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“Rättsläkarens berättelse om den 

mördade kvinnan som trots de knappa 

förhandsuppgifterna klarade sig till följd av 

det arbete som utredningen gjorde.”
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“Medan människorna undrade över kroppen 

som flöt där med ryggen bar, 

dit poliserna kom för att undersöka.”

– 9 –
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Den här artikelsamlingen är en 
förnyad upplaga av den bok 
med samma namn som pu-

blicerades i början av 2014. Redan från 
början var det meningen att boken skulle 
förnyas med ett eller två års mellanrum. 
Boken innehåller nu sex helt nya artik-
lar och för att få plats med dem har man 
varit tvungen att lämna bort sex gamla 
artiklar.

Boken har samma titel som förut. Ti-
teln är ett ordspråk som Saara Asmun-
dela i den första artikeln i boken berättar 
att hon hört av sin morfar. ”När man går 
i stora skor lämnar man stora spår efter 
sig” beskriver fortsättningsvis hela bo-
kens anda och syn på polisarbetet.

”När man går i stora skor lämnar man 
stora spår efter sig” har framför allt 
gjorts som förhandsläsning inför Polis-
yrkeshögskolans urvalsprov: i essäupp-
gifterna i urvalsprovet förutsätts att man 
är väl förtrogen med artiklarna i boken. 
Dessutom är boken till för de läsare som 
ännu funderar på att söka till Polisyrkes-
högskolan. Då man läser artiklarna kan 
man rannsaka sig själv och fundera på 

Till läsaren

huruvida man vill bli polis och passar 
för polisyrket. Kanske boken också hit-
tar fram till en person som först när han 
eller hon läser boken märker att polisar-
betet kanske kunde vara något.

Enligt responsen om den första upp-
lagan av boken har många olika typer 
av läsare tyckt att boken är givande och 
belysande. Boken berättar både om poli-
sens arbete och om hur världen ser ut ur 
polisens ögon.

* * *

Bokens underrubrik ”Aderton perspek-
tiv på polisarbetet” poängterar både per-
spektivens mångfald och deras begräns-
ning. I boken finns aderton perspektiv 
i stället för ett enda ”riktigt”. Å andra 
sidan är de bara aderton, trots att man 
skulle kunna hitta tusentals andra per-
spektiv inom den finländska poliskåren.

Största delen av artikelskribenterna 
är poliser. En del av icke-poliserna ar-
betar inom polisförvaltningen, men två 
skribenter representerar medierna och 
vetenskapsvärlden: Heikki Hiilamo är 
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professor i socialpolitik och undersö-
kande journalist medan Mikko Pelttari är 
vetenskapsredaktör. Också Hiilamos och 
Pelttaris artiklar behandlar saker som är 
väsentliga med tanke på polisarbetet.

Polisskribenterna är, med ett undantag, 
relativt unga poliser som utexaminerats 
på 2000-talet. Undantaget är kriminalö-
verkommissarie Thomas Elfgren, som 
inledde sin karriär inom polisen redan på 
1970-talet.

De övriga tio poliserna är i en ålder 
att de fortfarande kunde söka till polis-
utbildningen ifall de inte redan var po-
liser. På omslaget ser vi huvudanalytiker 
Tommi Partanen från Skyddspolisen. 
Han blev polis 2000.

Författarna har fått tillstånd och också 
en skyldighet att modigt behandla sitt 
tema på sitt eget sätt. Det har de också 
gjort på ett förtjänstfullt sätt. Några av 
dem tonar ned sin egen person, medan 
andra för fram sitt ”eget jag”, berättar 
om sina erfarenheter och sin egen syn på 
saken. Artiklarna är olika långa och re-
presenterar olika texttyper. Som redaktör 
för boken har jag snarare gått in för att 

framhäva brokigheten än för att gallra i 
spektret av artiklar.

* * *

Jag tackar alla skribenter. Förutom Tho-
mas Elfgren och Tommi Partanen är 
också Ari Evwaraye, Antti Kurittu, Otso 
Manninen och Tiina Tuulasvaara-Kaleva 
nya.

Jag vill också tacka tre andra personer, 
utan vilka boken skulle se helt annor-
lunda ut. För bokens visuella utformning 
står Mika Rautanen vid Taitotyö Fenen. 
Fotografierna i boken är till största de-
len tagna av informatören vid Polisyr-
keshögskolan, Anna Byckling, som också 
har stått för anskaffningen av de övriga 
fotografierna. De övriga illustrationerna i 
boken är gjorda av bildkonstnären Mikko 
Ylinen.

En grupp tidigare sökande har utan att 
veta om det deltagit i boken med en eller 
ett par meningar. Jag har samlat felsäg-
ningar i sammandrag som skrivits i ett in-
trädesprov flera år sedan, där skribenten 
säger något annat än vad han eller hon 
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avsett. De här cirka tjugo ”oavsiktlig-
heterna” har placerats mellan artiklarna 
och sex av dem åtföljs av Mikko Ylinens 
bildtolkning. – Om någon läsare undrar 
vad skribenterna velat säga kan läsaren 
söka fram nummer 1/2009 av tidskriften 
Murharyhmä, och i den artikeln av rätts-
läkaren Ursula Vala. Där berättar Vala om 
en död kvinna vars kropp en sommardag 
hittades i en havsvik, om utredningen av 
brott mot liv och om brottets händelse-
förlopp som klarlades vid utredningen.

Också vår projektgrupp som beredde 
reformen av inträdesproven 2013 har 
haft en viktig roll i uppkomsten av bo-
kens första upplaga. Alla medlemmar i 
gruppen har påverkat innehållet i artikel-
samlingen. Jag vill också fortsättningsvis 
tacka följande personer: gruppordföran-
de Lotta Parjanen och de övriga medlem-
marna Juha-Matti Huhta, Marjatta Kau-
ramäki, Topi Loikkanen, Markku Nyman 
och Jouko Pohjoismäki.

Sökandenas essäer i urvalsprovet be-
döms numera av en grupp bestående 
av fem personer: Anu Haikansalo, Terhi 
Solja och Marko Vesterbacka, som är lek-
torer i poliskommunikation, samt Saara 
Asmundela och Elina Katajamäki, som 
är poliser. Mina bedömningskollegor har 
hjälpt mig mycket i redaktionsarbetet 
kring den förnyade boken.

Artikelsamlingen publiceras också på 
svenska: ”När man går i stora skor läm-
nar man stora spår efter sig.” Tack till den 
person som koordinerat översättningsar-
betet, planerare Kirsti Asunta.

Slutligen vill jag tacka ledningen för Po-
lisyrkeshögskolan, särskilt rektor Kimmo 
Himberg och utbildningsdirektör Petri 

Alkiora, som genom ord och handlingar 
har visat att de uppskattar den här boken. 
Tack vare dem publicerades det verk som 
ursprungligen endast var avsett att bli en 
e-bok även i en tryckt version år 2014. 
Jag tror att de flera hundra sökande som 
velat köpa en tryckt bok via nätbutiken 
trots att man gratis kan ladda ner boken 
i elektronisk form på Polisyrkeshögsko-
lans webbplats har varit särskilt nöjda 
med beslutet. Också den förnyade upp-
lagan publiceras som en tryckt bok.

* * *

Mellan artiklarna i boken finns det många 
samband, likheter och skillnader som 
den sökande ska hitta. I stället för att jag 
som redaktör för boken skulle ha pekat 
på och understrukit de här sambanden 
med förklarande inledningsord, genom 
gruppering av artiklarna, mellanrubriker 
och andra invanda sätt, har jag gått in för 
att göra tvärtom. Jag har helt enkelt ord-
nat artiklarna i alfabetisk ordning efter 
författarna.

I slutet av den här förnyade upplagan 
har jag lagt till ämnena för essäerna i ur-
valsproven från 2014–2015. Jag tror att 
de kan vara till nytta särskilt för de sö-
kande som vill förbereda sig inför provet 
så bra som möjligt. Under 2016–2017 
kommer uppgifterna att se ut på liknande 
sätt, även om det konkreta ämnet givetvis 
varierar från ett prov till ett annat.

Polisyrkeshögskolan
Tammerfors 2.12.2015
på alla de medverkandes vägnar
Marko Vesterbacka
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“Man måste tillkalla polis, för inte skär man 

väl upp någons hals i ett vanligt dödsfall.” 
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För ganska exakt tio år sedan 
höll jag som ordförande för 
ämnesföreningen ett tal på in-
stitutionen för översättnings-

vetenskap vid Helsingfors universitet i 
samband med inskriptionen. ”Kun isolla 
kengällä astuu, jää iso jälki” (När man 
går i stora skor lämnar man stora spår ef-
ter sig), började jag. Jag talade frimodigt 
om den akademiska friheten och dess 
avigsida, ansvaret. Ordleken kommer 
från min morfar, liksom också en annan 
folklig visdom som jag spann vidare på i 
mitt tal: ”Kun lumeen kusee, siihen tu-
lee reikä.”(När man pissar i snön blir det 
ett hål) Jag talade om att handlingar alltid 
har konsekvenser. Högstämt uppmanade 
jag mina studiekamrater att låta bli att 
vältra sig i den akademiska friheten men 
att ta ansvar för sina val. Efter att jag hål-
lit talet fortsatte jag till min föreläsning 
för att studera konsekutivtolkning, text-
ning, språkvård och textanalys. 

Fyra år senare drog jag som polisaspi-
rant på mig den blå overallen i cellrum-
met i den dåvarande Polisskolan och bör-
jade på riktigt förstå vad det är att bära 

Från översättare till 
konstapel – som akademisk  

yrkesbytare hos polisen

Saara Asmundela

Saara Asmundela blev polis 
2009. Hon arbetar som 
överkonstapel som vice ledare 
för utredningsgruppen för 
våld i nära förhållanden vid 
Helsingfors polisinrättning.

Före polisstudierna hade 
Asmundela avlagt filosofie 
magisterexamen med 
engelsk översättning och 
tolkning som huvudämne. 
Asmundela har erfarenhet 
av översättningsarbete, 
undervisning i engelska, 
hamburgerstekning och 
vägplogning.

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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ansvar i arbetet och hurdana följder mina 
handlingar i värsta eller i bästa fall kan få.

Jag kan inte säga att mitt yrkesbyte 
byggde på noggrant över-
vägande. Närmast berodde 
det på stundens ingivelse. 
Som nyutexaminerad filo-
sofie magister genomgick 
jag frivillig militärtjänst för 
kvinnor, och efter att jag 
sprungit i skogarna med 
ryggsäck på ryggen i tolv 
månader kändes det svårt 
att återvända till arbetet 
vid skärmen på översätt-
ningsbyrån. Arbetet var in-
tressant i sig och arbetsplatsen utmärkt, 
men det kändes meningslöst att översätta 
bruksanvisningar. Jag saknade starkt en 
känsla av meningsfullhet i arbetet. Un-
der de sista veckorna av militärtjänst-
göringen hittade jag ansökningsguiden 
till Polisskolan på bordet i vår stuga. Jag 
beslöt att utan vidare funderingar pröva 
min lycka. Den stod mig bi och ett par 
månader efter hemförlovningen väntade 
ett tjockt kuvert från Hervanta på mig på 
tambursgolvet. 

Att byta bransch kändes som ett or-
dentligt hopp ut i det okända. Övergång-
en från översättare till polis underlättades 
en aning av att mina band till den akade-
miska världen kändes ganska lösa. Yrket 
som översättare, tolk och lärare, som jag 
hade studerat till, var närmast hantverk, 
arbete som man lär sig genom att göra 
det. Jag upplevde inte att jag bytte ner 
mig från en akademisk bransch till yrkes-
skola, utan att jag flyttade från en gesäll-
syssla till en annan – även om jag inte 

kan säga att jag då visste just någonting 
om polisens arbete. Jag studerade till po-
lis med någorlunda framgång, blev fär-

dig och fick genast tjänst 
på fältet. Efter ett par år 
flyttade jag över till utred-
ningen, och nu utreder jag 
som huvudsyssla familje-
våldsbrott mot vuxna och 
barn och verkar som vice 
gruppledare för en famil-
jevåldsgrupp. 

* * * 

De akademiska yrkena har 
sin egen högstämda charm. Tankearbete, 
kreativitet, vetenskapande, ett högre tän-
kande, alltihopa är ädla och fina saker. I 
studierna inom översättningsvetenskap 
var det akademiska ändå ibland lite frus-
trerande. Trots storstilat tal kändes det 
som om jag inte fick tag i det riktiga li-
vet – och om vi tangerade något konkret 
kändes det konstgjort. Under studietiden 
satt jag och lyssnade på ett föredrag där 
en forskare som nyss fått sin doktors-
avhandling godkänd berättade om sitt 
forskningstema. Hon hade i åratal stu-
derat texterna på brödpåsar och ana-
lyserade dessa med översättnings- och 
språkvetenskapliga metoder. Det är klart 
att jag beundrade hennes långsiktiga en-
gagemang i saken, men jag hade svårt att 
se vad forskningen hade för praktisk be-
tydelse. 

I polisarbetet har jag sedan kommit i 
kontakt med verkligt handgriplig konkre-
ti. Jag har grävt upp lillajulsfirare ur snön 
och kuskat dem till värmen på tillnykt-

Jag upplevde inte att 
jag bytte ner mig, 
från en akademisk 
bransch till yrkes-
skola, utan att jag 

flyttade från en ge-
sällsyssla till en an-
nan – även om jag inte 
kan säga att jag då 
visste just någonting 
om polisens arbete.
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ringsstationen, återbördat stulen egen-
dom till den ursprungliga ägaren, räd-
dat en vingbruten mås från lidande och 
stängt in en brottsmisstänkt bakom järn-
dörren till hans cell. När det är som bäst 
i det här jobbet ser man genast spåren av 
sitt arbete och får omedelbar feedback. 

Det vore ändå fel att påstå att allt jag 
gör som polis känns viktigt och värde-
fullt. När jag skriver ut en böteslapp till 
en seriesnattare som genast river sönder 
den, förhör en person som slår sin make 
eller maka för femte gången inom ett år 
eller får det n:te åtalseftergiftsbeslutet i 
följd av åklagaren i ett brottsmål som jag 
själv har utrett, då får jag nog leta med 
ljus och lykta efter meningsfullheten. I 
mitt föregående arbete var jag i huvud-
sak ordbrukare. 

I mitt nya arbete varken ville eller kun-
de jag göra mig kvitt språket. I översät-
taryrket lärde jag mig se språket som be-
tydelseinnehåll och tolkningar, och som 
sådant behandlar jag det också som polis. 
Polisen tar en bit verklighet och formar 
en mening av den. Meningen ska sedan 
till läsaren förmedla den del av verklig-
heten i så oförändrad form som möjligt. 
Förmågan att skilja det väsentliga från 
det oväsentliga och att uttrycka sig exakt 
framhävs. 

Polisens språk förblir i högsta grad le-
vande. Beskrivningen av gärningen angå-
ende en bot, observationer antecknade 
vid en djurskyddsinspektion, grunder 
för gripande, rapportdelen i en brotts-
anmälan antecknad i villervallan under 
ett stressigt veckoslutspass, nyanser i en 
förhörsberättelse – de här är polistexter, 
som vid behov exempelvis i domstolen 

I polisarbetet har jag sedan 
kommit i kontakt med verkligt 

handgriplig konkreti. 

Polisen tar en bit verklighet 
och formar en mening av den. 

Meningen ska sedan till 
läsaren förmedla den del av 
verkligheten i så oförändrad 

form som möjligt. 
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styckas och skivas och hackas allt till skil-
jetecknen och de minsta betydelseinne-
hållen. 

Enligt polislagen kan en 
polis gripa en person för att 
skydda denna mot allvarlig 
fara som direkt hotar livet, 
den kroppsliga integriteten 
eller hälsan, ifall personen 
inte kan ta hand om sig 
själv och faran inte kan av-
lägsnas på annat sätt eller man inte kan 
skydda personen med andra metoder. I 
folkmun kallas sådana gripanden vanli-
gen fyllegripanden. Gripandet måste ske 
på lagenliga grunder och dessa ska an-
tecknas bland uppgifterna om gripandet. 
I Helsingfors hade en sådan motivering 
för en tid sedan sammanfattats i två ord: 
”Saknar förmåga.” Den som gjort gri-
pandet och motiverat det på det sättet 
kan få svårt att förklara för laglighetsö-
vervakaren hur gripandet av den ifråga-
varande personen följde polislagen. Man 
ska verkligen kunna stå för sina ord. 

I teorin hade jag kunnat ansvara för 
människoliv när jag översatte bruksan-
visningen till en respirator eller när jag 
korrekturläste installationsguiden för en 
elapparat. Som polis måste jag emeller-
tid under varje arbetspass acceptera att 
vad som helst kan hända när som helst. 
Eventuellt våld eller till och med död 
ligger alltid i luften när jag drar på mig 
skyddsvästen och fäster vapenhölstret 
vid bältet. Å andra sidan måste man vid 
behov vara beredd att också själv ta ex-
trema krafttag. 

Man bör ändå samtidigt själv kunna 
välja sina ord också i sådana situationer 

där människan är som mest sårbar. Som 
motvikt till allt härjande ska man kunna 
väga sina ord när man står och väntar på 

ambulansen tillsammans 
med en man som ögon-
blicket förut i djup ångest 
har tänt eld på sitt hår, el-
ler när man måste berätta 
för en ung kvinna som 
öppnar dörren med en 
baby i famnen att hon för 

en timme sedan blivit änka. 
Situationskänsla och förmåga att an-

passa sig till varje uppkommande kom-
munikationssituation är väsentliga. Ena 
stunden gräver man i fickorna på en man 
som hamnat under metrotåget för att 
utreda hans identitet och i nästa skriver 
man ut en böteslapp för körning mot 
rött ljus, när ett akut trafikbrott inträffar 
när man är på väg för att registrera en 
anmälan om utredning av dödsorsak. I 
vartdera fallet ska man agera ändamåls-
enligt och sakligt. Personen som har un-
derlåtit att följa trafikljuset kan inte och 
bör inte heller veta att konstapeln som 
skriver ut böterna för en stund sedan har 
stått inför en illa sargad människokropp. 
Med den som gjort sig skyldig till trafik-
förseelsen är man igen i en ny kommuni-
kationssituation, och polisen hanterar sin 
eventuella traumatiska upplevelse på an-
nat håll och annat sätt. Emellanåt kräver 
behärskningen av de egna känslorna och 
av vad man visar utåt en stor flexibilitet. 

För en klient hos polisen kan mötet 
med ordningsmakten vara en unik, trau-
matisk eller terapeutisk upplevelse. Jag 
träffar klienter varje arbetsdag, men en 
medborgare råkar knappast ansikte mot 

Situationskänsla och 
förmåga att anpassa 

sig till varje uppkom-
mande kommunikations-
situation är väsent-

liga.
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ansikte med polisen mer än en gång un-
der sitt liv. Det här glöms ibland bort när 
arbetet bokstavligen har blivit vardag för 
en själv. 

När jag som yngre konstapel praktise-
rade trafikövervakning träffade jag under 
en blåsrazzia en medelålders manlig fö-
rare som inte gick med på att blåsa i al-
kometern. Hans reaktion förvånade mig. 
Efter en kort stunds ordbrottning berät-
tade han att orsaken var hans motvilja 
mot kvinnliga poliser. När jag försiktigt 
frågade mera berättade han att han för 
en tid sedan hittat sin pappa död i dennes 
bostad. Den kvinnliga medlemmen i den 
polispatrull som kom till platsen hade 
först av allt frågat mannen: ”Var det du 
som först hittade det här kadavret?” Ett 
enstaka ordval hade under ett känsligt 
ögonblick träffat honom under bältet, 
och alla kvinnliga poliser förvandlades 
till okänsliga tölp. Jag bad om ursäkt för 
min kollega, och till slut blåste mannen i 
alkometern – med resultatet noll – och 
gasade iväg, förhoppningsvis lättare till 
sinnes. Min värdefullaste lärdom från 
den razzian torde handla om polisyrket 
överlag, inte så mycket om själva trafikö-
vervakningen. 

