna ska belönas. 

 

                                                 
20

 Polisen, Så här tog vi fram Polisens värdegrund (Uppsala: AB Danagårds grafiska, 2009),  13-15 
21

 Stefan Söderfjell, Ledarskapets 5 utmaningar (Visby: Books on Demand, 2007), 106 
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3  Resultat 

 

3.1. Vad kan ha orsakat de uttalanden som gjordes i Rosengård i 

december 2008? 

Den 24 november 2008 stängdes en av Rosengårds källarmoskéer då 

hyreskontraktet löpte ut och hyresföreningen valde att inte förlänga kontraktet
22

. 

Lokalen ockuperades då av ungdomar från stadsdelen för att få ha kvar sin moské. 

En talesman för ungdomarna gjorde klart att de ville få en bättre lösning på 

problemet 

Annars får polisen slänga ut oss.
23

 

Fastighetsägaren och kronofogdemyndigheten tog hjälp av polisen för att få bort de 

ockuperande ungdomarna, men de tvingades dra sig tillbaka efter att ett större antal 

personer kastat sten och avfyrat fyrverkerier mot dem. Situationen kom därefter att 

bli mycket våldsam och spred sig ut på gatorna 
24

. 

För att kunna stärka bevisning mot en av de som var misstänkt för våldsamt upplopp 

filmades denne från en insatsbuss av poliser.
25

 

Runt omkring bilen är det oroligt och en av poliserna säger:  

”Jag håller med han gubben på ICA i Vellinge ’Ni är komna till fel kommun, 

blattadjävlar!”
26

 

Cirka tolv minuter senare får de syn på personen som de letat efter och filmar 

honom. 

”Har du kameran?” 

                                                 
22

 http://sydsvenskan.se/malmo/article392191/Ungdomar-ockuperar-kallarmosk%C3%A9-i-Rosengard.html 
23

 Ibid. 
24

 http://sydsvenskan.se/malmo/article399913/Valdsamt-upplopp-pa-Rosengard.html 
25

 http://sydsvenskan.se/malmo/article410789/Polis-Den-lille-javla-apejaveln.html 
26

 http://www.youtube.com/watch?v=-7URXWvvslY&feature=related 
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”Ja, han blir filmad här hela tiden, så… den lille jävla ape-djävelen. Ska jag 

göra han steril om jag får tag i honom?” 

”Ja han ska ha sig duk-, så duktigt med stryk så han inte kan stå på benen, där 

är en till där i svart och vitt.”
27

 

Sedan dess har poliserna som stod för uttalandena blivit förflyttade till uppgifter där 

de inte har någon kontakt med allmänheten
28

. 

3.2. Hur kan polisen göra för att leva upp till sin nya värdegrund? 

Att så många inom polisorganisationen fick vara delaktiga i skapandet av polisens 

nya värdegrund borde förankra den väl hos de anställda. Samtidigt innebär den stora 

numerären av människor som varit inblandade att den enskilde individen kan få 

svårt att se sitt bidrag i den slutgiltiga produkten. 

Marina Rydholm, styrgruppsordförande för värdegrundsprojketet säger i en intervju 

i ”Så tog vi fram Polisens värdegrund” att det är tänkt att värdegrunden ska vara en 

del i arbetet oavsett arbetsuppgift eller roll i polisorganisationen
29

. Chefer såväl som 

medarbetare ska få verktyg för att göra värdegrunden till en del i det vardagliga 

arbetet. Värdegrunden ska diskuteras på arbetsplatsträffar och man ska också snegla 

på värdegrunden i verksamhetsplaneringen. Även vid rekrytering ska man använda 

sig av värdegrunden för att försäkra sig om att de nya medarbetare som man ska ta 

in i organisationen delar de värderingar och visioner som polisens värdegrund står 

för.  

”Att personens värderingar stämmer överens med vår värdegrund är viktigt 

både för den sökande och för Polisen.” 
30

 

Rydholm gör också klart att värdegrunden på intet sätt får vara något statiskt. I takt 

med att världen förändras och med den de anställda hos Polisen så måste 

värdegrunden också hållas levande och omvärderas ständigt.  

                                                 
27

 Ibid. 
28

 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=361&a=474620 
29

 Polisen, Så här tog vi fram Polisens värdegrund (Uppsala: AB Danagårds grafiska, 2009), 20. 
30

 Marina Rydholm, ”Och vad händer nu?”, Så här tog vi fram Polisens värdegrund, (mars 2009): 20-21. 
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Som exempel då värdegrunden rent praktiskt kan komma till användning
31

 tar man 

upp när man planlägger sin verksamhet vid utsättningar och andra typer av 

arbetsmöten, men även i vardagliga, interpersionella möten som då man tar upp en 

anmälan, möter allmänheten eller ingriper mot brottslig aktivitet. Även när man 

arbetar med utveckling och mer långsiktig planering såsom arbetsplatsträffar, 

utvecklingssamtal, handledning och dylikt. 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Polisen, Så här tog vi fram Polisens värdegrund (Uppsala: AB Danagårds grafiska, 2009), 21. 
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4  Diskussion 

4.1. Vad kan ha orsakat de uttalanden som gjordes i Rosengård i 

december 2008? 