Det skämtas om försvarsmakten att 
man alltid har bråttom till att vänta. Poli-
sen har inte alltid så bråttom, men vänta 
får man nog och ofta tillsammans med 
en klient. Jag har tillbringat timmar med 
gripna eller fängslade som ska föras till 
rättegång eller transporteras, mentalt 
sjuka människor som ska tas in för vård 
mot sin vilja och med våldtäktsoffer på 
rättsmedicinska institutionen under nat-
tens timmar. Kanske de viktigaste stun-

Det här glöms ibland bort 
när arbetet bokstavligen har 
blivit vardag för en själv.
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derna av väntan och tidsfördriv har varit 
timmarna med patrullkamraten i polisbi-
len. Också en tjänsteman kan vara för-
vånande naken och sårbar 
när han eller hon är trött 
eller har upplevt något ex-
ceptionellt, överraskande 
eller uppskakande under ett 
uppdrag. Ibland är den bästa kommuni-
kationen att vara tyst. Humorn har sin 
plats både tillsammans med kollegorna 
och ibland med klienterna, och ett ga-
ranterat sätt att få kommunikationen att 
löpa bättre är att vara sig själv. Ibland för-
medlas betydelser bara genom ett tonfall 
eller en min. Under studietiden intervju-
ade jag för ett föredrag en kvinna som 
blivit offer för våldtäkt. Hon berättade 
att hon efter det skedda ringt till poli-
sen och osäkert uppgett att hon ”kanske 
hade blivit våldtagen”. Polismannen som 
svarade hade bestämt uppmanat kvinnan 
att söka sig till ett sjukhus och talat om 
att en patrull var på väg. Kvinnan sade 
att hon aldrig skulle glömma polisens 
röst. Redan tonfallet hade gjort klart för 
henne att man tog henne på allvar. 

En översättare är professionell på in-
terkulturell kommunikation, men det är 
också polisen. Vad annat än ett möte 
mellan kulturer kan det vara fråga om 
när en polis försöker förhöra en repre-
sentant för den organiserade brottslighe-
ten som valt linjen ”inga kommentarer” 
eller tilltalar en man som lever på gatan 
och har tillbringat årtionden med flaskan 
i handen? Klienterna är emellanåt från 
en så annan värld och kultur att man får 
anstränga sig för att försöka förstå deras 
dagliga liv. Man kan visserligen studera 

situationskänsla och förmåga att tolka 
en annan människa, men bäst lär man sig 
nog genom livserfarenhet och arbete. 

Jag studerade engel-
ska som huvudämne och 
mina studier har verkligen 
inte gått till spillo. Det är 
emellertid lönlöst att tro 

att man skulle klara sig med engelska all-
tid och överallt. Det sägs också att det 
vanligaste främmande språket är dålig 
engelska. Seppo Räty berättade en gång 
från en tävlingsresa att ”När jag for till 
Atlanta beslöt jag att jag jävlar inte ta-
lar ett ord engelska på hela resan – jag 
ska klara mig på finska”. Många som är 
födda utanför Finland har tagit samma 
attityd när de har kommit till Finland. En 
ryss vill tala ryska och en rumän rumän-
ska. Också dålig engelska kan vara en 
avlägsen dröm. Med engelska kommer 
man visserligen ofta framåt, men den 
öppnar inte alla dörrar. Därifrån måste 
man kryssa fram på något annat språk, 
med en kollegas hjälp, med gester eller 
med hjälp av tolk. 

* * * 

Det är svårt att tänka sig vad jag vore 
utan mina tidigare studier och hurdan 
jag skulle vara som polis utan min utbild-
ningsbakgrund. Jag studerade språk, skri-
vande, talande och kommunikation mel-
lan människor i fem år. De här sakerna 
är ständigt i centrum också i mitt arbete 
som brottsutredare. Polisens arbetsprofil 
är så mångfasetterad att man egentligen 
har nytta av vilken arbets- och livserfa-
renhet som helst. På min egen kurs fanns 

Ibland är den bästa 
kommunikationen att 

vara tyst. 
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Klienterna är emellanåt från 
en så annan värld och kultur att 
man får anstränga sig för att 
försöka förstå deras dagliga 

liv. 

det bland annat en skogsarbetare, en fla-
mencodansör, en ekonom och en butiks-
försäljare, och jag påstår att var och en 
kunde utnyttja sina egna erfarenheter på 
något område av studierna, i inlärningen 
i arbetet och själva arbetet. 

En av finesserna i polisarbetet ligger i 
att man med samma grundexamen kan 
arbeta med de mest olika uppgifter: som 
huvudsyssla kan man pensla fingerav-
tryck och dammsuga fibrer, rida till häst 
på Helsingfors gator, åka båt på Saimen, 
läxa upp fartdårar eller utreda utlän-
ningsärenden, våldsbrott eller ekonomis-
ka brott. Lateralt avancemang begränsas 
egentligen bara av den egna förmågan, 
lämpligheten och intresset. Man hinner 
byta också senare och många gånger, och 
som polis kan man på sätt och vis göra 
flera olika karriärer inom en. En tidigare 
examen eller tidigare studier kan också 
fungera som språngbräda för lateralt och 
vertikalt avancemang. 

Polisens arbete består i hög grad av 
problemlösning av olika grad: vad kan 
jag göra i den här situationen, vad bör 
jag göra, på vilka grunder, vad är det 
mest ändamålsenliga, det lindrigaste eller 
minst skadliga sättet. Samtidigt ska man 
analysera och observera situationen, om-
ständigheterna och de närvarande perso-
nerna. Ibland har man tre sekunder på 
sig, ibland tre månader. 

Jag tror att högskolestudierna har gett 
mig färdigheter för ett sådant problem-
lösningstänkande. Särskilt i brottsutred-
ningar, där arbetet som bäst är mycket 
självständigt och kräver ett uppmärksamt 
men också kreativt grepp, har man fördel 
av att ha lärt sig att söka kunskap, se or-

En tidigare examen eller tidi-
gare studier kan också fungera 
som språngbräda för lateralt 
och vertikalt avancemang.
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sakssamband, förhålla sig kritiskt till vad 
man läser och hör och ta tag i inkonsek-
venser men också koncentrera sig på det 
väsentliga. De tidigare studierna tränar 
de här färdigheterna, men inte lär man 
sig dem heller bara genom att slita byxba-
ken på skolbänken. När jag hör ljud från 
trappuppgången av en man som slänger 
omkring möbler i sin bostad i ett tillstånd 
av delirium och vet att någon måste gå 
dit, och att den som ska göra det är jag, 
ger inte den akademiska slutexamen 
mycket tröst. 

Det vore lätt att tänka att allt jag tidi-
gare gjort har styrt och lett mig till den 
här punkten. Redan fattade avgöranden 
borde man inte bedöma enligt resultatet. 
Ett avgörande är antingen bra eller då-
ligt oberoende av vart det leder. I varje 
fall har jag via ett antal krokvägar blivit 
brottsutredare, och ångrar ingenting av 
vad jag hittills har gjort. 

Slumpen eller min egen vilja kan leda 
mig till många nya utmaningar, och så-
dana råder det inte brist på i det här ar-
betet. Lärandet fortsätter, och utmaning-
arna i arbetet gör en emellanåt ödmjuk. 
Ansvaret är kännbart och tynger ibland, 
men å andra sidan får jag uppleva den 
meningsfullhet i arbetet som jag har varit 
ute efter. Jag är stolt över mitt arbete och 
min yrkeskår. Polisen går i stora skor och 
lämnar stora spår efter sig.
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“När polisen kom undersöktes platsen,

men det gick inte att få reda på kvinnans 

personuppgifter trots att det var en solig 

sommarlördag.”
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Kriminalöverkommissarie 
Thomas Elfgren har varit 
polis i fyrtio år. Han 
utexaminerades i början av 
år 1976, arbetade en kort 
tid i Rörliga polisen och 
kriminalpolisen i Helsingfors 
och började år 1978 på 
Centralkriminalpolisen.

 

Elfgrens uppgifter som 
förhörsledare har förutsatt 
ett intensivt internationellt 
samarbete. Han har jobbat 
långa tider utomlands, bl.a. 
har han undersökt krigsbrott 
i forna Jugoslavien och 
förintelsen i Rwanda.  

Den gamla goda tiden

Thomas Elfgren

Jag har varit polis i snart fyrtio år. 
Samhället då var inte som det är nu. 
Arbetets innehåll var annorlunda, 

sättet hur vi gjorde jobbet var annorlun-
da, verktygen var annorlunda. Mina kol-
leger talade alltid om den ”gamla goda 
tiden”. De hänvisade till tiden då de efter 
kriget på östfronten återvände hem och 
blev poliser. Allt var så mycket bättre, el-
ler betydligt sämre.

Min gamla goda tid som polis började 
på den nya polisskolan i Tammerfors. 
Något år tidigare hade skolan öppnat 
dörrarna på Pohjolagatan. Tre månader 
på skolbänken – det var allt som krävdes 
för att få bära uniform och tjänstevapen.

Mitt namn antyder att jag talar svenska. 
Kolleger från den gamla goda tiden kom-
mer ihåg mig bland annat för min brist-
fälliga finska, något jag inte själv upp-
levde innan kravet på mer eller mindre 
perfekt språkbruk påpekades gång efter 
gång. Svenskan är mitt modersmål, fins-
kan mitt huvudsakliga arbetsspråk och 
med mina barn talar jag engelska. Svårt 
att säga vilket idag är mitt huvudspråk.

Maija Pajarinen, polisskolans lärare i 
När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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Arbetets innehåll 
var annorlunda,  

sättet hur vi gjorde 
jobbet var annorlunda, 

verktygen var  
annorlunda.

finska, fick mig att sätta vikt vid hur vi 
poliser uttrycker oss; tal är tanke, tanke 
är tal, sade hon i en sidomening. Med 
andra ord, talet reflekterar våra tankar 
och vice versa. De påverkar och utveck-
lar varandra. Jag blev vaksam då jag för-
stod den djupa innebörden 
i hennes budskap. Hon har 
rätt, reflektionen är alltid 
genuin och omedelbar.

Polisens viktigaste ar-
betsredskap är kommuni-
kation. Det bär långt då 
man säger de rätta orden 
vid rätt tidpunkt och i ett tonfall som 
får den andra att lyssna. Kunskapen att 
uttrycka sig i skrift står likväl högt upp 
på listan. Vårt arbete bedöms långt på 
basen av hur entydigt korrekt och mång-
sidigt vi skriver.

Ambassadör Ralph Enckell var känd 
för de höga kvalitetskrav han ställde 
på skrift och tal. Han tyckte att vi fin-
ländare nöjde oss med alltför litet. I en 
anekdot berättas, att han en gång läxade 
upp sin underordnade: lär er använda ert 
eget modersmål, annars verkar ni ännu 
dummare än vad ni är.

För en oerfaren polis ter sig den 
skriftliga rapporteringen kanske som 
ett sekundärt göromål. Så tänkte jag 
också. Ju mer krävande mitt arbete blev, 
desto högre krav ställdes på mina tex-
ter. Nu ser jag det också från en helt 
annan synvinkel - ju bättre jag gjorde 
mitt jobb, desto mer krävande arbets-
uppgifter fick jag.

* * *

Min poliskarriär har präglats av inter-
nationellt polissamarbete och otaliga 
arbetsuppdrag utomlands. Min första 
utlandsresa som polis gjorde jag för 37 
år sedan. Flyttvågen av finländare som 
emigrerat till Sverige i hopp om bättre 

levnadsstandard förde med 
sig kriminella op-portu-
nister, alkoholister och va-
nebrottslingar. Det var på 
den tiden som uttrycket ”en 
finne igen” myntades av de 
svenska medierna. Egen-
doms- och våldsbrott av alla 

de slag och i olika former stod högt på 
agendan.

På den gamla goda tiden talade man 
inte om internationell brottslighet. Be-
greppet blev vardagsuttryck långt senare 
och speciellt i samband med Sovjetunio-
nens fall. Jag hittade mig oftare på ar-
betsresor i Sverige än i hemlandet eller 
på Centralkriminalpolisens högkvarter 
vid Bangatan 12 i Helsingfors. På sam-
ma korta gata hade jag levt min barn-
dom. Även folkskolan som jag har gått i 
låg på samma gata, i samma kvarter som 
CKP och Skyddspolisen.

Utöver mitt stora intresse för Sherlock 
Holmes berättelser drömde jag aldrig 
om att bli polis. Han kunde greppa mitt 
intresse för många dagar under som-
marloven. Jag var fascinerad av Holmes 
förmåga att dra slutsatser ur små detaljer 
som Watson inte såg.

Det var chefen för Helsingfors ridan-
de polis, kommissarie Olavi Mannonen, 
som väckte mitt intresse för polisjobbet. 
Jag var aktiv modern 5-kampare och han 
lovade mig tjänst på hans enhet om jag 
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Polisens viktigaste 
arbetsredskap är 
kommunikation. 

Ju mer krävande mitt arbete 
blev, desto högre krav ställdes 

på mina texter. 

så ville. Mannonen hade tagit OS-medalj 
i Melbourne och möjligheten att få träna 
på jobbet var mer än lockande. En liten 
annons i Hufvudstadsbladet om ansök-
ning till polisskolan i Tammerfors gav 
sista stöten. Jag sökte, klarade inträdes-
provet och blev invald.

Den vägen gick också mina planer om 
en karriär som yrkesidrottare.

Efter grundutbildningen fann jag mig 
på Rörliga polisens huvudavdelning. 
Också den var i mina barndomskvar-
ter i Rödbergen. Mina kompisar kunde 
knappt tro sina öron då de hörde att jag 
blivit trafikpolis.

För att göra saken kort, några måna-
der senare fick jag tjänst vid Helsing-
fors kriminalpolis och två år senare på 
Centralkriminalpolisen. Av dessa två år 
spenderade jag sex månader på polissko-
lan i Tammerfors. Vi var de första som 
fick bo i Hervanta.

Mord, dråp, yrkes- och vanebrotts-
lingar blev min vardag. Jag lärde mig 
brottsutredning under ledning av lan-
dets absolut bästa och mest erfarna utre-
dare. Många hade försvarat landets själv-
ständighet på Karelska näset där deras 
livssyn och förståelse av det mänskliga 
beteendet senare reflekterade på deras 
arbete.

Min karriär som brottsutredare och 
förundersökningsledare kan uttöm-
mande beskrivas med orden intressant, 
krävande och utmanande. Intressant 
därför att jag varit med om det mesta: 
hela skalan från bötesbelagda brott till 
livstidsdomar. Jag har alltid väntat på 
måndagen. Krävande därför att det vär-
sta en brottsutredare kan åstadkomma 

Min poliskarriär har 
präglats av internationellt 
polissamarbete och otaliga 
arbetsuppdrag utomlands.
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är att han gör ett dåligt arbete som le-
der till orättvisa för såväl förövare som 
offer. Utmanande därför att vartenda 
brottsfall är unikt. Allt ska skräddarsys 
från topp till tå, utan fördomar och för-
handsuppfattning om vad som är rele-
vant.

* * *

Den moderna lingvistikens fader, Noam 
Chomsky, professor emeritus vid Mas-
sachusetts Institute of  Technology, sa 
om sanningen så här: ”everyone knows 
the truth and our lives consist of  how 
we choose to distort it”. Som ung utre-
dare trodde jag min uppgift var att ut-
reda sanningen. Med åren 
och erfarenheten blev 
mitt förhållande till san-
ning allt mer skeptiskt. 
Jag fann mig i ett profes-
sionellt och filosofiskt di-
lemma.

Sanning är en fråga om 
språk och filosofi. Det tog 
sin tid innan jag förstod 
att sluta leta efter den absoluta sanning-
en, den som parterna i straffprocessen 
ofter förvränger till sin fördel. Sanning 
är en filosofisk språkfråga, inte juridisk, 
även om man i straffprocessen talar om 
materiell och juridisk sanning. Vår upp-
gift är att dokumentera relevant infor-
mation för parterna. Information som 
är eller kan bli relevant vid åtalsprövning 
och domstolsbehandling. Vi ger verkty-
gen för en ändamålsenlig straffprocess.

Jag finner mig ofta i diskussioner om 
rätt- och orättvisa. Det är inte min sak 

som polis att grubbla huruvida dom-
stolens utslag är rättvist. Att mäta sina 
arbetsresultat ur domar kan leda till en 
förvrängd arbetsbild med ödesdigra 
konsekvenser.

En brottsutredare ser sig bäst som en 
forskare som testar sina arbetshypote-
ser. Lagen förutsätter att den misstänkte 
(han), den misstänkta (hon), är oskyldig 
tills annorlunda påvisats av domstol. 
Rätt så. I min arbetshypotes utgår jag 
från det motsatta. Hen (båda könen) är 
skyldig tills materialet jag insamlat påvi-
sar att grund för misstanke inte förelig-
ger. Denna infallsvinkel leder med stör-
re sannolikhet till ett kvalitativt bättre 
resultat. Fokus för utredningen bär med 

sig grundprincipen att mål-
medvetet leta och hitta fak-
ta som är i den misstänktes 
förmån.

Utan hypoteser kan man 
inte förrätta en målmed-
veten rationell utredning. 
Skillnaden mellan hypotes 
och förutfattade åsikter är 
marginell. Det krävs både 

yrkeskunskap och erfarenhet att hålla 
dem isär. Att man är inne på fel spår hör 
till vardagen.

* * *

På den gamla goda tiden fanns det inte 
datorer, bara skrivmaskiner. Då jag bör-
jade som polis skrev de äldsta kollegerna 
ännu förhören för hand. De kunde kons- 
ten att kommunicera. Dagens utredare 
har sitt fokus i dataskärmen.

Under 1990-talet studerade jag psy-

Som ung utredare 
trodde jag min 
uppgift var att 

utreda sanningen. Med 
åren och erfarenheten 
blev mitt förhållande 
till sanning allt mer 

skeptiskt.
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Vår uppgift är att dokumentera 
relevant information för 

parterna. 

kologisk profilering på FBI akademin i 
Quantico, USA. Den praktiska handled-
ningen fick jag av erfarna mentorer på 
polisinrättningarna i New York, Minne-
apolis, Los Angeles och San Fransisco. 
På Robbery and Homicide Division i 
Los Angeles delade femtio brottsutreda-
re i ett och samma utrymme på en dator 
och tio bordstelefoner. Redan då hade 
utredare i Finland personliga datorer.

En yrkeskunnig brottsutredare vär-
desätter högt sin kunskap att förhöra. 
Ett bra utgångsläge är att man gör det i 
datorlöst utrymme. Mitt råd till alla som 
vill bli bra på förhör; lär er lyssna.

En yrkeskunnig brottsutredare känner 
väl till alla farorna med personbevisfö-
ring, dvs. förhör. Professorn i psykologi, 
Pekka Santtila vid Åbo akademi uttryck-
te sig så här: om förhör idag skulle intro-
duceras som en ny metod i straffproces-
sen, skulle den på grund av opålitlighet 
inte godkännas.

För att i en förundersökning komma 
fram till vad som är relevant, samlar man 
information som kanske i första hand 
saknar betydelse. Med andra ord, först 
med grävskopa, sedan spade, och till slut 
för hand. Det är som att vaska guld i en 
flod.

Med undantag av enstaka fall och 
smuggling av narkotika definierades 
Finlands internationella brottslighet på 
1970–1980-talen främst ur ett nordiskt 
perspektiv. Huvudrutten för narkotikan 
var då via Sverige. Man talade inte om 
organiserad brottslighet, det var yrkes- 
och vanebrottslighet som gällde. Den 
första jag träffade i denna kategori var 
alkoholsmugglaren Jukka Ojaranta.

Mitt råd till alla som vill bli 
bra på förhör; lär er lyssna.
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Då alkohol inte längre såldes på kort, 
utvidgade Ojaranta sin karriär till egen-
domsbrott. Riksomfattande ökänd blev 
han efter att ha dumpat gifttunnor i 
Åbolands skärgård. Vi undvek en ödes-
diger storkatastrof  tack vare att tunnor-
na blev flytande. I över två år jobbade 
jag med hans ärenden.

Ökände Volvo Markkanen var hans 
like vad hänsynslöshet beträffar. Be-
väpnade post- och bankrån samt Volvo 
som flyktbil var hans signatur. Jag träf-
fade honom första och enda gången på 
Kumla-fängelset i Sverige. Efter en i 
klassisk stil utförd flykt från centralfäng-
elset i Helsingfors for han till Sverige där 
han efter ett antal brott blev gripen.

Volvo Markkanen var i minsta detalj 
värd sitt rykte. Det breda leendet och 
den sofistikerade verbala uttrycksför-
mågan dolde väl det djupt 
inrotade brottsliga sinne-
laget. Det blev en intres-
sant och lärorik vecka för 
mig om hur han efter rå-
nen gång på gång lyckades 
fly polisen. Mycket litet av 
det han berättade under 
våra dagslånga diskussio-
ner intogs i förundersökningsprotokol-
let. Han fick stor tillfredsställelse av att 
skryta om sina bravader. Jag gjorde mitt 
bästa för att visa hur tagen jag var av 
hans åtaganden. Jag lyssnade till varenda 
liten detalj för att lära mig hur man haf-
far honom nästa gång.

Det blev inte en nästa gång. Han upp-
nådde sin ålderspension i fängelset. En 
gammal trött Volvo Markkanen läm-
nade fängelset ett antal år senare efter 

avtjänat straff. Hans karriär tog slut, min 
gjorde det inte.  

Det finns två ovärderliga källor för 
den som vill bli en yrkeskunnig brotts-
utredare; brottslingar och försvarsadvo-
kater. Ju bättre man känner deras tankar, 
desto mera kvalitativt blir slutresultatet 
av det egna arbetet. Under de långa da-
garna jag satt med Volvo Markkanen 
lärde jag mig också att även de smartaste 
alltid gör misstag. Faktum är att de ald-
rig har en chans mot en yrkeskunnig och 
målmedveten poliskår.

Jag har ibland blivit tillfrågad om det 
finns något sådant som det “perfekta 
brottet”. Ännu fler gånger har jag funde-
rat hur man gör det. Jag vet vilka ingre-
dienserna är, men är alltid lika osäker på 
slutresultatet. I praktiken är det nästan 
omöjligt.

Under slutet av 80-talet 
strök den enögde postrå-
naren runt om i Nylands 
län. Hans rutinerade tillslag 
mot avlägsna postkontor 
gav stor utdelning. Kon-
toren hade full alarmbe-
redskap i månader. Ändå 
lyckades han med sin ”hit 

and run”-stil undgå gripande. Vi visste 
inte vem han var, inte ens om han hade 
brottsligt förflutet. På den tiden fanns 
inte övervakningskameror.

Efter varje rån blev han allt självsäk-
rare. Samtidigt var också en annan post-
rånare i farten. Han likaså utrustad med 
avsågat hagelgevär och grandiost själv-
förtroende. Utan kännedom om varand-
ra planerade de sina rån i minsta detalj. 
Rätt plats, rätt tidpunkt var nyckeln till 

Det finns två 
ovärderliga källor 
för den som vill 

bli en yrkeskunnig 
brottsutredare; 
brottslingar och 

försvarsadvokater. 
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Uppdagande av dold grov 
brottslighet kräver jaktsinne.

deras framgång ända till den dagen då de 
rånade samma postkontor. Då den ena 
kom ut gick den andra in - däremellan 
gick larmet. Vi grep båda inom kort.

* * *

Jag lärde tidigt under min karriär att inte 
göra brottsutredning till en personlig 
fråga där nederlag eller seger ger anled-
ning till känslouttryck. Den kända vitt-
nespsykologen Elisabeth Loftus lägger 
orden väl: om både åklagare och försvar 
endast tänker på att vinna, vem har då 
tid att tänka på sanningen. Uppdagande 
av dold grov brottslighet kräver jakt-
sinne.

Sovjetunionens fall ledde till en domi-
noeffekt som svepte över hela Europa 
med nya utmaningar också för polisen 
i Finland. Trafiken mellan Tallinn och 
Helsingfors öppnade rutten för syntetis-
ka narkotikapreparat samt för ligor med 
speciellt intresse för mindre och större 
egendomsbrott. Myndighetssamarbetet 
blev en vardag i den riktningen samti-
digt som det operativa samarbetet med 
de övriga nordiska länderna avtog.

Det vi kallade östbrottsligheten defi-
nierade behovet för helt nya samarbets-
former med länder vi inte tidigare haft så 
mycket gemensamt med. Specialenheter 
med fokus på problemet grundades på 
CKP. För att klara av informationsutby-
tet etablerade vi kanaler för direkta kon-
takter med låg tröskel. Vår geografiska 
position och esternas språkkunskap led-
de till att vi blev nordiska föregångare 
inom detta gebit.

Samtidigt som vi var fullt upptagna 

Det vi kallade 
östbrottsligheten definierade 

behovet för helt nya 
samarbetsformer med länder vi 
inte tidigare haft så mycket 

gemensamt med. 
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med utvecklandet av åtgärder mot en 
”invasion” av östbrottslingar, pågick en 
blodig konflikt på Balkan. Jugoslaviens 
president Jozip Broz Tito 
hade hållit federationen 
samman och var högt 
uppskattad både på hem-
maplan och utomlands. 
Efter hans ledarskap 
(1939-1980) började den 
socialistiska federationen 
sakta falla i spillror. I slu-
tet av 1980-talet utbröt den första våld-
samma sammanstötningen i Kosovo. 
Liksom i många andra konflikter tog de 
maktlystna opportunisterna tillfället till-
vara.

Den serbiska partiledaren Slobodan 
Milosevic övertygade serberna i Kosovo 
om att landets albaner utgjorde hot mot 
liv, hälsa, existens och välfärd. Med po-
pulism, nationalism och provokation 
fick han serberna att gripa till vapen. 
Inom en relativt kort tid spreds konflik-
ten till hela det forna Jugoslavien. För en 
som inte med stort intresse följde med 
vad som hände, var det helt omöjligt 
att förstå vad som pågick. Eller rättare 
sagt varför. Folk miste livet, hushåll och 
byggnader förstördes, folk i tiotusental 
tvingades fly från sina hem.

Under tiden som världen med intresse 
följde med vad som pågick på Europas 
bakgård, pågick i den afrikanska lille-
puttstaten Rwanda en konflikt med be-
tydligt mindre internationellt media-in-
tresse. Under en tidsperiod på 100 dagar 
dödades närmare en miljon människor. 
250 000 kvinnor och barn blev våldtag-
na. Många av dem som överlevde blev 

gravida. Omvärlden tänkte och tyckte 
att folkmordet i Rwanda bara var en 
naturlig fortsättning av den afrikanska 

kontinentens blodiga his-
toria. Dessutom hade de 
en helt annan hudfärg - fel 
hudfärg.

Hösten 1995 utnämnde 
utrikesministeriet mig till 
uppgiften att delta i utred-
ningen av krigsbrotten och 
människorättsbrotten i det 

forna Jugoslavien. De följande tre åren 
jobbade jag på krigstribunalen i Haag, en 
ad hoc domstol som grundats av säker-
hetsrådet som en artikel 7 mission.

Efter en kort tid som utredare tog 
jag ansvaret som chef  för domstolens 
Kroatienenhet. En utmanande post som 
senare visade att mer än yrkeskunskap 
krävde den förståelse för internationell 
realpolitik. Som polis från Finland hade 
mina kvalifikationer för politik stora 
brister. Inte hade någon annan polis hel-
ler de nödvändiga kunskaperna.

Av de drygt femtio länder som var 
representerade var vi två från Finland. 
Många fler utredare tog senare tjänst 
vid tribunalen, en klar signal av upp-
skattning för vår yrkeskunskap. Mycket 
snabbt blev det klart för mig att den bild 
som internationell massmedia gav om 
konflikten var minst sagt förenklad och 
ofta politiskt färgad. Jag fick omvärdera 
all den information jag inhämtat före 
min resa.

Min första resa till den totalförstörda 
regionen Krajina i Kroatien öppnade 
mina ögon för vad som i praktiken stod 
bakom rubrikerna. Jag hade sett bilder 

En utmanande post som 
senare visade att 
mer än yrkeskunskap 

krävde den förståelse 
för internationell 

realpolitik. 
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och nyhetsrapporter, men ingen gav 
rättvisa åt förstörelsen på ort och ställe. 
Över en kvartsmiljon människor hade 
tvingats fly sina hem över gränsen till 
Bosnien. Samtliga hushåll hade totalför-
störts för att förhindra att de någonsin 
kommer tillbaka.

Som polis är det allmänt att tro man 
efter några år i yrket sett det mesta av 
livets aviga sidor. Så tänkte jag också 
till den dag då jag parkerade FN:s vita 
4WD på torget i Kistanje. Hela staden 
var ödelagd. Samtliga hus var mer el-
ler mind-re totalförstörda. Invid torget 
fanns ruinerna av en ortodox kyrka. På 
motsatta sidan en katolsk kyrka utan 
minsta skråma. Jag försökte tänka mig 
hur folk, vänner och bekanta till var-
andra för inte så länge sedan gjort sina 
uppköp i butikerna runt torget. Nu 
hade varenda själ flytt sitt hemland och 
mot sin egen vilja blivit flyktingar. Att 
bli flykting är aldrig en fråga om valfri-
het.

Overkligheten blev konstigt förlaman-
de. Jag satte mig på ett stenblock som en 
gång varit en del av kyrkans tjocka vägg. 
Det tog sin stund innan jag förstod vad 
som fattades. Ljuden - totaltystnad, inte 
ens fågelsång. Tre år senare återvände 
jag till Finland. Jag hade blivit berikad 
av den äkta känslan av humanism som 
inte lät mig vila. Jag kunde aldrig mera 
förhålla mig oberörd av konflikterna 
runtom i världen.

De följande sex åren svarade jag för 
uppdagande av grov organiserad brotts-
lighet. Mitt arbete på krigstribunalen 
hade tagit mig på långa resor till olika 
delar världen. Mina nya uppdrag i hem-

Jag hade blivit berikad av den 
äkta känslan av humanism som 

inte lät mig vila.
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landet var intressanta, krävande och ut-
manande. Ett 24/7 arbete med bästa 
möjliga team jag kunde tänka mig.

Vi utvecklade polisens spaningsverk-
samhet till en hel ny nivå. Vi utveck-
lade källhanteringen med målsättningen 
att den är rättssäker, professionell och 
trygg för alla parter. Vi grundade lan-
dets första heltida källhanteringsenhet. 
Min enhet svarade också för underrät-
telseverksamheten mot organiserade 
kriminella motorcykelgäng. Det var en 
intressant period på sex år tillsammans 
med exceptionellt kvalificerade kolleger, 
alla utrustade med jaktsinne och vilja att 
förbinda sig till det krävande arbetet. Vi 
gjorde goda resultat.

En arbetsledares främs-
ta uppgift är att upprätt-
hålla motivationen, få kol-
legerna att känna sig pro-
fessionella och att ge dem 
möjligheten att utveckla 
arbetet och sig själva till 
nya nivåer.

***

Jag hade ännu inte sett allt.
I april 2007 häktade 

Borgå tingsrätt baptistpas-
torn Francois Bazaramba för delaktighet 
i folkmordet i Rwanda. Jag hade några 
månader tidigare lämnat min position 
som enhetschef. Min chef  och goda vän 
tyckte att det var dags för mig ta emot 
nya utmaningar.

Jag hade fått min skäliga andel av 
grova internationella brott och var inte 
alls motiverad att ta på mig ansvaret för 

utredningen. De följande fem åren vis-
tades jag dock största delen i Rwanda, 
de tusen bergens land och hem för de ti-
digare utrotningshotade bergsgorillorna. 
Filmen ”De dimhöljda bergens gorillor” 
berättar om Diane Fosseys livsverk och 
är känd för den lite äldre generationen. 
Då jag i början på 1980-talet såg filmen 
hoppades jag att en dag få uppleva det 
hon upplevt. Jag tog mig upp i bergen 
fyra gånger och hur jag än försöker be-
skriva upplevelsen hittar jag inte de rätta 
orden.

En miljon människor dödades på 
hundra dagar bara därför att militärre-
gimen i Rwanda så bestämde. Bazara-
mba misstänktes för delaktighet i egen-

skap av lokalledare. Under 
en tidsperiod på en månad 
miste 30 000 Tutsi livet i 
hans kommun.

Att utreda ett brott som 
skett 13 år tidigare är redan 
en utmaning i särklass. Mitt 
uppdrag tog mig till femton 
länder i Afrika. Efter avslu-
tad förundersökning fick jag 
i uppdrag att svara för ar-
rangemangen av domstols-
behandlingarna i Afrika. 
Bazarambas rätt till närvaro 

i Kigali och Dar es Salaam tryggades via 
videolänk från fängelset i Vanda. Ingen 
hade tidigare gjort det samma i denna 
omfattning och vårt exempel följdes se-
nare av andra länder.

Jag återvände till Finland med en erfa-
renhet som fördjupat min insikt om hur 
enkelt man med populism och propa-
ganda samt med en kritiklös media kan 

En arbetsledares 
främsta uppgift är 
att upprätthålla 
motivationen, få 

kollegerna att känna 
sig professionella 
och att ge dem 
möjligheten att 

utveckla arbetet och 
sig själva till nya 

nivåer.
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Ingen hade tidigare gjort det 
samma i denna omfattning och 
vårt exempel följdes senare av 

andra länder.

motivera folk att ta livet av helt okända 
människor och rentav vänner, grannar 
och släktingar. I väntan på flyget tillbaka 
till Finland skrev jag i dagboken:

 “Afrika har många verkligheter, 
många historier. Den rika kulturen, tra-
ditionerna, skönheten och den genuina 
vänligheten har upptagit mina tankar. 
Ljus, vatten, mat, eld, graviditet, födsel, 
sjukdom och död har fått ett innehåll. 
Jag förstår nu varför livet alltid känts 
som endast halvlevt. Jag har upplevt li-
vets betydelse. Det är inte det jag upp-
levt, utan det som tidigare känts så bety-
delselöst. Känslan är befriande. Den ger 
mig evig sinnesro. Jag kan njuta av det 
jag inte har. Mina världen har förändrats 
och för alltid.”

Efter Rwandauppdraget var jag än en 
gång helt övertygad om att jag aldrig 
mera kunde få ett uppdrag som gav mig 
tillräckligt med utmaningar. Ett år se-
nare fann jag mig ändå än en gång inför 
ett intressant, krävande och utmanande 
uppdrag. Två finska medborgare och 
en österrikare hade blivit kidnappade i 
Jemen, ett av världens farligaste länder. 
Vi jobbade febrilt tillsammans med ut-
rikesministeriet och säkerhetspolisen för 
att få de kidnappade hem vid liv. Drygt 
fem månader senare satt jag i flygplanet 
från Wien på väg hem med det finländ-
ska paret.

Sommaren 2014 och mordet på en 
äldre man i Kotka var en påminnelse om 
vardagarna då jag började min karriär. 
Vi hittade hans lik två veckor senare un-
dangömt i en skogsdunge i en låda. Det 
påminde också om att tillsynes enkla 
fall  ofta är mycket krävande och kompli

Jag återvände till Finland med 
en erfarenhet som fördjupat 
min insikt om hur enkelt man 
med populism och propaganda 
samt med en kritiklös media 

kan motivera folk att ta livet 
av helt okända människor och 
rentav vänner, grannar och 

släktingar. 
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cerade. Att sålla en gärningsman ur en 
större skara människor som var på plats 
då mordet skedde kräver mycket av ut-
redarna.

I skrivande stund sitter jag och väntar 
på nya krävande och intressanta utma-
ningar. Tyvärr betyder det livslång tra-
gedi för någon. Jag vet att jag inte ännu 
heller har sett allt. Jag hittar alltid den 
gamla goda tiden framför mig.
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I skrivande stund sitter jag 
och väntar på nya krävande och 
intressanta utmaningar. Tyvärr 
betyder det livslång tragedi 

för någon. 
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“Polisen börjar utreda om ett brott eller den 

dödas identitet har att göra med saken.”
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Polisinspektör Ari 
Evwaraye är expert på 
brottsbekämpning och 
förebyggande säkerhetsarbete 
vid inrikesministeriet. Han 
pro gradu-avhandling 
i statsvetenskap från 
2011 behandlade polisens 
förebyggande åtgärder för att 
minska allvarliga våldsbrott.

Evwaraye blev polis 2007. 
Innan han flyttade till 
ministeriet hade han arbetat 
både inom den lokala polisen 
och vid en nationell enhet.

”Det handlar inte bara om 
att avlägsna det onda utan 
också om att öka det goda”

Ari Evwaraye

Med dessa ord sammanfattade 
statsminister Jyrki Katainen 
i november 2013 slutrappor-

ten ”Modell för hållbar tillväxt” för det 
internationella forskningsprojekt som 
leddes av filosof  Pekka Himanen. Fram-
tidsrapporten som beställts av Katainens 
regering väckte i stor utsträckning of-
fentlig debatt. Den anklagades både för 
att vara en ”bästa broder”-konstellation, 
där en forskare som statsministern kände 
från förut fick leda ett stort ekonomiskt 
forskningsprojekt, och för att vara me-
ningslöst ordsvammel som inte hade nå-
gon som helst samhällspolitisk betydelse. 
Oberoende av hur meningsfull rappor-
ten var för Finlands framtid skulle det i 
dess centrala tes – ”öka det goda” – ändå 
kunna finnas någonting sådant som skul-
le kunna prägla åtminstone det framtida 
polisarbetet.

Enligt 1 § i polislagen är polisens upp-
gift att trygga rätts- och samhällsordning-
en, upprätthålla allmän ordning och säker-
het samt att förebygga, avslöja och utreda 
brott och föra brott till åtalsprövning. På 
grundkursen för poliser lärde jag mig att 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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åtminstone uppgifter som anknyter till 
brottsbekämpning finns med i lagen, lik-
som i prioritetsordningen: 
det är viktigare att före-
bygga brott än att avslöja 
brott eller föra brott till 
åtalsprövning. Det förkla-
rades att detta till exempel 
innebär att om det bara är 
möjligt ska man hindra en 
person som är påverkad 
av rusmedel att sätta sig 
bakom ratten i stället för 
att vänta på att personen 
ska köra iväg och sedan 
låta personen blåsa när 
brottet redan har begåtts.