Uttalandena som sådana är att betrakta som aggressivt beteende enligt den definition 

som Eysenck gör 
32

. Dessutom är det att anse som ett personorienterat aggressivt 

beteende, eftersom uttalandena (om även ohörda för den berörda parten) är riktade 

mot en specifik person och är som sådana ämnade att orsaka denne skada. 

Uttalandena är också att anse som reaktiv aggression, då de är en respons på tidigare 

visad aggression hos de aktivister som skjutit raketer och kastat sten mot polisen. 

Teorin om social konstruktionism gör också gällande att denna typ av uttalanden 

skulle utgöra aggressivt beteende som ett svar på vad som tolkar som aggressivt 

beteende hos en motpart. Det vill säga: det faktum att aktivisterna har agerat på ett 

sätt som poliserna har tolkat (konstruerat) som aggressivt beteende har aktiverat det 

som kallas ”norm of reciprocity”, det vill säga, då rättfärdigas ett normbrytande 

beteende hos poliserna själva. 

Utifrån ett rent pliktetiskt perspektiv kan uttalandena ha sin bas i olika 

utgångspunkter. Ett pliktetiskt påbud såsom ”Se till att stoppa våldsamt beteende i 

samhället” skulle göra att poliserna i sitt arbete försöker förhindra brottsligt 

beteende och att uttalandena i sig är en del av frustrationen som uppstår när man 

försöker genomföra arbetet. Detta förklarar dock inte hur sådana uttalanden 

rättfärdigas inom gruppen. Ett pliketiskt påbud såsom ”Skydda allmänheten från 

våldsamma element inom samhället” skulle göra att man ställer upp en norm som i 

och för sig syftar till något gott, det vill säga att skydda allänheten, men som också 

alienerar poliserna själva och allmänheten från de personer som begår brotten och 

skapar lite av en ”vi och dom”-känsla. Detta innebär i längden att man har slutat att 

se de ungdomar som ville få behålla sin moské som en del av det svenska samhället, 

något som knappast hjälper till att stabilisera Rosengård och integrera dess invånare 

i det svenska samhället. Skulle det pliktetiska påbudet snarare vara något liknande 

”Se till att trycka ner dem så att vi andra kan få lugn och ro” så är detta verkligen en 
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allvarlig situation eftersom det i direkt förlängning innebär att man inte ser på alla 

människor som att de har lika värde och förtjänar samma behandling. Oavsett vad 

för slags pliktetiskt handlande som kan ha varit en bakomliggande faktor så är 

pliktetik problematiskt eftersom det lägger ett fokus på ”hur” man ska handla och 

inte på ”varför”. I boken ”Perspektiv på polisetik” skriver författarna att 

Problemet med att uteslutande utgå från ett pliktetiskt perspektiv är att det 

är svårt att formulera regler som är allmängiltiga.
33

 

Även ett pliktetiskt perspektiv som utgår från att man ska ”skydda allmänheten från 

våldsamma element inom samhället” blir problematiskt eftersom man i något sådant 

fall inte talar om varför man ska göra det eller ens om vad för slags beteende som 

innefattas av denna maxim. Således kan uttalanden såsom de som ingår i 

frågeställningen i denna rapport komma att anses som rättmätiga i förhållande till 

uppgiften man har. 

4.2. Hur kan polisen göra för att leva upp till sin nya värdegrund? 

Sättet som man tog fram polisens värdegrund är ett ypperligt exempel på hur 

polisledningen arbetat utifrån ledarskapets andra utmaning, skapa gemensamma 

framtidsvisioner. Detta då man engagerat så stor del av personalen i framtagandet 

av värdegrunden. Om värdegrunden hade varit något som tagits fram på 

ledningsnivå och som man sedan hade försökt implementera i alla delar av 

organisationen hade medarbetarna i större utsträckning fjärmats från visionen och 

värdegrunden i sig hade inte kunnat ha samma tyngd i organisationen som den nu 

får. Stefan Söderfjell menar att 

En vision är inte något som sitter uppsatt på väggen eller i en pärm. En 

vision sitter fast förankrad i folks hjärta och hjärna och styr all den dagliga 

verksamheten. Den beskriver hur det ser ut i det lag, på den arbetsplats, 

eller i den förening där det ideala tillståndet råder. Den beskriver vad 

människor gör, vad de säger, hur de bahandlar varandra, hur de känner sig, 
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vad de tänker, vad de presterar, hur de uppfattas av andra och vilket rykte 

de har.
34

 

Den gemensamma visionen i det här fallet är naturligtvis att polisen ska leva upp till 

sin värdegrund. Eftersom så många har varit inblandade i framtagandet av 

värdegrunden så kan den ju också sägas vara en någorlunda faktiskt representation 

av ett antal kollektiva inställingar, moraliska värderingar och uppfattningar om 

önskvärt beteende.  