Polisutbildningen ger en bra beredskap 
att upprätthålla den allmänna ordningen 
och säkerheten samt att utreda brott. Un-
der utbildningen lär man sig bland annat 
hur man patrullerar med fordon eller till 
fots, vilka krav som gäller för utfärdande 
av en strafforder och färdigheter som be-
hövs vid förhör. Eftersom polisen utövar 
en stor offentlig makt, går hälften av stu-
dietiden åt till att lära sig lagar och regler 
som berör sådana saker. Det räcker inte 
att bara ”lära sig ett trick”. Det är vikti-
gare att lära sig när man får ta till ett trick 
och under vilka förutsättningar.

Man skulle till och med kunna säga att 
laglighetsprincipen är kärnan i polisverk-
samheten i en rättsstat som Finland – allt 
görs enligt reglerna och det finns regler 
för allt man gör. Kan det vara så att detta 
leder till att det som det inte finns exakta 
regler för inte är en riktig verksamhet? 

När jag benade upp lagstiftningen om 
och anvisningar för polisens förebyggan-

de verksamhet inom ramen för mitt slut-
arbete råkade jag nämligen överraskande 

märka att det inte just finns 
några regler. I förarbetet 
för polislagen och rättslit-
teraturen berättas att den 
förebyggande verksamhe-
ten kan omfatta till exem-
pel närpolisverksamhet, 
skyddsrådgivning, övervak-
ning av yrkesbrottslingar, 
projekt för utveckling av 
vägtrafikmiljön, utbildning 
samt vetenskaplig forsk-
ning. Också ungdoms- och 
skolpol isverksamheten 
samt upplysning om trafik-

säkerhet nämns ofta då polisens förebyg-
gande arbete beskrivs. Det finns alltså 
verksamhet, och den är helt klart till och 
med mycket brokig. Däremot är vår upp-
fattning om vad allt den kan innehålla el-
ler vad den borde innehålla inte alldeles 
tydlig.

Samma regler gäller vid förhör av en 
person som misstänks för brott, obero-
ende av om man förhör en person som 
misstänks för mord eller en förstagångs-
snattare. Den finländska rättssäkerhe-
ten innebär också att brottsutredningen 
framskrider på samma, högklassiga sätt 
överallt i Finland, oberoende av om det 
är polisen i Kajana eller Böle som ge-
nomför en utredning. Det enda som är 
gemensamt för skyddsverksamheten och 
skolpolisens arbete är det faktum att bäg-
ge handlar om förebyggande verksamhet. 
Man kan alltså inte ens fastställa några 
gemensamma regler för dem. Skyddsråd-
givning fås inte vid varje polisinrättning, 

På grundkursen för 
poliser lärde jag 

mig att åtminstone 
uppgifter som 
anknyter till 

brottsbekämpning finns 
med i lagen, liksom i 
prioritetsordningen: 
det är viktigare att 
förebygga brott än 
att avslöja brott 

eller föra brott till 
åtalsprövning.
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övervakningen av yrkesbrottslingar va-
rierar mycket mellan olika regioner och 
i vissa regioner finns skolpoliser, i andra 
inte. Det förebyggande arbetet är mycket 
splittrat. Man kan inte fastställa regler för 
förebyggandet på samma sätt som för 
den övriga verksamheten.

Även om det säkert är svårare att skapa 
täckande system för förebyggande än för 
utredning av brott är det ändå inte den 
enda orsaken till att brottsutredningen 
har etablerats som en del av den dagliga 
polisverksamheten, medan förebyggan-
det inte har gjort det.

En förklaring är att det förebyggande 
arbete som avses i lagen inte är, och ska 
heller inte vara, en separat verksamhet. 
Enligt den här uppfattningen sköter poli-
ser sin egen del av förebyggandet av brott 
när de genomför synlig övervakning och 
effektivt avslöjar och utreder brott: risken 
att åka fast är hög och rädslan för straff  
får människor att låta bli att begå brott. 
De som trots den synliga övervakningen 
och risken för att åka fast begår allvarliga 
brott, tas fast och döms till fängelse av en 
domstol. Då kan förbrytarna åtminstone 
inte begå brott i samhället under den tid 
de sitter fängslade. Dessa faktorer – den 
allmänna rädslan för straff  och isolering-
en av förbrytare – är hörnstenarna i den 
så kallade straffteorin. Problemet är bara 
att de inte riktigt fungerar. Polisens tradi-
tionella metoder är dåliga med tanke på 
förebyggande.

* * *

Jag har sällan så koncentrerat följt med 
presentationen av resultaten av en akade-

Man skulle till och med kunna 
säga att laglighetsprincipen 

är kärnan i polisverksamheten i 
en rättsstat som Finland – allt 

görs enligt reglerna och det 
finns regler för allt man gör.

Man kan inte fastställa 
regler för förebyggandet på 

samma sätt som för den övriga 
verksamheten.
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misk forskning som under det internatio-
nella kriminologseminariet i Stockholm 
2014, där två festtalare, amerikanerna 
Daniel Nagin och Joan 
Petersilia, berättade om 
resultaten av sin forsk-
ning. Nagin och Petersilia 
hade båda skapat en kar-
riär genom att undersöka 
hur olika skeden i straff-
processen påverkar begå-
endet av brott och huru-
vida brotten begås på nytt.

I sin presentation i den 
somriga föreläsningssalen 
gick Nagin på amerikanskt 
tydligt vis igenom hur sannolikheten för 
att åka fast, arresteras, få ett åtal väckt 
mot sig och få en dom påverkar huru-
vida en förbrytare begår ett brott. Dess-
utom granskade han hur den eventu-
ella domens stränghet påverkar personer 
som börjar begå brott. Han hade samlat 
material på olika håll i världen i flera år-
tionden. Resultatet av Nagins forskning 
visade grovt sagt att endast risken för att 
bli fast har en förebyggande effekt. Ock-
så denna effekt var ringa, och den hade 
ingen koppling till sannolikheten för att 
få ett straff  för ett brott eller hur strängt 
straffet är. Snarare kan effekten kopplas 
till människans primitiva önskan om att 
undvika själva ögonblicket då man åker 
fast och upplevelsen av att åka fast.

Joan Petersilias upptäckt kan anses 
ännu mer förbryllande. Enligt hennes 
forskningar ökar stränga straff  brotts-
ligheten. Om två förbrytare åker fast för 
samma gärning och får olika långa straff, 
kommer den som friges senare att begå 

både fler och allvarligare brott än den som 
friges tidigare. Med andra ord är tanken 
om att en förbrytare åtminstone inte kan 

gå ute på gatorna och begå 
brott under den tid perso-
nen sitter i fängelse i princip 
riktig, men på samhällsnivå 
och längre sikt ökar fängel-
sestraff  brottsligheten. Pe-
tersilias upptäckter grundar 
sig på att långt straff  gör att 
fången i högre grad margi-
naliseras från samhället. Det 
försvagar personens förmå-
ga att återvända till ett icke-
brottsligt liv i samhället. En 

lång tid i fängelse stärker den kriminella 
identiteten och fel sorts sociala nätverk.

Nagins och Petersilias forskningar ut-
gör en liten med välkänd del av en stor 
grupp internationella kriminologiska 
forskningar, vars slutresultat nästan utan 
undantag pekar i samma riktning. Upp-
täckterna spelar en stor roll för polisens 
förebyggande verksamhet. De innebär 
att inte ens en täckande allmän övervak-
ning, upprätthållandet av risken för att 
bli fast eller en effektiv brottsutredning 
är tillräckliga eller effektiva förebyggande 
metoder.

Finland har det lägsta antalet poliser i 
förhållande till den totala befolkningen, 
cirka 150 poliser per 100 000 invånare, i 
hela Europa. På det europeiska fastlan-
det är det inte ovanligt att förhållandet är 
tredubbelt. För oss innebär det här att till 
och med i de fall där det skulle vara ef-
fektivt att öka övervakningen, har vi då-
liga möjligheter att öka den så mycket att 
den i betydande grad skulle minska anta-

De innebär att inte 
ens en täckande 

allmän övervakning, 
upprätthållandet 
av risken för 
att bli fast 

eller en effektiv 
brottsutredning 
är tillräckliga 
eller effektiva 

förebyggande metoder.
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let brott. Brotten och förberedandet av 
dem sker också i allt större utsträckning 
på sådana platser dit den synliga över-
vakningen når – i slutna organisationer, 
hem, på arbetsplatser och på internet.

Forskningsinformationens effekter 
på den finländska straffpraxisen syns 
också i polisarbetet. Det torde inte vara 
endast en eller två konstaplar som har 
lagt märke till att cirkulationen är då-
lig inom polisens klientkrets. De domar 
som våra domstolar ger, och som i den 
offentliga debatten ofta anses vara för 
lindriga, kommer fram genom att för-
brytarna snabbt efter föregående brott 
igen sysselsätter polisen. Det är enkelt att 
identifiera sig med den frustration många 
poliser känner till exempel när de ser en 
ung återfallsförbrytare tredje gången. Så-
som Petersilias forskningar visar skulle vi 
dock sannolikt ha mycket mer brottslig-
het om domarna var dubbelt strängare.

Den svaga cirkulationen i polisens kli-
entkrets avslöjar dock också någonting 
annat, som vid första anblick endast ser 
ut som dyster statistik: under tre procent 
av befolkningen begår hälften av alla 
brott. Brottligheten hopas kraftigt hos en 
mycket liten del av befolkningen. I frå-
ga om våldsbrott är anhopningen ännu 
kraftigare hos offren för brotten än hos 
gärningsmännen: en procent av befolk-
ningen får utså två tredjedelar av allt våld. 
Denna procentandel av befolkningens 
utsätts för våld fler än tio gånger per år. 
En sak som ofta glöms bort är det fak-
tum att gärningsmännen och offren ofta 
är samma personer. Det samlas också an-
dra sociala och sanitära problem hos den 
här delen av befolkningen: arbetslöshet, 

Brotten och förberedandet av 
dem sker också i allt större 

utsträckning på sådana platser 
dit den synliga övervakningen 
når – i slutna organisationer, 
hem, på arbetsplatser och på 

internet.

Brottligheten hopas kraftigt 
hos en mycket liten del av 

befolkningen.
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avhopp från skolan samt psykiska pro-
blem och missbruksproblem. Polisens 
lilla klientkrets är också klienter vid andra 
instanser.

* * *

Anhopningen av brott och sociala pro-
blem kan verka svår, men den innebär 
en möjlighet med tanke på det förebyg-
gande perspektivet. Genom att påverka 
endast en liten del av befolkningen kan 
man eventuellt minska en betydande del 
av all brottslighet.

Flera forskningar visar att förebyg-
gandet av brott och säkerhetsproblem är 
ekonomiskt lönsamt. Till exempel visade 
en kostnadsanalys som gjordes i Sve-
rige 2013 att en person som hör till en 
endast aningen våldsam extrem rörelse 
kostar samhället närmare 
100 000 euro per år. Ett 
litet lokalt och högerex-
tremistiskt gäng bestående 
av 15–20 personer med-
för kostnader på cirka 30 
miljoner euro på 15 år. 
Dessa kostnader uppstår 
till följd av utredning av 
brotten, reparation av de skador de orsa-
kat, sjukvård för offer och gärningsmän, 
skatteförluster på grund av frånvaro från 
arbetet och arbetslöshet samt alla andra 
utgifter som en sådan marginalisering 
medför. Med dessa 100 000 euro skulle 
man till exempel kunna anställa två po-
liser, en ungdomsarbetare eller organi-
sationsarbetare att arbeta mot förebyg-
gande av våldsam extremism på lokal 
nivå. Och, såsom samma forskning visar, 

dessa anställda skulle ha en mycket större 
genomslagskraft än om man endast hin-
drar en ung person från att gå med i en 
extrem rörelse. Förebyggandet betalar sig 
tillbaka.

Utifrån den här informationen skulle 
man kunna tänka att förebyggandet av 
säkerhetsproblem är polisens eller någon 
annan myndighets faktiska huvudarbete 
redan i dag. Inte kan det ju vara så att 
endast bristfällig information om i hur 
liten grad risken för att bli fast förebyg-
ger brott skulle utgöra ett hinder för det 
riktiga förebyggande arbetsgreppet. Så är 
det knappast heller, utan ett annat stort 
hinder för verksamheten är förvaltning-
ens karaktär. De inbesparingar som det 
förebyggande arbetet medför syns inte 
endast som inbesparingar för polisen, 
socialväsendet eller FPA, utan de bil-

dar små bäckar som syns 
lite i allas budgetar. Ingen 
enskild myndighet gynnas 
alltså ensam av dessa inbe-
sparingar, utan hela samhäl-
let gör det. När produktivi-
teten inom myndigheternas 
verksamhet sedan följs i 
form av konkreta prestatio-

ner, till exempel hur lång tid det tar att 
utreda ett brottsfall, hur många böter 
som delats ut eller hur många som al-
koholtestats i trafiken, är den svåra ek-
vationen klar: nyttan med den förebyg-
gande verksamheten delas med ”andra” 
och varje årsverke som används för den 
förebyggande verksamheten är bort från 
de resultat som mäts som ”egna”, till ex-
empel alkoholtester.

Även om förebyggandet i första hand 

Anhopningen av brott 
och sociala problem 

kan verka svår, 
men den innebär en 

möjlighet med tanke 
på det förebyggande 

perspektivet.
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är bra för samhället, gynnar det dock 
även polisen själv. Det förebyggandet 
arbetet behöver inte ens vara särskilt ef-
fektivt med traditionella mått mätt för att 
vara meningsfullt. Ett exempel som kan 
nämnas är modellen Väkivallan katkaisu 
(stoppa våldet) som polisinrättningen 
i Västra Nyland och föreningen Lyö-
mätön Linja Espoossa ry har utvecklat 
tillsammans. I den hänvisar polisen per-
soner som misstänks ha utövat våld i en 
nära relation antingen redan då de först 
träffas eller senast vid förhöret till det 
program för minskande av våld som till-
handahålls inom tredje sektorn. Förbry-
tarens deltagande i programmet påverkar 
inte på något sätt själva straffprocessen 
och hänvisningen till programmet tar 
kanske fem minuter av en sakkunnig po-
lis arbetstid. När man beaktar hur mycket 
ett fall av våld i en nära relation binder 
polisens resurser, från alarmering till det 
färdiga förundersökningsprotokollet, 
måste programmet för att stoppa våldet 
endast lyckas för var tionde förbrytare 
för att det arbete polisen besparas genom 
de brott personen inte begår ska spara 
mer än den tid som används för hänvis-
ning av personer som utövar våld i famil-
jen. Det kan hända att den kalkylmässiga 
”procenten av framsteg” inte ens behö-
ver vara så stor. Såsom konstateras ovan 
begår en gärningsman ofta många gär-
ningar. I de fall där undersökningen och 
ett eventuellt straff  utgår från den egent-
liga gärningen riktar sig förebyggande i 
stil med modellen Väkivallan katkaisu 
till gärningsmannen själv och därigenom 
även till alla gärningsmannens framtida 
gärningar. En sådan effektivitetskalkyl 

Det förebyggandet arbetet 
behöver inte ens vara särskilt 
effektivt med traditionella 

mått mätt för att vara 
meningsfullt.
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åsidosätter dock den allra viktigaste följ-
den av polisens handledande verksamhet: 
det faktum att minst vart 
tionde offer, var tionde 
gärningsman och ofta en 
hel familj tack vare verk-
samheten kan fortsätta sitt 
liv utan våld.

Modellen Väkivallan 
katkaisu visar på ett bra 
sätt på vad förebyggandet 
av brott och polisens roll i förebyggandet 
bygger. Under de senaste 3,5 åren har jag 
arbetat med ett nationellt program för 
intern säkerhet. Ett av de centrala målen 
för programmet har varit att utveckla och 
sprida handlingsmodeller som effektivt 
förebygger olika säkerhetsproblem. För 
att man ska kunna utveckla sådana här 
handlingsmodeller förutsätts kontinuer-
lig bedömning och att man studerar vad 
säkerhetsproblemen beror på. Riktat våld 
på arbetsplatser är en annan typ av fe-
nomen än våldsamma gärningar till följd 
av extremisttänkande, och försäljning av 
narkotika på gator är ett annat fenomen 
än exempelvis hatbrott. Genom att för-
stå orsakerna till problemen förstår man 
samtidigt vilka faktorer man bör påverka 
för att kunna förebygga problemen. Ge-
nom att göra den här analysen hittar man 
polisens roll och möjligheter. Nyckeln 
är att identifiera de områden där polisen 
ensam eller tillsammans med någon an-
nan effektivt kan påverka den negativa 
utvecklingen. Det varken går eller lönar 
sig att försöka förebygga alla fenomen, 
åtminstone inte inom ramen för polisens 
verksamhet.

Få säkerhetsproblem eller brottsfeno-

men är sådana att inte en omfattande 
grupp yrkesutbildade skulle kunna arbeta 

med att påverka dem innan 
problemen uppstår. Polisen 
är en av dessa yrkesutbilda-
de aktörer. Polisens roll ser 
dock annorlunda ut i fråga 
om att påverka de bakom-
liggande orsakerna till brott 
än i fråga om exempelvis 
brottsutredning: polisen 

arbetar inte ensam, utan som en del av 
en sektorsövergripande kedja av aktörer. 
Det här är en lättnad med tanke på resur-
serna. Man behöver inte bära ”bördan” 
ensam – i alla fall inte om samarbetet 
med de övriga aktörerna fungerar. Det 
här förutsätter ofta att det för samarbetet 
finns avtal, strukturer och, framför allt, 
ett starkt förtroende mellan polisen och 
de övriga aktörerna. 

I fråga om till exempel skolattacker 
vet man att obehandlade upplevelser 
av mobbning, mentala problem med 
anknytning till ångest och depression, 
möjligheten att synas på webbplatser där 
massattacker beundras samt enkel till-
gång till skjutvapen ofta finns i bakgrun-
den till gärningarna. Polisen kan vara den 
aktör för vilken mobbningen avslöjas el-
ler den som delges oroväckande inlägg på 
diskussionsforum, men polisen kan inte 
vara den aktör som tar hand om perso-
nens traumatiska mobbningsupplevelser 
eller mentala problem ur en professionell 
synvinkel. Polisen kan dock förmedla 
denna viktiga information till exempelvis 
skolan eller hälso- och sjukvården, om 
dessa inte annars skulle vara medveten 
om den. Dessutom tar polisen naturligt-

Genom att förstå 
orsakerna till 

problemen förstår 
man samtidigt vilka 

faktorer man bör 
påverka för att kunna 
förebygga problemen.
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vis hand om den uppgift som hör till dess 
befogenheter, det vill säga att begränsa 
tillgången till skjutvapen i de fall där det 
finns orsak till och lagliga grunder för 
det. Polisens egen direkt förebyggande 
verksamhet kan i olika situationer inne-
bära till och med ringa konkreta åtgärder, 
men polisen har en viktigare roll både i 
fråga om att dra igång verksamheten och 
att leda samarbetet.

Polisen är, precis som förut, en expert 
på säkerhetsfrågor. Ofta är det också så 
att polisen har en laglig skyldighet att fö-
rebygga ett brott, men andra aktörer har 
de bästa verktygen för detta. Det kan till 
exempel hända att det faktum att en de-
primerad ung person som är intresserad 
av vapen besöker webbplatser med an-
knytning till människohat utan polisens 
initiativ kan förbli betydelselöst för andra 
aktörer i närheten av fallet.

Så här gick det nästan i ett visst fall som 
nyligen skedde. Polisen fick en anmälan 
om oro för en ung vuxen som hade gett 
en antydan om en skolattack på nätet och 
vars profil på sociala medier hänvisade 
till finländska och amerikanska skolat-
tacker. Polisen utredde fallet, men det 
uppdagades snabbt att saken ur en straff-
processuell synvinkel var klar: det fanns 
inte tillräckligt med bevis på att personen 
höll på att förbereda ett grovt brott mot 
liv eller hälsa som personen skulle kunna 
dömas för. Utifrån det man vet om per-
soner som utför skolattacker kopplades 
personen dock till flera riskfaktorer med 
anknytning till massattacker. Man kunde 
inte låta fallet vara. Det uppdagades att 
ett av problemen kunde kopplas till den 
mentala hälsan. Precis som i många an-

Polisens roll ser dock annorlunda 
ut i fråga om att påverka de 
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dra fall där en person genomfört eller 
hotat att genomföra en massattack kun-
de de mentala problemen 
dock inte kopplas samman 
med sådana hallucinatio-
ner, våldsamhet eller själv-
destruktivitet att personen 
på basis av dessa skulle ha 
kunnat ordineras vård mot 
sin vilja. Ur ett hälso- och 
sjukvårdsperspektiv hade 
personen inte ens ett akut 
behov av tjänster.

Polisen var i en svår si-
tuation. Den enda som återstod av de 
traditionella metoderna var observa-
tion eller gripande av en person för att 
skydda mot brott och störande beteende 
i enlighet med polislagen. Hotets karak-
tär var problematisk: även om sannolik-
heten var stor att personen i fråga skulle 
utföra någon form av skolattack, fanns 
det inga antydningar om när dådet skulle 
inträffa. Gripande i enlighet med polisla-
gen är en mycket kortsiktig lösning och 
det kan ifrågasättas huruvida en person 
ens kan gripas på den grunden om det 
vid tidpunkten för gripandet inte tydligt 
framgår att personen inom kort kommer 
att begå ett brott, som man skyddar mot 
genom att gripa personen. Å andra sidan 
är med polislagen förenlig observation 
utan några uppgifter om när något kan 
hända mycket tidskrävande och dyrt.

Man hittande en lösning genom ovan 
nämnda samarbete och polisens aktivi-
tet. Polisen diskuterade med anordnare 
av mentalvårdstjänster och klargjorde för 
dem vilka risker dylika situationer för-
knippas med. Personen fick rätt tjänster 

även om personen inte utifrån endast en 
medicinsk bedömning skulle ha fått dem, 

åtminstone inte lika snabbt 
eller i samma utsträckning. 
Genom det team bestående 
av flera olika myndigheter 
som leddes av polisen fick 
personen också socialser-
vice och stöd av organi-
sationer. För närvarande 
bidrar polisen själv genom 
att en polis som utbildats i 
förebyggande verksamhet 
regelbundet håller kontakt 

med personen. Det att den här polisen 
några gånger i veckan eller månaden träf-
far personen och frågar ”hur går det för 
dig?” kan kallas för mjukt säkerhetsar-
bete. Om man med mjukt arbete dock 
avser sådant som inte hör till den hårda 
kärnan i polisverksamheten så kan det 
konstateras att det inte finns något mjukt 
i förebyggandet av massattacker.

* * *

Den förebyggande verksamhetens be-
tydelse för polisverksamheten i sin hel-
het har skissats upp i strategin för den 
förebyggande verksamheten för åren 
2014–2018. Enligt strategin utgörs den 
förebyggande verksamheten av en helhet 
som å ena sidan omfattar daglig polis-
verksamhet som genomförs på ett före-
byggande sätt och å andra sidan special-
verksamhet, där polisen vidtar åtgärder 
med det främsta syftet att förbättra den 
förebyggande säkerheten.

Polisens åtgärder inom ramen för mo-
dellen Väkivallan katkaisu är säkert ett 
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bra exempel på daglig polisverksamhet 
som genomförs i förebyggande syfte. 
Likaså är till exempel det att polisen be-
möter ungdomar som tillhör etniska mi-
noriteter på ett icke-diskriminerande och 
sakligt sätt en utmärkt metod för att öka 
förtroendet för de finländska myndighe-
terna och förebygga sådana säkerhets-
problem som bristen på förtroende kan 
leda till.

Förebyggande verksamhet som ge-
nomförs på ett informationslett sätt är 
inte ideologisk utan ett val som baseras 
på forskningsinformation. Frågan är vil-
ket som är det mest kostnadseffektiva 
sättet att utföra polisarbetet, det vill säga 
uppnå ett så bra resultat som möjligt i 
fråga om den allmänna ordningen och 
säkerheten samt rätts- och samhällsord-
ningen. Ett av de intressantaste exem-
plen på nytt, holistiskt tänkande kom 
nyligen från Sverige. Rikskriminalpolisen 
publicerade i oktober 2014 en rapport 
om de konsekvenser och hot som orga-
niserad brottslighet medför på lokal nivå. 
I stället för att som slutsats för rapporten 
presentera ytterligare legislativa metoder 
i syfte att försvåra de kriminella gängens 
verksamhet eller öka polisens befogen-
heter, presenterades hur närpolisen rik-
tar sig till socialt marginaliserade områ-
den för att göra det svårare för gängen 
att rekrytera nya, unga medlemmar. Fö-
rebyggande förutsätter rätt verktyg. Vis-
serligen går det att fästa en skruv med 
en hammare, men det är betydligt lättare 
med en skruvmejsel.

Hur skulle polisarbetet då kunna se ut 
i framtiden? Det framtida polisarbetet 
är en del av det samhälle där det utförs. 

Polisen är en viktig del av 
”säkerhetens värdekedja”, där 
man i stället för att endast 

avlägsna det onda satsar på de 
länkar som kan öka människors 

säkerhet och känsla av 
säkerhet.
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Självändamålet med arbetet är inte att ut-
föra uppgifter genom att stirra på presta-
tioner. Polisen är en viktig del av ”säker-
hetens värdekedja”, där man i stället för 
att endast avlägsna det onda satsar på de 
länkar som kan öka människors säkerhet 
och känsla av säkerhet. I det framtida po-
lisarbetet kommer polisen att förebygga 
uppkomsten av brottlighet tillsammans 
med andra aktörer och på ett högklassigt 
sätt utreda de brott som begås trots att 
alla tillsammans gör sitt bästa för att fö-
rebygga dem.
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“Vid obduktionen av kvinnan framgick det 

att hon var som när hon levde, och kvinnan 

hade halsen uppskuren.”
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Anu Haikansalo är lektor 
i poliskommunikation. 
Hon har arbetat vid 
Polisyrkeshögskolan sedan 
2010.

Haikansalo är 
filosofie magister och 
specialyrkeslärare. Hon skriver 
en doktorsavhandling om 
speciella drag i polisbefälets 
språkbruk.

I den här artikeln behandlar jag 
det språkbruk som är typiskt 
inom poliskulturen utifrån hur 

det ser ut för en civil som jag själv 
som är inriktad på språkforskning. 
Först presenterar jag mina tolkningar om 
poliskulturens karaktär och reflekterar 
över dem med forskning som behandlar 
det här ämnet. Efter det fortsätter jag 
genom att belysa begreppen diskurs och 
genre. Min avsikt är att fundera på varför 
en viss typ av språkbruk är vanligt inom 
polisen: Vad vill man framhäva med 
språkbruket? Vilka funktioner, det vill 
säga vilka syften, har de språkliga valen?  
Till slut framför jag ett önskemål om att 
blivande poliser utvecklar sin språkmed-
vetenhet och lär sig känna igen de krafter 
inom gruppen som styr dem.

 
* * * 

 
Då jag för lite över tre år sedan tillträdde 
tjänsten som lärare i finska och kommu-
nikation och steg in genom dörrarna på 
Polisyrkeshögskolan steg jag in i en ny 
kultur och ett nytt språk. Samtidigt som 

Så typiskt polisen!

Anu Haikansalo

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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jag försökte förstå former, värderingar 
och barlaster från det förflutna inom po-
liskulturen skrattade jag åt konstigheter i 
ordförrådet och hötte med fingret åt de 
omständiga strukturerna. Blåögd som jag 
var försökte jag arbeta med det här språ-
ket som med andra språk och försökte 
böja det efter min vilja. Jag märkte snart 
att vissa sätt och drag inom språkbruket 
var en så stark del av den här kulturen, 
av kulturens praktik och språk att jag var 
maktlös mot dem.

Det sätt som poliskulturen och läroan-
stalten som utbildar poliser har att språk-
ligt beskriva och skapa sättet att vara po-
lis kändes till en början häpnadsväckande 
gammalmodiga för mig. Jag blev vänligt 
mottagen och lärde känna många trev-
liga och kloka personer men jag stötte 
också på sexism förklädd till gentleman-
naskap, formell stelhet inför förmännen, 
homofobi, rasism och könsrollsindelade 
kommunikationssituationer. Jag har inte 
någon annanstans varit så medveten 
om mitt kön och mitt utseende som i 
den här omgivningen. Jag mötte också 
både frispråkig humor och ett språkbruk 
som var komiskt byråkratiskt, där åtgär-
der vidtogs av personer. Då jag läste under-
sökningar om poliskulturen märkte jag 
att också personer som var visare än jag 
hade gjort liknande observationer. Timo 
Korander har räknat upp bland annat 
yrkesmässig isolering, inbördes solidari-
tet, hegemonisk maskulinitet, moralisk 
och politisk konservatism, pragmatism 
och hierarki som typiska drag för polis-
kulturen1. Mycket förenklat är den ty-

1   Korander 2004, 4

piska representanten för poliskulturen 
alltså en familjecentrerad människa som 
uppskattar manliga saker, understöder 
högern, som  trivs med sina arbetskam-
rater även på fritiden, vet sin plats i kom-
menderingskedjan och har ett praktiskt 
arbetssätt. Poliskulturen beskrivs i forsk-
ningen som maskulin och att vara polis 
beskrivs som något väldigt könsbundet2. 
Man producerar kulturell uppskattning 
med språket och redan valet av ord har 
stor betydelse. I verkligheten är sättet att 
uttrycka sig i ord fullt av val. I vilken som 
helst situation där man använder språk 
finns det någon ideologi bakom valen.3 
Det här kulturella sättet att producera 
betydelser och det virrvarr av betydelser 
som blir slutresultatet kan benämnas dis-
kurs.

 
* * * 

 
Vi ser alltså på diskurserna, som de ovan 
nämnda små världarna av kultur och 
språk kallas i olika vetenskaper. De su-
ger hastigt med sig den som stiger över 
tröskeln – människan har ett naturligt 
behov att bli socialiserad och bli en del 
av oss. I några år kunde jag också se 
polis(läroanstalts)diskursen ur en utom-
stående persons perspektiv, tills jag en 
dag upptäckte att jag verkställde planer och 
välsignade beslut. Tänkesättet förändras, 
språket förändras, arbetssättet förändras.

Polisens diskurs formas av alla de prak-
tiker där språket används. Kulturen som 
producerar språk och som produceras 
med språket påverkar diskursen. Utkris-
2   Honkonen 1999, 168
3   Heikkinen 2012, 17. 
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talliserade tänkesätt, värderingar, attity-
der och antaganden skapar en gemen-
sam diskurs och definierar de språkliga 
val som görs inom den. Polisens diskurs 
formas till exempel av de ovan nämnda 
kulturella särdragen såsom en stark hie-
rarkisk struktur, maskulinitet och kon-
servatism, samt olika vi-och-de-kon-
stellationer. Kulturellt godkända språk-
bruksformer föds enligt Pierre Bourdieu 
i sociala kamper som görs med tiden, i 
dem bestäms det vem som har lov att 
tala på ett visst sätt i en viss situation4.  
Man kan se det som att diskursen har en 
funktion som skapar gruppsamhörig-
het: med en gemensam diskurs skiljer 
man sig från andra grupper. I det här 
sammanhanget kan man också tala om 
en gruppdiskurs, då det gemensamma 
språket och arbetssättet ses som en 
symbolisk faktor som skapar samhörig-
het i gruppen. Timo Korander talar om 
en stark kod poliser emellan, där också 
bruket av ens eget språk ingår5. Yrkes-
språket är en väsentlig del av koden. En-
ligt Pirjo Hiidenmaa lyfts yrkesspråket 
vanligtvis inte fram alls i studierna, utan 
språket anammas vid sidan av att man lär 
sig de professionella kunskaperna6. En-
ligt Matti Mälkiäs och Jari Stenvalls ord 
är ”yrkesspråket ofta ett starkt integrerat 
och naturligt sätt att strukturera den egna 
branschens yrkesverklighet”7.

Trots att polisen har som mål att 
skapa en bild av en enhetlig polis finns 
det meningsskiljaktigheter och motsätt-

4   Bourdieu 1991, 38
5   Korander 2004
6   Hiidenmaa 2000, 28
7   Mälkiä & Stenvall 1997, 34

Jag mötte också både 
frispråkig humor och ett 
språkbruk som var komiskt 

byråkratiskt, där åtgärder 
vidtogs av personer.

I verkligheten är sättet att 
uttrycka sig i ord fullt av val. 
I vilken språkbrukssituation 
som helst står det en något 

slags ideologi bakom.

Man kan se det som att 
diskursen har en funktion som 

skapar gruppsamhörighet: med en 
gemensam diskus skiljer man sig 

från andra grupper.
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ningar inom kulturen som avspeglas på 
diskursen och via den på språkbruket. 
Polisens motkraft i olika situationer är 
klienterna, juristerna och de civila, för att 
nämna några. Jag har också uppfattat att 
det finns motsättningar mellan manska-
pet och befälet, mellan fältverksamheten 
och utredningsverksamheten och mellan 
män och kvinnor. Likadana observatio-
ner om spänningar mellan olika grupper 
har också gjorts inom den 
svenska poliskulturen.8

Polisdiskursen innehål-
ler således inte bara ett 
enhetligt språkbruk. För 
de här sätten som inom 
diskursen används för att 
göra språkliga val används 
till exempel inom språk-
forskningen benämningen 
genre, det vill säga texttyp. 
I olika situationer väljer 
man olika sätt att använda 
språket och ibland  styr 
genren också hur vi beter oss i en spe-
cifik situation eller hur vi tolkar den.  

* * * 
 

Vad vet man om polisspråkets genrer? 
Ett gemensamt drag för allt polisspråk är 
åtminstone det att allt språk som produ-
ceras i arbetet är myndighetsspråk. Insti-
tutet för de inhemska språken definierar 
det så här  på sin webbplats: “Myndig-
hetsspråk är ett språk som myndigheter 
och de som erbjuder offentliga tjänster 
använder i sina arbetsuppgifter. Såväl 

8   Stenmark 2005

hela landets som den enskilda medborga-
rens ärenden bereds på myndighetsspråk. 
Man skriver meddelanden, fattar beslut, 
rapporterar, handleder och förhandlar.”9 
Ibland har ordet myndighetsspråk en ne-
gativ klang, då menar man ett språk som 
är komplicerat och svårtolkat. Gemen-
samma drag för polisgenren skapas av 
den grupp av drag som är typisk för det 
språk som polisen använder. Polissprå-

ket innehåller många drag 
som är typiska för myndig-
hetsspråk och lagspråk. Å 
ena sidan är målsättningen 
att vara entydig och sam-
manhängande, å andra si-
dan är det ett intetsägande 
spel med svåra begrepp. 
Det finns alltså flera gen-
rer inom polisdiskursen. 
Genrerna har gemen-
samma drag, men också 
olikheter. Till exempel är 
det sannolikt att den som 

utreder ekonomisk brottslighet använ-
der ett annorlunda språk och en annor-
lunda vokabulär än poliser på fältet. Den 
förstnämnda skriver mycket i sitt arbete 
och anpassar sig till specialspråket och 
uttrycksformulären i sin bransch för att 
vara trovärdig. Den förmodade läsaren 
för den personens texter är troligen en 
åklagare som är specialiserad på ekono-
misk brottslighet. Tillsammans delar de 
den gemensamma terminologin och till 
och med den juridiska stilen. Den senare 
av de ovannämnda talar däremot främst i 
sitt arbete och lär sig använda rätt sätt att 

9   Mitä virkakieli on? Läst 19.10.2013.

Trots att polisen 
har som mål att 
skapa en bild av 
en enhetlig polis 

finns det menings-
skiljaktigheter och 
motsättningar inom 
kulturen som avspeg-
las på diskursen och 
via den i språkbru-

ket. 
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kommunicera med olika människor. De 
som läser de korta texter han eller hon 
producerar är främst de utredare som ut-
reder saken, det vill säga andra poliser, 
ibland också åklagaren. Det finns alltid 
en praktisk orsak bakom de språkliga va-
len.

Genre är ändå inte ett klart avgrän-
sat begrepp. Sett ur ett snävt perspektiv 
kan genre betyda olika typer av skrivna 
texter som till exempel till sin form el-
ler sitt uttryckssätt är på ett visst sätt: 
då skulle polisgenrer till exempel kunna 
vara brottsanmälan, utredningsprome-
moria, förhörsberättelse, inledning till ett 
förundersökningsprotokoll och press-
meddelande. Sett ur ett brett perspektiv 
kan genre ändå betyda skrivet och talat 
språk som varierar i olika situationer eller 
som aktiveras då ett specifikt tema be-
handlas. Genren råder i bakgrunden för 
både texter och samtal, genren styr pro-
duktionen och också förståelsen av dem: 
samtalspartnern, situationen eller perso-
nens ställning i hierarkin påverkar språ-
ket. I förordet till verket Genreanalyysi 
beskrivs genre på följande sätt: “Genrer, 
det vill säga texttyper, är väsentliga i allt 
umgänge mellan människor. De styr hur 
vi handlar i olika situationer och hur vi 
tolkar varandras språkliga och övriga 
beteende. Å andra sidan ändrar vi konti-
nuerligt genrerna genom vårt eget hand-
lande. Vi lever vårt dagliga liv och de här 
typerna lever i oss.”10

Också genrerna i sig själv har luddiga 
gränser: det går inte att exakt definiera 
vilka drag, strukturer eller enskilda ord 

10   Heikkinen m.fl. 2012, 11.

Polisspråket innehåller många 
drag som är typiska för 

myndighetsspråk och lagspråk. 
å ena sidan är målsättningen 

att vara entydig och 
sammanhängande, å andra sidan 
är det ett intetsägande spel 

med svåra begrepp.
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som förekommer i en viss genre. Det är 
snarare fråga om typiska drag – genren 
utformas enligt den struktur eller enligt 
det språkbruk som är typiskt för den. 
Genrerna innehåller na-
turaliseringar, det vill säga 
normer och vedertagna 
sätt att uttrycka saker som 
utvecklats via socialisation. 
En stor del av genrerna är 
sådana att den som använ-
der dem sannolikt känner 
igen dem trots att gränser-
na är luddiga11.