Värdegrunden kan då sägas fylla en funktion som inte handlar om att göra tydligt 

för medarbetarna om vad som är önskvärt beteende och vad som inte är det, utan 

snarare att hjälpa medarbetarna att hålla sig till vad de faktiskt redan vet är rätt. En 

person som äter för mycket och motionerar för lite kommer att bli överviktig. Detta 

inte på grund av okunskap, utan för att det kan vara svårt att hålla sig ifrån enkla, 

basala infall. Men om individen backas upp av en organisation och denne har 

arbetskamrater som hjälper till att påminna individen om när det är på väg att gå 

snett så är det lättare att som en grupp hålla sig till de gemensamma värderingarna. 

Nationella insatsstyrkan har sedan ett antal år tillbaka redan arbetat med en 

värdegrund och Bertil Olofsson, chef för Nationella insatsstyrkan, menar att deras 

erfarenhet är att  

”Nu i efterhand ser [de] tydligt att det är just processen – inte värdeorden – 

som haft störst betydelse. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare är 

med och tar fram kärnvärdena.”
35

 

Detta styrker vad som redan har sagts tidigare om att värdegrunden måste 

kontinuerligt arbetas med, tas upp och behandlas, inte bara på uppstyrda möten utan 

även i vardagen, för att den ska få något fotfäste hos de anställdas medvetande. 
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5 Slutsatser och Förslag 

5.1. Vad kan ha orsakat de uttalanden som gjordes i Rosengård i 

december 2008? 

Teorin om social konstruktionism skapar en sorts förklaring som gör uttalandena till 

en del av en mänsklig reaktion på en hemsk situation. För egen del kan jag tycka att 

man borde försöka se det mänskliga i att man uttalar sig på det sätt som poliserna 

gjort. Det är på inget vis ursäktat, men det har sina förklaringar. Vidare bör vi också 

vara tydliga med att fördöma uttalandena och de bakomliggande värderingarna, men 

inte människorna. Detta är inte några isolerade, fåtal uttalanden eller händelser. Ju 

mer det nystas i polisers värderingar och inställningar desto tydligare framgår en 

bild av en samling attityder som faktiskt inte är så smickrande för svensk 

polisorganisation. I samband med avslöjandena av uttalandena i Rosengård uppstod 

också en fråga om ett utbildningsmaterial där figurerade namn såsom ”Nigger 

Niggersson” använts
36

.  

Detta, anser jag, visar på, inte bara en relativt vedertagen jargong inom 

organisationen, utan också en rädsla bland Sveriges poliser för att säga ifrån när 

uttalanden är direkt olämpliga.  

Alla känner vi vrede någon gång i livet. Alla känner vi någon gång frustration över 

att saker och ting inte går som vi vill, men man får aldrig tumma på de 

grundläggande demokratiska värderingar som ligger till grund för allt svenskt 

polisarbete. Om man inte delar de värderingar som genom arbetet med polisens 

värdegrund blivit tydligt är de som svenska poliser faktiskt tycker att Polisen som 

organisation ska stå för så har rikspolischef Bengt Svensson sagt det tydligt själv; då 

är man inte lämplig som polis
37

. 

5.2. Hur kan polisen göra för att leva upp till sin nya värdegrund? 

För att polisen ska kunna leva upp till sin värdegrund så krävs det mer än att 99 

procent av kåren anammar och lever efter värdegrunden. Det måste vara tydligt för 
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allmänheten att man också har gjort så. Vidare är 99 procent en för låg siffra. 

Värdegrundens budskap är inte något som är snävt i ordvalen eller svårt att rätta sig 

efter. En del talar om ”sund förnuft”, men likväl är det ju tydligt att det emellanåt 

brister i det sunda förnuftet eftersom uttalanden såsom de som omnämnts i den här 

rapporten, inte bara förekommer, men faktiskt har fått passera genom organisationen 

hela vägen fram till en domstol där det krävdes att allmänheten fick se vad som 

sades innan något gjordes. 

Värdegrunden som sådan är ju bara ord. Det är inget magiskt recept på framgång för 

sunda värderingar inom en organisation. Dock är arbetssättet för hur man tagit fram 

värdegrunden en lyckoträff. Sättet på vilket man tog fram värdegrunden är också 

hur man bör gå till väga för att assimilera värdegrunden i det dagliga arbetet. 

Genom att låta alla vara med att säga sitt om vad som är viktigt och också 

kontinuerligt betona och medvetandegöra kring vad som är lämpligt och icke 

lämpligt beteende, kan man få en värdegrund som inte bara är ett par ord på ett 

papper i en pärm, utan skapa en värdegrund som lever i organisationen och 

medarbetarna. 
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