Världen textualiseras, det vill säga den 
byggs allt mer upp av texter. För att kla-
ra sig i ett textsamhälle måste man vara 
genremedveten, man måste bli medveten 
om att människorna varierar sitt språk-
liga och sitt övriga beteende på ett än-
damålsenligt sätt enligt situationen och 
enligt sina mål. Förmågan att känna igen 
genrer är en del av textkompetensen.12 
Människor använder genrer kontinuer-
ligt i sitt eget liv och påverkas av dem 
även om vi i praktiken ofta tar genrerna 
för givet utan att vara medvetna om de-
ras inverkan13. Ofta märker inte män-
niskan det som är närvarande överallt. 
Av polisgenrerna är det första man kom-
mer att tänka på och det som är lättast att 
känna igen det så kallade cop speak som är 
en språkform som fungerar med bland 
annat överordnade begrepp och yrkes-
vokabulär. Fältpatrullen kan till exempel 
registrera ett vardagsuppdrag så här: På 
platsen har en mansperson observerats. Patrul-

11   Heikkinen & Voutilainen 2012, 36
12   Heikkinen & Voutilainen 2012, 18.
13   Heikkinen & Voutilainen 2012, 18.

len har stigit ur fordonet och utfört gripande. 
Ett intressant drag i cop speak är att det 
ser väldigt likadant ut i polisgenrerna i 
olika språk. Marko Vesterbacka har be-

skrivit cop speak som allt 
sådant polisspråk som skil-
jer sig från standardspråket 
och som har förändrats till 
ett självändamål och som 
inte ens polisen själv kan 
finna någon vettig för-
klaring till. ”Cop speak 
är uttryck och skrivsätt 
som har blivit manér.”14 

Som egna genrer inom polisspråket 
kunde man utöver det urskilja till exem-
pel en förvaltningsgenre och en genre 
för daglig information samt en man-
skapsgenre, en genre för användning 
av maktmedel och en genre för ekono-
misk brottslighet.  Jag har ändå under 
den senaste tiden varit särskilt intres-
serad av befälsgenren som är överlap-
pande med flera andra genrer. Utmär-
kande för befälsgenren är att den direkt 
verkar sträva efter att vara byråkratisk. 

* * *
 

Låt oss se närmare på det sätt att använ-
da språk som jag i den här texten kallar 
befälsgenre. Den grupp som använder 
genren består av polisbefälet, det vill säga 
befäl som arbetar med förmans- eller ex-
pertuppgifter, eller polisens “aristokratis-
ka elit” som genomgått en universitetsut-
bildning15. Gruppen är dock inte jämn-
stark utan det finns flera olika typer av 
14   Vesterbacka & Pajarinen 2008.
15   Honkonen 1999, 171

Genrerna innehåller 
naturaliseringar, 

det vill säga normer 
och vedertagna sätt 
att uttrycka saker 
som utvecklats via 

socialisation.
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språkanvändare inom den. Jag har ändå 
lagt märke till vissa typiska drag och na-
turaliserade uttryck i de språkliga val som 
befälet gör. Nedan finns två korta exem-
pel på texter som är skrivna av skribenter 
som representerar polisbefälet. Textprov 
A är ett avsnitt ur ett mognadsprov som 
skrivits i samband med befälsstudier, 
textprov B är ett utdrag ur ett YH-exa-
mensarbete. 

 
A. Under arbetet med lärdomsprovet upp-
täckte jag att polisstationens personal sak-
nade tillräckligt kunnande om hur man 
tar emot en asylansökan och att använda 
olika myndigheters datasystem för att ta 
emot ansökan. Avsaknaden av kunnande 
var på så sätt mångfasetterad. Målet med 
examensarbetet var att öka personalens 
kunnande och att hjälpa personalen att 
klara av anhängiggörandet av asylansö-
kan och de åtgärder som i början hänför 
sig till det. 

 
B. Ändring av rättsområdet i begäran på 
grund av att det är fel myndighet som ber 
om det, kan inte vara möjligt enligt det 
här betraktelsesättet. Om man avhåller 
sig från uppfattningen att rättshjälp endast 
kan vara information som den judiciella 
myndigheten besitter, betyder det att be-
greppet judiciell myndighet borde fören-
hetligas. Å andra sidan, med det ovan 
behandlade i beaktande, kan man tolka 
det som att förenhetligandet sker i form av 
ovan nämnda meddelanden och förbehåll 
då staterna ansluter sig till avtal. 

 
Språket i exemplen ovan är i princip fel-
fritt, men det finns ändå något speciellt 

Ofta märker inte människan det 
som är närvarande överallt.
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med uttryckssättet i dem. Enligt mina ob-
servationer är typiska drag för befälsgen-
ren en viss typ av utpräglat byråkratiskt 
språk, idétäthet i meningarna (mycket 
fakta och många tunga ord i en mening) 
och en omständlighet or-
sakad av långa meningar 
och satsmotsvarigheter. 
Särskilt i det skrivna språ-
ket förekommer många ge-
neriska substantiv, det vill 
säga överordnade begrepp 
(person, prestation, verksam-
het), inskott, attributkedjor, 
postpositioner  (i förhål-
lande till, på initiativ av, från 
något håll, från den synvinkeln, 
för någons del) och juridiska 
pronomen (ifrågavarande, 
ovan nämnda). Dragen är i 
huvudsak desamma som vanligtvis be-
skriver dåligt myndighetsspråk.

Varför väljer då befälet drag av förvalt-
ningsspråk, juridiskt språk och myndig-
hetsspråk i sitt språk? Vad har den här 
genren för funktion? Vill man med myn-
dighetsspråket ge ett intryck av trovär-
dighet och professionalitet? Ett sådant 
fenomen har observerats i utvecklingen 
av läkarnas yrkesidentitet. Genom att an-
vända en språkform som är godkänd av 
gruppen visar läkaren att han eller hon är 
kompetent och att han eller hon är en del 
av yrkeskåren. Jenni Viinikka presenterar 
i sin pro gradu-avhandling observationer 
gjorda av sociologen Frederick Erickson, 
enligt dem kan medicinstuderande i bör-
jan av sin karriär skriva patientjournaler 

på ett sätt som på sina ställen avviker 
från det typiska språkbruket för läkare16. 
I och med att de får mer erfarenhet och 
att deras yrkesidentitet blir starkare änd-
ras också läkarnas språkbruk så att det 

formas enligt genren, det 
vill säga yrkesspråket.17

Ett intressant begrepp i 
det här sammanhanget är 
också stilisering som an-
vänds inom sociolingvis-
tiken och som innebär att 
språkbrukaren för att skapa 
sociala betydelser på ett 
stereotypt sätt efterliknar 
ett språk som är typiskt för 
en person eller grupp. En-
ligt Vesa Heikkinen är vissa 
texttyper mer uppskattade 
än andra inom gruppen. 

Man tar också gärna ingredienser till sin 
egen text från de texter som hör till de 
här uppskattade genrerna.18 Kan man då 
tänka sig att befälet stiliserar och efterlik-
nar juristernas språkbruk för att få social 
status?

Jag hävdar att bruket av myndighets-
språk inom befälsgenren i viss mån är ett 
resultat av ett medvetet val: med hjälp av 
språket vill man markera att man skiljer 
sig från manskapet, det vill säga de vanli-
ga poliserna. Myndighetsspråket ses som 
en viktig del av befälstjänstemannens 
profession och rollidentitet. Den som 
läser texter som befälet skriver i arbetet 
är ofta en annan polis eller en jurist, så 
det är naturligt att använda ett gemen-

16   Erickson 1999, 119–124
17   Viinikka 2012, 36–37.
18   Heikkinen m.fl.. 2012, 110.
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samt språk. Det verkar ändå vara svårt att 
avstå från den byråkratiska polisgenren. 
Då man i slutskedet av befälsstudierna 
skriver mognadsprov utgående från exa-
mensarbetet är de byråkratiska konstruk-
tionerna och ordvalen närvarande också 
i de texterna, trots att texten uttryckligen 
borde vara lättbegriplig.

I min doktorsavhandling som jag har 
inlett arbetet med har jag för avsikt att 
utreda hurdan befälsgenren är. Hurdan 
är processen som gör att man socialiseras 
till genren? Är myndighetsspråket ett ut-
tryck för osäkerhet, ett slags dimridå som 
ska ge ett intryck av yrkesmässighet? Min 
avsikt är att i mognadsprov som skrivs 
som avslutning för befälsexamen med 
hjälp av (kritisk) diskursanalys framför 
allt granska hur rollidentiteten, polismäs-
sigheten, ett språkbruk och språkliga 
konventioner som blivit naturliga genom 
yrket märks som typiska exempel på be-
traktelsesättet, strukturerna, uttrycken 
och ordförrådet. Jag är också intresse-
rad av hur och varför myndighetsspråket 
också förekommer i texter som inte är 
myndighetstexter utan som skrivs utan-
för polisarbetet i rollen som studerande. 
Mitt mål är att bilda en uppfattning av 
hur polisens gruppdiskurs ser ut, att be-
skriva konventionerna och genrerna av 
polisens myndighetstexter samt att få 
klarhet i situationen kring befälstjänste-
männens språk. Jag har också för avsikt 
att utreda om språk- och genremedve-
tenhet på ett kraftigare sätt kunde tas 
med i Polisyrkeshögskolans läroplaner.

 
* * *
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Ovan har jag beskrivit polisspråket ur ett 
diskurs- och genreperspektiv och visat på 
egna observationer och ställt frågor gäl-
lande befälsgenren som jag funderar på. 
I början av artikeln hotade jag att avsluta 
artikeln med en vädjan om hur viktigt det 
är att vara språkmedveten. Så tänker jag 
också göra men först ska jag berätta en 
liten anekdot. För ett tag sedan hördes 
det knackande ljud från andra sidan ar-
betsrummet och sedan ett smärtfyllt ut-
rop från min kollega: “Nej! Det här är 
så typiskt polisen!” Den stackars mannen 
hade försökt leta efter enkel vardaglig in-
formation om det interna nätverket vid 
vår läroanstalt, och i stället för svar hade 
han fått framför sig normerande lagpa-
ragrafer om saken, så som det ofta går 
inom den här diskursen. Kollegans re-
aktion är ett bra exempel på medvetenhet. 
Trots att han har trasslat in sig kanske till 
och mer ännu mer än jag i diskurshärvan 
som omger oss som arbetar inom polis-
förvaltningen har han inte blivit blind för 
den och ser inte alla diskursens drag som 
givna och naturliga.

En sådan här diskurs-, genre- och 
språkmedvetenhet önskar jag också att 
blivande poliser har. Ingenting går att 
utveckla om man inte är medveten om 
de krafter som påverkar den egna verk-
samheten och blir varse om de värde-
ringar och ideologier som gömmer sig 
djupt i diskursens struktur. Det är viktigt 
att stanna upp och fundera på hur våra 
observationer om världen, våra män-
niskorelationer och vår kommunikation 
konstrueras av språkliga val i olika sam-
manhang; hur språket påverkar oss och 
hur vi kan påverka med hjälp av språket.  

KÄLLOR

• Bourdieu, Pierre 1991: Language 
and symbolic Power. Cambridge, 
Harvard University Press.

• Erickson, Frederick 1999: Ap-
propriation of  voice and presenta-
tion of  self  as a fellow physician: 
aspects of  a discourse of  apprenti-
ceship in medicine. I verket Srikant 
Sarangi, Celia Roberts (red.) Talk, 
work and institutional order. Dis-
course in medical, mediation and 
management settings, s. 109–143. 
Berlin, Mouton de Gruyter.

• Heikkinen, Vesa 2012: Diskurssi. I 
verket Vesa Heikkinen, Eero Vou-
tilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiili-
lä & Mikko Lounela (red.): Gen-
reanalyysi – tekstilajitutkimuksen 
käsikirja. Helsinki, Gaudeamus.

• Heikkinen, Vesa & Voutilainen, 
Eero 2012: Genre − monitieteinen 
näkökulma. I verket Vesa Heikki-
nen, Eero Voutilainen, Petri Lauer-
ma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela 
(red.): Genreanalyysi – tekstilaji-
tutkimuksen käsikirja. Helsingfors, 
Gaudeamus.

• Hiidenmaa, Pirjo 2000: Työ ja kie-
li. I verket Vesa Heikkinen, Pirjo 
Hiidenmaa & Ulla Tiililä: Teksti 
työnä, virka kielenä. Helsingfors, 
Gaudeamus.

• Honkonen, Risto 1999: Poliisi ja 
opintoviikon metsästys. Koulutus 
poliisimiehen elämässä. Tammer-
fors, Tammerfors universitet.

• Korander, Timo 2004: Poliisikult-
tuuri. Poliisiammatin ja tutkimuk-



– 65 –

sen väline. Oikeus 2004:1, s. 4–24. 
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla 
ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteel-
linen yhdistys ry, Helsingfors.

• Virkakieli. Finns att läsa på: 
http://www.kotus.fi/kielitieto/
viranomaisten_kielenkaytto/virka-
kieli.

• Mälkiä, Matti & Stenvall, Jari 1997: 
Kielen vallassa. Näkökulmia poli-
tiikan, uskonnon ja julkishallinnon 
kieleen. Tammerfors, Tammerfors 
universitet.

• Stenmark, Henric 2005: Polisens 
organisationskultur. En explorativ 
studie. Umeå Universitet. Akade-
misk avhandling.

• Vesterbacka, Marko & Pajarinen, 
Maija 2008: Kirjoittaminen polii-
sin työssä. Hyvä ja huono poliisi-
kieli. Kompendium. Tammerfors, 
Polisyrkeshögskolan.

• Viinikka, Jenni 2012: Kuoleman 
kielissä. Pro gradu -avhandling. 
Helsingfors universitet.

http://www.kotus.fi/kielitieto/viranomaisten_kielenkaytto/virkakieli
http://www.kotus.fi/kielitieto/viranomaisten_kielenkaytto/virkakieli
http://www.kotus.fi/kielitieto/viranomaisten_kielenkaytto/virkakieli


– 66 –



– 67 –

“Personen hade ett djupt skärskår i halsen 

vilket var dödsorsaken.”
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När Anna-Kaisa Heinämäki 
skrev sin artikel arbetade 
hon som gruppledare för den 
förebyggande verksamheten 
vid polisinrättningen i 
Birkaland.

Heinämäki blev polis 2001. 
Efter det har hon också 
avlagt en magisterexamen i 
samhällsvetenskaper 2006 
och en magisterexamen i 
administrativa vetenskaper 
2013.

För närvarande är Heinämäki 
biträdande borgmästare i 
Tammerfors. Hon är också 
vice-riksdagsledamot.

Att förebygga hör till kär-
nan i polisverksamheten

Anna-Kaisa Heinämäki

Det är en regnig fredagskväll. 
Kvällen är ovanligt lugn och 
den polispartull som är på jobb 

har för en gångs skull tid att titta in i den 
lokala ungdomslokalen dit man många 
gånger har bett dem komma. Patrul-
len stiger in genom dörren. Stämningen 
elektrifieras. Många förbryllade och iv-
riga, men också misstänksamma, frågor 
kastas ut i luften: ”Varför är ni här?” 
”Vad har hänt?” 

Det är ett typiskt mönster. Man upp-
skattar och litar på den finländska polisen. 
Polisen uppfattas ändå som en tvångsor-
ganisation som genom befallningar och 
tvång bekämpar de faror som hotar sam-
hället och individen. Polisens kärnupp-
gift anses sålunda vara mycket fokuse-
rad på kontroll. Även de uppgifter som 
fastställs i 1 § i polislagen (872/2011) ut-
trycker den reaktiva och kontrollerande 
karaktären hos polisens kärnuppgifter. 
Polisens uppgift är att trygga rätts- och 
samhällsordningen, upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet samt att förebygga, 
avslöja och utreda brott och föra brott 
till åtalsprövning. Utöver dessa uppgifter 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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stadgas dock att polisens uppgifter också 
inkluderar upprätthållande av säkerhe-
ten i samarbete med andra myndigheter 
samt med samfund och in-
vånarna. 

Denna samarbetsför-
pliktelse lades till polisens 
uppgifter 2001. I det skedet 
hade polisen redan långa sä-
kerhetssamarbetstraditioner 
som sträckte sig flera årtionden tillbaka 
i tiden. Därmed utvidgades inte poli-
sens egentliga uppgifter i och med den 
föreslagna lagändringen, utan man ville 
genom att nämna säkerhetssamarbetet 
betona uppgiftens betydelse som en del 
av polisverksamheten. I regeringens pro-
position (RP 34/1999) om ifrågavarande 
lagändring motiverades tillägget på föl-
jande sätt: 

Polisens uppgift kan ofta karaktäriseras 
som densamma som hos en expert inom 
säkerhetsbranschen; man strävar efter att 
med olika metoder främja säkerheten i 
området genom att i tillräckligt hög grad 
beakta säkerhetsförväntningarna och -be-
hoven hos invånarna i varje område samt 
varje områdes särdrag. Med modellen för 
närpolisverksamhet, som polisens grund-
läggande verksamhet kallas, strävar man 
efter att avlägsna orsaker till brottslighet 
och störningar i vardagen samt att förutse-
ende påverka dem genom ändamålsenliga 
metoder. 

Med närpolisverksamhet har man traditio-
nellt avsett den verksamhets- och tanke-
modell som genomsyrar hela polisverk-
samheten och vars kärna utgörs av väx-

elverkan med medborgarna och intres-
sentgrupperna. Målet med verksamheten 
är att skapa säkerhet och en känsla av sä-

kerhet samt att minska och 
förebygga brottslighet och 
ordningsproblem. På så 
sätt upprätthålls också den 
positiva och trovärdiga 
bilden av polisen. Närpo-
lisverksamheten kan också 

karaktäriseras som polisens allmänna 
verksamhetsfilosofi. Polisen måste fin-
nas nära, vara närvarande, tillgänglig och 
tjänstvillig. 

Förutom att närpolisverksamheten är 
en verksamhetmodell som genomsyrar 
hela polisverksamheten, avser man med 
begreppet också det konkreta säkerhets-
samarbetet med lokala sammanslutning-
ar. I organisatoriska termer pratas då ofta 
om polisens förebyggande verksamhet. När-
polisverksamheten som fokuserar på den 
egentliga förebyggande verksamheten 
har typiskt varit en del av arbetsuppgif-
terna för särskilt utnämnda poliser. För 
sådana närpolisuppgifter har titlar som 
skolpolis, ungdomspolis, områdespolis, 
och på senaste tid även nätpolis, använts. 
Polisen löser då säkerhetsproblem, svarar 
på respons, gör besök, informerar och 
undervisar. Målet är att i samarbete med 
andra parter avlägsna orsaker till brotts-
lighet och störningar i vardagen samt att 
förutseende påverka dem genom ända-
målsenliga metoder. 

Trots den förebyggande verksamhe-
tens stabila karaktär har en viss ”allmän-
polisiär” karaktär betecknat verksam-
heten. Det förebyggande arbetet har 
typiskt gjorts av de poliser som utsetts 

Närpolisverksamheten 
kan också 
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polisens allmänna 

verksamhetsfilosofi.
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till närpoliser och som samtidigt åtmins-
tone i viss mån har gjort också fält- och 
brottsutredningsarbete. De har ansvarat 
för det mångfaldiga spektrumet av sä-
kerhetssamarbete på praktisk nivå inom 
polisinrättningen eller en viss kommun. 
Verksamhetsmodellen har haft sina för-
delar, men det har ställvis funnits brister 
gällande högklassig och framgångsrik 
utveckling av den förebyggande verk-
samheten. Grovt tillspetsat kan man 
konstatera att det säkerhetssamarbete 
som förutsätts enligt 1 § i polislagen har 
inneburit talrika kaffedrickarklubbar och 
företagsamma samarbetsparter. Alltför 
ofta har verksamheten inneburit slitsamt 
arbete för att sköta utryckningsuppdrag 
och olika möten i mellanterrängen utan 
en samlad helhet eller valda tyngdpunk-
ter. Då har resultaten av verksamheten 
naturligtvis haltat och målen varit dunkla. 

Enligt min åsikt ligger problemet i syn-
nerhet i hela styrningen av den strategis-
ka nivån för den förebyggande verksam-
heten. Den förebyggande verksamheten 
uppfattas som viktig, men dess organi-
satoriska plats har likväl funnits mer i 
marginalen än i kärnan av polisverksam-
heten. Verksamheten har beklagligt ofta 
vilat på enskilda närpolisers axlar och i 
praxisen på mikronivå. Då har den före-
bygganade verksamheten blivit en fristå-
ende del från annat operativt polisarbete. 

Verksamheten måste ledas med ef-
tertanke och fördjupa sig i valda tyngd-
punkter. Utan dessa element individu-
aliseras den förebyggande verksamheten 
och dess betoningar med enskilda poliser 
och blir inte en fast del av organisatio-
nens strukturella helhet. Verksamhetens 
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lösryckthet konkretiseras när man löser 
små vardagliga säkerhetsproblem på lo-
kal nivå. Följande berättelse är ett ex-
empel på en situation från 
det verkliga livet: I stadens 
västra del har det uppre-
pade gånger förekommit 
skadegörelse på det lokala 
köpcentret. Närpolisen har 
diskuterat saken med sam-
manslutningarna, skolan 
och invånarna i området. Man beslutade 
att följa med situationen. Man försökte 
ta reda på vem som hade orsakat ska-
degörelsen. Samtidigt fick utrycknings-
patrullerna flera larmuppdrag i området 
eftersom lokala ungdomar vandaliserade 
olika platser. Polispatrullen sjasade bort 
ungdomarna från området utan att ta 
upp deras identitetsuppgifter. De olika 
polisuppgifternas information och in-
tressen möttes inte för att lösa det lokala 
säkerhetsproblemet. 

* * * 

Den förebyggande verksamheten är nu-
förtiden viktigare än kanske någonsin 
tidigare. Öppen, tillgänglig och interak-
tiv kommunikation betonas när polisor-
ganisationen och dess verksamhetsmiljö 
förändras och tidsanvändningen, befolk-
ningsgrupperna och livsstilarna splittras. 
Nuförtiden är frågor om säkerhet inte 
endast lokala utan även riksomfattande 
och globala. Samhällets utveckling utma-
nar också polisverksamhetens traditio-
nella former. Brottlighetens globalisering 
och organiserade karaktär, förändringar i 
befolkningsstrukturen och lagstiftning-

en, utvecklingen av informationsteknik, 
bristen på tillgängliga resurser och nya 
förväntningar på säkerheten gör att man 

är tvungen att förändras. 
Även den snabba infor-

mationsgången och medi-
as makt utmanar polisens 
ställning som samhällets 
primära och uppskattade 
säkerhetsmyndighet. I och 
med realityserier på TV 

och aktivare informering av polisen har 
polisen och säkerhetsfrågorna invade-
rat medborgarnas vardagsrum och kaf-
fepausdiskussionerna på arbetsplatsen 
på ett helt nytt sätt. I detta synnerligen 
snabba utvecklingsförlopp har det fun-
nits mycket positivt. När jag inledde 
min poliskarriär i början av 2000-talet 
var polisens yttre kommunikation ofrån-
komligt dålig. Man kommunicerade utåt 
endast i övervägda situationer. Kommu-
nikationen var reaktiv och grundade sig 
på enskilda händelser. Polisinrättningens 
webbsidor byggdes upp enligt den tidens 
krav – kryddade med byråkratisk gråhet. 
Nu är det virtuella miljön en central del 
av växelverkan. Dialogen är som bäst öp-
pen och kvick. Förr i världen, när mörk-
ret började sänka sig på lördagskvällen, 
gick en lätt tillgänglig och uppskattad 
närpolis på torget. Nutidens närpolis läg-
ger ut kvällens nyheter till ett oräkneligt 
antal människor på de sociala medierna. 
Inom några sekunder kommer respon-
sen när läsarna ifrågasätter, utmanar, kri-
tiserar och berömmer. 

Utvecklingen har även sina skuggsidor. 
Informationsgångens snabba tempo är 
en utmaning för polisverksamhetens le-
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gitimitet och för växelverkan som bygger 
på korrekta uppgifter. Polisen fungerar 
i första hand genom råd, befallningar 
och uppmaningar. Enligt min erfarenhet 
bottnar detta djupt i den finländska poli-
sens yrkesidentitet. Till dynamiken i väx-
elverkan mellan polisen och kunderna 
hör i extrema situationer emellertid ock-
så de maktmedel som polisen använder. 
Det är inte ovanligt att en brottnings-
match med en besvärlig kund kommer 
upp på YouTube snabbare än i polisens 
brottsinformationssystem. Den sociala 
kontroll som de sociala medierna upp-
rätthåller är onekligen en effektiv rätts-
väktare, men betjänar inte alltid den för-
troendeskapande växelverkan mellan po-
lisen och medborgarna. Utifrån de vide-
osnuttar som ses på datorskärmen är det 
lätt att göra snabba bedömningar (eller 
benådningar) av den finländska polisens 
tjänsteuppgifter. Då hamnar faktumet att 
polisen i sina arbetsuppgifter dygnet runt 
möter hela människolivets spektrum lätt 
i skymundan. Den mänskliga livet böjer 
sig inte för en svartvit konstellation av 
gott och ont, rätt och fel. I den virtuella 
världens snabba kommunikationspraxis 
är det dock lätt att skapa absoluta san-
ningar utifrån en femton sekunder lång 
videosnutt. 

* * * 

Unga har traditionellt varit det operativa 
centret för den förebyggande verksam-
heten. Även olika program för brottsbe-
kämpning på strategisk nivå och kom-
munernas säkerhetsplaner fokuserar 
på ungdomar. De ungas välfärd är en 

Nu är det virtuella miljön en 
central del av växelverkan.

Informationsgångens snabba 
tempo är en utmaning för 

polisverksamhetens legitimitet 
och för växelverkan som bygger 

på korrekta uppgifter.
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investering för framtiden. Även polisen 
medverkar gärna i detta byggtalko. I syn-
nerhet läroanstalterna är viktiga samar-
betspartner för polisen. De 
representerar en institution 
som fostrar hela generatio-
ner åt gången. Tack vare 
samarbetet med läroanstal-
terna finns en hel ålders-
klass tillgänglig och synlig. 

Vi befinner oss dock i ett brytnings-
skede vad gäller polisens traditionella roll 
som laglighetsfostrare. Bakom pulpeten 
sitter inte längre en enhetlig grupp och 
lyssnar på polisens budskap om laglighet, 
utan spektrumet av olika kulturer och 
utgångspunkter är brett. Medan de stora 
och enhetliga subkulturer som ungdomar 
skapat ännu på 1980-var lätta att definie-
ra, så har de nu ersatts av många mindre 
och synnerligen heterogena grupper av 
unga. Därmed har även olika ungdoms-
stilars synlighet i gatubilden ökat explo-
sionsartat. Enligt en lång rad polisers 
erfarenhet kommer det här fram i poli-
sens operativa arbete genom att det har 
en lugnande effekt på gatubilden. Ung-
domar rör sig inte längre i staden i stora 
grupper, utan deras livsstilar präglas av 
tillhörighet till mindre subkulturer. Detta 
fenomen ger dagens ungdomar mer ut-
rymme. Grupptrycket är inte längre lika 
stort som tidigare. 

Ur polisverksamhetens synvinkel krä-
ver förändringen dock bättre förståelse 
än tidigare för de ungas subkulturer. Oli-
ka subkulturella identiteter upprätthålls i 
gemenskaper i den virtuella världen. Det-
ta har också utmanat polisverksamhetens 
traditionella former. Säkerhetssamarbe-

tet och observationen av fenomen måste 
ske där de unga finns och samlas. För att 
polisens säkerhetssamarbete ska lyckas 

krävs ett naturligt med-
iekunnande, växelverkan 
och virtuellt pendlande. I 
bästa fall kan styrningen 
av denna helhet tjäna po-
lisen och hela verksam-
hetsmiljön. Till exempel 

kan den närpolispatrull som tittar in på 
ungdomsgården i realtid få information 
om förestående gängslagsmål som man 
rekryterar deltagare till via Facebook. 
Närpolispatrullen förmedlar informatio-
nen vidare till den lokala polispatrullen 
och nödvändiga intressentgrupper. Tack 
vare den obehindrade kontakten med in-
tressentgrupperna och polisens virtuella 
pendlande kan man avstyra den hotfulla 
situationen. 

En ytterligare evig spänning i växelver-
kan mellan polisen och ungdomarna är 
den vuxna befolkningen som upprepade 
gånger definierar den nya unga genera-
tionen som mer problematisk än den 
föregående. En generation som i folks 
uppfattning blir allt mer utslagen, använ-
der mer rusmedel och begår mer brott. 
Polisen figurerar i mellanterrängen mel-
lan nya fenomen och föreställningar om 
säkerhet. Utifrån responsen från med-
borgarna är bilden av situationen i sam-
hället ändå tröstbringande. Ungdomars 
störande hängande framför den lokala 
Siwan är en evig favorit bland medbor-
garresponsen som kommer till polisen. 
Härifrån är det ännu en lång väg till en 
situation där ungdomarna utgör ett rik-
tigt hot mot samhällsfriden. 

Olika subkulturella 
identiteter 

upprätthålls i 
gemenskaper i den 
virtuella världen.
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Polisens förebyggande verksamhet 
måste emellertid kunna se längre än till 
mopedpojkarna utanför närbutiken. Det 
är ett faktum att vi bor i ett land, som 
bli allt mer mångkulturellt, i utkanten av 
Europa. Växelverkan måste byggas i den 
riktning där motsättningar mellan olika 
befolkningsgrupper snarare rivs ner än 
byggs upp. I den här utvecklingen spelar 
polisen en betydande roll som utövare av 
offentlig makt på gränsytan i människors 
vardag. Man måste ha kunskaper om fe-
nomen och kulturer och en förmåga att 
skapa nätverk med de parter som tradi-
tionellt har varit objekt för myndighets-
verksamhetens ensidiga kontroll. 

I Finland har olika befolkningsgrup-
per ännu inte funktionellt radikaliserats 
mot varandra eller myndigheterna. Det 
finns dock försiktiga tecken på en sådan 
utveckling. En våldsam radikalisering 
uppstår av missnöje och ojämställdhet i 
samhället. Negativa upplevelser förstör 
den allmänna ordningen och säkerhe-
ten i form av farligt våld och i extremfall 
genom terrordåd som en del av den in-
ternationella brottsligheten. Utvecklings-
förloppet utlöses av små störningar och 
symtom i vardagen. Det är just i sådana 
här lindriga symtom på lokal nivå som 
polisens förebyggande verksamhet måste 
ingripa mer systematiskt än tidigare. Lo-
kalpolisens verksamhet har dock haft en 
synnerligen reaktiv karaktär. När det brå-
kas någonstans åker man till platsen och 
genomför sitt uppdrag genom kontroll-
metoder. Det här är i och för sig kärnan 
i polisverksamheten och så ska det vara i 
fortsättningen också. I polisarbetets var-
dag måste man emellertid också röra sig i 

För att polisens 
säkerhetssamarbete ska 

lyckas krävs ett naturligt 
mediekunnande, växelverkan och 

virtuellt pendlande. 

Växelverkan måste byggas i 
den riktning där motsättningar 
mellan olika befolkningsgrupper 
snarare rivs ner än byggs upp.

Det är just i sådana här 
lindriga symtom på lokal nivå 

som polisens förebyggande 
verksamhet måste ingripa mer 
systematiskt än tidigare.
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en sådan riktning att förtroendeskapande 
med eventuella radikala specialgrupper 
ligger i centrum av den operativa verk-
samheten. Man måste kun-
na identifiera fenomenen 
bakom enskilda problem 
och uppgifter. 

Förtroende skapas inte 
genom hemlig efterforsk-
ning och kontrollmetoder. 
Ensidig kontroll förstyvar 
den sociala växelverkan och 
ökar lätt polariseringen i 
samhället. Företroende skapas genom 
öppen växelverkan där den lokala po-
lisen har ett ansikte och verkligen vill 
verka med de lokala specialgrupperna. 
Dessa specialgrupper kan bestå av till 
exempel andra eller tredje generationens 
invandrarungdomar med starka symtom 
eller en högerextremistisk gruppering. I 
bästa fall skapas en fungerande växelver-
kan mellan gemenskaperna och myndig-
heterna. För att förebygga en våldsam 
radikalisering måste man på ett mångsi-
digare sätt koppla ihop den förebyggan-
de verksamheten vid polisinrättningen 
med befattningsbeskrivningarna hos de 
poliser som har dessa uppgifter. För att 
kunna identifiera radikaliseringar för-
utsätts att varje polis, och även polisens 
samarbetsparter, lärare, sociala myndig-
heter och aktörer inom tredje sektorn, 
har djupare kunskaper. Man måste iden-
tifiera den traditionella närpolisens roll 
och möjlighet att utvecklas som en del av 
kriminalunderrättelsen och den övergri-
pande brottsbekämpningen. Den nutida 
närpolisverksamheten måste grunda sig 
på problemlösning, systematiskt utbyte 

av information och analys av informa-
tion inom organisationen och med olika 
intressentgrupper. 

* * * 

Polisen syns på ett allt 
mångsidigare sätt. Polisens 
resurser blir emellertid allt 
knappare i och med ned-
skärningar på grund av 
statsförvaltningens pro-
duktivitetsprogram och 

förändringar i verksamhetsmiljön. Sam-
tidigt är säkerhet på modet. Med det gör 
man business och politik. Verklig säker-
het och en känsla av säkerhet smälter lätt 
samman till en subjektiv uppfattning om 
en otrygg miljö. En minskad känsla av 
säkerhet utkristalliserar sig som ett krav 
på att polisen ska vara synlig och följa 
medborgarna. Polisens närvaro ses som 
en lösning på det säkerhetsunderskott 
som uppstått i samhället. Den klichéar-
tade bilden av en gladlynt (när)polis som 
traskar omkring på gatan och sätter pli 
och ordning på folk representerar en 
myndighet vars makt och betydelse i när-
samhället och det urbana stadsrummet 
man vill klänga sig fast vid. 

Polisens synlighet och närvaro utgör 
en pelare i säkerheten i vardagen, men 
inom polisorganisationen måste man 
också kunna se längre än så. Det är 
mycket viktigt att vara närvarande och 
synlig samt diskutera lokala säkerhetsfrå-
gor med medborgarna. Men samtidigt är 
det nödvändigt att man i säkerhetssamar-
betet avancerar mot en djupare profes-
sionell sakkunskap. De professionella 

Man måste identifiera 
den traditionella 
närpolisens roll och 
möjlighet att ut-

vecklas som en del av 
kriminalunderrättelsen 
och den övergripande 
brottsbekämpningen. 



– 77 –

kraven på arbetet uppfylls inte utan sär-
skild förtrogenhet med övergripande 
säkerhetsfrågor. Det måste på polisin-
rättningsnivå finnas substans att fungera 
som övergripande expert i specialfrågor 
som gäller säkerheten vid läroanstalter, 
mångprofessionella nätverk, säkerheten 
i miljön, brottbekämpningsprojekt, kul-
turell mångfald och olika befolknings-
grupper. Detta lyckas endast om den 
förebyggande verksamheten får en till-
räckligt central roll i den strategiska och 
operativa styrningen. Om den inte får 
det så kan det i och med nedskärningar 
inom statens produktivitetsprogram i 
värsta fall gå så att den gamla närpolis-
verksamheten, som stödjer sig på gam-
mal praxis och inte ger någon avkastning 
på kapitalet, körs ner. Det skulle vara 
ofördelaktigt om det kunskapsmässiga 
kapital om samhälleliga säkerhetsfrågor 
som polisorganisationens medlemmar 
går omkring och bär på inte skulle kunna 
utvecklas och utnyttjas fullt ut till förmån 
för hela samhället. 
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“Mysteriet tätnade när det i magsäcken 

hittades dödliga mängder sömntabletter och 

snålsoppa, enligt undersökaren.”
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Heikki Hiilamo är professor i 
socialpolitik vid Helsingfors 
universitet. 

Hiilamo är också känd som 
undersökande journalist. 
Innan han inledde sin 
vetenskapliga karriär arbetade 
han som journalist på Uusi 
Suomi och Rundradion. 
Hiilamo har publicerat flera 
verk och undersökningar 
om bland annat Finlands 
anskaffningar av jaktplan, 
banker och tobaksindustrin. 

Hiilamo är ekonomie magister 
(1988), politices doktor (2002) 
och filosofie doktor (2007). 

På jakt efter en slipad  
diamant – hur en koncis 
och tydlig text blir till

Heikki Hiilamo

På årskurs tre fick min son i upp-
gift över sommaren att bygga ett 
miniatyrhus. Under sommarens 

gång funderade vi kring olika alternativ, 
men ett efter ett rann de ut i sanden var-
tefter att slutet på sommarlovet närmade 
sig. Sista veckoslutet innan skolan skulle 
börja satt vi i solnedgången på bryggan 
på landet. Jag föreslog för min son att vi 
skulle gräva upp lera under bryggan och 
bygga huset av det. Hela kvällen lång 
grävde vi med händerna upp lera som vi 
lade på en träskiva. Efter det skapade vi 
stommen av pinnar, formade leran kring 
den, jämnade ut ytan och gjorde taket av 
pinnar och gräs. Till slut hade vi ett sta-
digt litet lerhus. 

Detta beskriver de olika skedena som 
gäller vid vetenskapligt skrivande: man 
gräver upp byggmaterial ur bottengyttjan 
med bara händerna, sammanställer det, 
skapar en stomme och bygger en berät-
telse runt den. Till en början har man en-
dast en grå massa, till slut ett rätvinkligt 
hus. 

Jag har övat vetenskapligt skrivande 
sedan slutet av 1980-talet. Jag använder 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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ordet öva eftersom skrivandet är en av 
de krävande färdigheter man aldrig kan 
lära sig nog om. Mina 
första artiklar publicerades 
i tidningen Contactor som 
gavs ut av studentkårerna 
vid Tekniska högskolan 
och Helsingfors handels-
högskola. Vid den tiden var jag 22 år. I 
början var det personliga uttrycket vik-
tigare än innehållet. Jag försökte vara 
kreativ och originell i skrivandet. Con-
tactors dåvarande chefredaktör, Jari Sa-
rasvuo, gav mig rådet att det inte är nöd-
vändigt att varje mening är en bomb. Jag 
lade också märke till att jag försökte döl-
ja bristande fakta med skickligt ordbruk. 
Efterhand blev jag allt mer intresserad 
av artiklarnas innehåll och bakgrundsar-
betet. 

Jag arbetade på dagstidningen Uusi 
Suomi när flaggskeppet för Finlands 
varvsindustri, Wärtsilä Marinindustri, 
gick i konkurs hösten 1989. Konkursen 
resulterade i en räkning på flera miljoner 
för skattebetalarna. Jag hade ofta fallet 
i tankarna och jag samlade material och 
ringde upp källor. Till slut gjorde jag upp 
ett blandat diagram av händelserna, ett 
sådant som jag tänkte att polisen gör i 
samband med stora ekonomiska brott. 
Jag ville utreda vem som hade gjort 
bort sig och var. Jag fastnade dock gans-
ka snabbt och visste inte hur jag skulle 
komma vidare. Jag saknade tillförlitliga 
källor liksom andra uppgifter. Jag fick 
emellertid till stånd en kolumn som 
skapade lite diskussioner. Senare börja-
de jag också hitta tillförlitliga källor. Jag 
skrev artiklar och böcker om bland an-

nat banker och Hornet-jaktplan. 
Redan på Uusi Suomi märkte jag att 

ekonomiska ämnen var 
mitt specialområde. Före 
den stora depressionen i 
början på 1990-talet var 
den ekonomisk journalis-
tiken ganska outvecklad 

och tam. Den påminde om sportjourna-
listik, där man snarast skriver om hur-
dan framgång lagen eller individerna har 
utan att kritisera. Ett mera kritiskt grepp 
hade krävt djupare analys och att man 
satte sig in i komplexa frågor. Men jag 
var intresserad av sådana frågor och jag 
gynnades också av det att jag hade avlagt 
min första examen vid Helsingfors han-
delshögskola, där mitt huvudämne var 
internationell affärsverksamhet. 

Mitt mål som skribent var och är helt 
enkelt att skapa handling. Det är inte 
möjligt om mottagaren inte förstår mitt 
budskap. Jag försöker inte väcka känslor 
eller minnesbilder, jag vädjar till förnuf-
tet och till logiskt tänkande. Detta fö-
rutsätter att berättelsen hålls tydlig och 
förståelig. 

* * *

På 1990-talet började jag arbeta med en 
doktorsavhandling inom socialpolitik 
och efterhand övergick jag från jour-
nalistik till forskning. Hoppet var för-
vånansvärt stort. Konventionerna vad 
gäller skrivprocesser, intressen och sk-
rivsätt är helt olika inom journalistik och 
vetenskap. 

Inom vetenskapligt skrivande uppstår 
tydlighet och logik av sig själv. Till ve-

Jag lade också märke 
till att jag försökte 
dölja bristande fakta 
med skickligt ordbruk.
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tenskapens spelregler hör att begreppen 
definieras i början av forskningen och 
att man därpå inte längre avviker från 
dem, samt att framläggningen alltid är 
densamma: inledning, forskningsfråga, 
material och metod, analys och slutled-
ningar. Uppsättningen fungerar men är 
ganska tråkig. 

När jag började skriva vetenskapliga 
texter märkte jag att jag automatiskt va-
rierade begrepp för att undvika tautolo-
gi. Det tog mig länge att inse att man 
i vetenskapliga texter alltid hänvisar till 
samma saker med samma begrepp – 
utan att bry sig om tautologi. I själva 
verket lämpar sig en sådan praxis också 
för annat skrivande, om det är fråga om 
att förenkla en invecklad sak. 

Härnäst kommer jag att reflektera 
över hur man utifrån ett invecklat ämne 
kan skriva en tydlig och förståelig text. 
Må det gälla forskning, journalistik eller 
till och med polisarbete, skrivprocessen 
kan koncentreras till tre olika skeden. I 
det första skedet samlar man material 
som svar på en viss forskningsfråga, för 
ett reportage eller en förundersökning. 
I det andra skedet struktureras materia-
let till en preliminär version av händel-
sernas gång. I det tredje skedet finslipas 
berättelsen och den får sin slutliga form. 

* * * 

Att samla material är ofta roligt och 
spännande. Det handlar om motgångar 
och om att övervinna hinder, stunder 
av hopplöshet och insikter, vilka dock 
präglas av en viss sorglöshet. När man 
har tillräckligt med material vet man att 

Det tog mig länge att inse 
att man i vetenskapliga texter 

alltid hänvisar till samma 
saker med samma begrepp – utan 

att bry sig om tautologi. I 
själva verket lämpar sig en 
sådan praxis också för annat 
skrivande, om det är fråga om 
att förenkla en invecklad sak.
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slutresultatet ligger nära till hands. I det-
ta skede behöver man emellertid inte be-
kymra sig för dess struktur. 

Min gladaste stund vad 
gäller informationsin-
hämtning i forskningss-
kedet är förknippad med 
boken som jag skrev om 
en finländsk diplomat 
som räddade flyktingar i Chile. Jag rå-
kade se ett utlåtande av en svensk dip-
lomat i finsk television, en intervju som 
hade spelats in strax efter att mannen 
hade utvisats ur Chile i december 1973. 
I intervjun nämnde den svenska diplo-
maten att det endast var Finlands char-
gé d’affaires i Santiago som hade hjälpt 
honom att rädda flyktingar i Chile. Jag 
beslutade mig för att ta reda på vem per-
sonen var. 

Från första början kändes det som om 
berättelsen skulle uppstå nästan på egen 
hand. Letandet efter den okända hjälten 
blev berättelsens stomme, som omfatta-
de händelser somförutom i Santiago 
även utspelade sig i Helsingfors, Berlin 
och Stockholm. Det var tacksamt att re-
konstruera händelserna eftersom man 
kunde sammanställa pusslet genom att 
kombinera det samtida personers kom 
ihåg med arkivkällor. Det fanns mycket 
allmän information om Chiles politik, 
militärkupp och militärdiktaturen att till-
gå, men flyktingarnas erfarenheter var 
sämre kartlagda och Chiles solidaritet-
srörelse och diplomaternas verksamhet 
ännu mindre. Men det fanns ändå pre-
cis tillräckligt med information – inte 
för lite men inte heller för mycket. Jag 
antecknade materialet under min forsk-

ningsresa och resultaten var till slut 
mycket enkla att sammanfatta. 

* * *

Jag tror att utmanande sk-
rivprojekt kräver mycket 
omedvetet arbete. Redan 
under informationsin-

hämtningen funderar skribenten mer 
eller mindre medvetet på strukturen 
på sin ännu infantila berättelse. Denna 
struktur styr emellertid också infor-
mationsinhämtningen. I bästa fall föds 
strukturen i samband med information-
sinhämtningen – bitarna faller på plats 
på egen hand. 

Andra gånger är materialet dock så 
krävande och ämnet så odefinierat att 
inget annat hjälper än att spadvis sam-
la material utan att exakt veta vad det 
egentligen kan resultera i. Problemet är 
just det att berättelsen inte ännu är fär-
dig. Man måste finna en synvinkel gen-
om att gräva djupt i materialet. 

Hösten 2000 bad Mervi Hara, verk-
samhetsledare för Finland’s ASH r.f., 
mig att skriva en rapport om vad to-
baksbolagens interna dokument berätta-
de om tobaksindustrins åtgärder för att 
förhala tobaksregleringen i Finland. Nå-
gra år tidigare hade det i en amerikansk 
domstol fattats ett beslut som ledde till 
offentliggörande av miljontals av to-
baksbolagens interna dokument. 

Tobaksdokumenten kommer från be-
visföringen vid rättegångar om tobakens 
hälsorisker, under vilka en part kan be 
den andra framställa all för rättssaken 
väsentlig information. Dokumenten in-

Från första början 
kändes det som om 

historien skulle uppstå 
nästan på egen hand.
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nehåller redan tidigare kända dokument, 
så som publicerade undersökningar och 
deras sammanfattningar, marknadsfö-
ringsmaterial och kopior på tidningsar-
tiklar. Den intressantaste delen av to-
baksdokumenten består av bolagens 
samt deras PR- och advokatbyråers in-
terna dokument. Där ingår bland annat 
intern och extern brevväxling, prome-
morior, planer, förhållningsregler, stra-
tegipapper, avtal och betalningsverifikat. 
Dokumenten kunde endast sökas med 
hjälp av sökord. Det var inte möjligt 
att bekanta sig med mapparna förutom 
genom att rekonstruera dem i efterhand. 
Dokumenten ger inte alltid en noggrann 
beskrivning av händelsernas förlopp. 
Exempelvis är det svårt att urskilja pla-
ner från egentliga beslut och utkast från 
verkliga promemorior eller protokoll. 
Dokumenten är dock autentiska i det 
avseendet att deras upphovsmän knap-
past kunde föreställa sig att dokumenten 
skulle kunna offentliggöras och således 
återger de en oredigerad och historisk 
bild av industrins verksamhet. 

Framför mig hade jag samtidigt en 
skattkammare och ett bottenlöst kärr. Ar-
betet som började år 2000 är fortfarande 
ofullbordat. Jag har publicerat ett flertal 
rapporter, tidningsartiklar, vetenskapliga 
artiklar och till och med en doktorsav-
handling om ämnet, men fortsättnings-
vis återvänder jag med några månaders 
mellanrum till Philip Morris och British 
American Tobaccos webbarkiv för att 
söka på sökordet Finland och fundera på 
om nya dokument kunde ändra bilden av 
tobaksbolagens roll i motståndet mot to-
baksregleringen i Finland. 

Andra gånger är materialet 
dock så krävande och ämnet så 
odefinierat att inget annat 
hjälper än att spadvis samla 
material utan att exakt veta 

vad det egentligen resulterar i.

Man måste finna en synvinkel 
genom att gräva djupt i 

materialet.
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* * * 

I radio var det någon som beskrev avs-
lutningen på äventyret av 
en av serievärldens kans-
ke kändaste reporter, dvs. 
Hergés Tintin, i boken 
Tintin i Amerika:, på föl-
jande sätt: 

”Det har skett en dramatisk 
vändning i fallet Tintin. Denna unga, kända 
och sympatiska journalist --- har dykt upp och 
arrangerat arresteringen av gangsterligan i Chi-
cago direkt från sitt tillhåll. --- Vi är säkra 
på att hela Amerika är tacksamma mot denne 
tidningsman Tintin.” 

Som barn läste jag Tintin från pärm 
till pärm. De urskilde sig från andra 
tecknade serier genom att på något vis 
vara mer raffinerade och till och med 
mer sannolika berättelser. Tintin var 
journalist och ingen hjälte med pistol. 
Böckerna utstrålar myten om hjältejour-
nalisten vars arbete inbegriper ständigt 
resande, äventyr, faror och skurkjakt. 
De onda urskiljs snabbt från de goda 
och blir till slut straffade. Journalisten 
har oändlig tid att undersöka och följa 
med fallet, utan att behöva bry sig om 
tråkiga rutiner som att skriva. I själva 
verket minns jag att Tintin aldrig skulle 
ha skrivit en artikel. 

Informationsinhämtning kan i bäs-
ta fall bjuda på äventyr men därefter är 
man tvungen att återvända till en tom 
skärm. Framför en ligger skrivproces-
sens mest krävande skede.

* * *

I slutet av 1980-talet studerade jag ett 
läsår vid universitetet St. Bonaventure 
i USA. Jag lärde mig om skrivande av 

professor Russell Jandoli 
som redan då var nästan 
70 år. Jandoli underströk 
vikten av intressanta his-
torier – han tog exempel 
från sitt eget liv: han hade 
jobbat som krigsreporter 

och som barn hade han blivit biten av 
en hund med rabies. En intressant his-
toria är en sådan som kan säljas med 
en mening: ett barns erfarenhet av att 
ha överlevt ett bett av en rabiessmittad 
hund eller en ung mans återkomst från 
ett bombningsuppdrag när endast ett 
flygplan från skvadronen återvände. En 
av våra övningsuppgifter var att skriva 
en släktberättelse. Det var en utmärkt 
uppgift för att jag märkte att det fanns 
mycket sådant att berätta om mitt eget 
land och min egen släkt som tilltalade 
personer vid universitetet St. Bonaven-
ture, som också var långt borta från sina 
hem. 

Jandolis viktigaste lärdom var dock 
att skrivande är ett tyngre arbete än att 
gräva ett dike. Jag kommer alltid ihåg 
Jandolis undervisning när jag närmar 
mig slutet på materialinsamlingen och 
ska börja sammanställa den preliminära 
versionen. Jag tycker att det är det allra 
tyngsta skedet under skrivprocessen. 
Man sitter på en formlös massa material 
som borde få någonslags form. 

Jag kan inte exakt säga vari svårighe-
terna att skapa en preliminär version – 
first draft – ligger. Det kan vara fråga 
om att man under processen måste hålla 

Jandolis viktigaste 
lärdom var dock att 
skrivande är ett 

tyngre arbete än att 
gräva ett dike.
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en väldig mängd detaljer i minnet och 
man hela tiden rädd är att glömma nå-
got väsentligt. Dock möts ens till hälften 
medvetna tanke om berättelsens struk-
tur och verkligheten i det skede då man 
börjar bearbeta materialet. Kanske ma-
terialet inte får den form som man hade 
tänkt sig? Kanske innehåller materialet 
en annan och bättre form som väntar 
på att bli upptäckt? Med andra ord, när 
man som skribent arbetar med materia-
let är man tvungen att granska sina egna 
fördomar gentemot det som materialet i 
själva verket berättar. 

Vid vetenskapligt skrivande underlät-
tas utarbetandet av en preliminär ver-
sion av att man vanligtvis har skrivit 
ett abstrakt av forskningen. Abstraktet 
beskriver forskningens huvudhandling. 
Samma praxis lönar sig också vid övrigt 
skrivande. Förenklat är det fråga om att 
skriva hela historian i en mening. I min 
Chilebok försökte jag att endast svara på 
en fråga: Var Finlands chargé d’affaires 
i Santiago en hjälte eller inte? I mina ar-
tiklar om tobaksindustrin har jag också 
alltid eftersträvat att endast finna svar på 
en fråga: Hur har tobaksindustrins lobb-
ning sett ut i Finland? Hur har tobaks-
industrin manipulerat läkarvetenskapen 
under rättegångarna i Finland? Hur 
hade den internationella tobaksindustrin 
smusslat in sitt meddelande via mindre 
tobaksbolag i Norden? Många säger att 
de skriver abstraktet först när allt annat 
är färdigt. Så kan man också göra. Jag 
tycker dock att det är bra att redan i in-
ledningsskedet skissa upp den form som 
man tänkt ge materialet. Sedan kan man 
ge sig i kast med materialet och till slut 

Med andra ord, när man 
som skribent arbetar med 

materialet är man tvungen att 
granska sina egna fördomar 

gentemot det som materialet i 
själva verket berättar.

Jag tycker att det dock är bra 
att redan i inledningsskedet 
skissa upp den form som man 

tänkt ge materialet.
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återvända till abstraktet och göra nöd-
vändiga ändringar. 

Man kan också underlät-
ta skapandet av den preli-
minära versionen med 
hjälp av en innehållsför-
teckning och mellanrub-
riker. De fungerar som ett slags skelett 
kring vilket man efter hand kan väva 
muskler genom att klippa ut och klistra 
in textstycken. Enligt egen erfarenhet 
tycker jag att det är nödvändigt att anv-
ända sig av en sådan här teknik om det 
handlar om ett omfattande skrivprojekt 
– exempelvis en hel bok. 

Jag använde mig av den här tekniken 
för första gången när jag skrev en bok 
om Skopbanken (Säästöpankkien Kes-
kus-Osake-Pankki) 1994 och 1995. Jag 
namngav filerna utgående från bokens 
kapitel och samlade relevant informati-
on i respektive fil: transkriberade inter-
vjuer samt tidningsartiklar och avsnitt 
från böcker. På sådant sätt kunde arbetet 
delas in i hanterbara bitar. 

En gång klippte jag också helt konkret 
berättelsen i bitar som motsvarade stor-
leken på kapitlen och ordnade om dem 
på golvet. Ett annat alternativ är att läsa 
genom texten och namnge varje kapitel. 
Utifrån dessa rubriker är det enkelt att 
hitta rätt logisk struktur för texten.

* * *

Utöver skrivandets börda lärde gamle 
herr Russell Jandoli ut att skrivandet är 
att skriva om. Texten ska finslipas tills 
den glänser. Den preliminära versionen 
kan tvingas fram med våld men att fins-

lipa en text förutsätter extrem koncent-
ration. Först i detta skede går det att se 

om texten är logisk och 
förståelig. Det är emel-
lertid fråga om ganska 
simpla trick: skriv kapitlets 
viktigaste sats i början, 

håll meningarna tillräckligt korta, an-
vänd inte passiv och undvik upprepning. 
Problemet är dock det att skribenten 
snabbt blir blind för sin egen text. Man 
kan visserligen lämna den i några dagar 
och komma tillbaka till den och redigera 
med nya ögon. Dock är en kollega eller 
någon helt okänd person som tar sig tid 
att gå noggrant igenom och kommen-
tera texten till större hjälp. Under årens 
lopp har jag allt mer börjat njuta av att 
finslipa en text. När det första utkastet 
är färdigt kan man lägga arbetet åt sidan 
några dagar. Därefter är det trevligt att 
återvända till datorn med en kaffekopp 
och gå genom texten. Jag är en morgon-
människa, vilket betyder att jag är som 
effektivast under morgonens första tim-
mar. Därför försöker jag att utföra det 
mest krävande skrivarbetet på morgo-
nen.

Under mitten av 1990-talet arbetade 
jag några år som TV-redaktör. Det an-
sågs vara ett ytligt yrke eftersom repor-
tagen ofta var korta och bilderna ansågs 
tilltala känslorna mer än förnuftet. På 
TV är det viktiga inte det som sägs utan 
hur det sägs. 

Med tanke på skrivandet var tiden i 
Rundradions tjänst mycket lärorik. Å ena 
sidan retade det mig att så mycket mate-
rial förblev oanvänt och att reportagen 
glömdes bort så fort efter sändningen. 

På sådant vis kunde 
arbetet delas in i 
hanterbara bitar.
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I ett TV-reportage har mottagaren inte 
möjlighet att återgå till något som sagts 
tidigare om meddelandet blivit oklart (i 
dag finns visserligen Yle Arenan, men 
det är sällan någon som orkar kontrolle-
ra saker där). Med andra ord ska ett TV-
inslag skrivas ytterst tydligt och logiskt. 
I praktiken kan detta sammanfattas till: 
kill your darlings! Onödiga detaljer ska 
lämnas bort, även om det allra svåras-
te var att leta reda på just dem. Det är 
nödvändigt att avstå från klipska uttryck 
och påhittiga anekdoter om de leder in 
på sidospår. Hela texten ska tjäna endast 
ett enda syfte: att hålla läsaren fängslad 
till berättelsens sista mening. 

På Rundradion arbetade jag med ett 
program som hette A-Mok. Under för-
beredelserna för ett visst program börja-
de jag rota i det så kallade Rapap-fallet. 
Rapap var ett aktiebolag som grundats 
av Skopbanken (Säästöpankkien Kes-
kus-Osake-Pankki) som ”placerings-
klubb” för fackföreningscheferna och 
finansierades av Skopbanken och som 
senare gick i konkurs. Fackföreningsche-
ferna försökte utnyttja sin ställning för 
att komma undan sina placeringsäven-
tyr utan förluster. Fallet hamnade också 
hos polisen och åklagaren men fördes 
dock aldrig vidare till domstol. Däremot 
konstaterade åklagaren i sitt beslut om 
åtalseftergift säreget att det i det aktu-
ella fallet var fråga om ett bästa broder-
förfarande som är etiskt tvivelaktigt men 
inte därmed allena lagstridigt. 

I detta fall tog det länge att ”gräva 
upp leran”. I början gick det inte att hit-
ta bolagets dokument i handelsregistret 
och ingen gick med på en intervju. Ef-

Den preliminära versionen kan 
tvingas fram med våld men att 
finslipa en text förutsätter 

extrem koncentration. 

Hela texten ska tjäna 
endast ett enda syfte: att 
hålla läsaren fängslad till 
berättelsens sista mening.
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ter ett tiotal telefonsamtal hittade jag 
till slut en före detta delägare i bolaget 
som förfogade över bolagets dokument. 
Jag skaffade också i egen besittning en 
viss skuld, med hjälp av vilken jag blev 
delägare i Rapap Oy:s konkursbo. Bo-
förvaltaren gick dock inte med på att 
överlåta bolagets delägarförteckning åt 
mig – förrän jag återtog min klagan mot 
honom som jag gjort till Finlands advo-
katförbund. 

Jag samlade på mig hyllmetervis av 
material om fallet – dokument, inter-
vjuinspelningar, filmmaterial, kopior av 
böcker och tidningsurklipp. I TV-pro-
grammet användes endast material för 
två minuter. Jag var besviken men min 
journalistkollega tröstade mig med or-
den: det var en finslipad diamant!
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“En bild som trycktes i tidningen gav resultat, 

eftersom ett par som var bekant med offret 

tog kontakt och berättade att han var frisör. 

Polisen undersökte frisersalongen i fråga och 

därifrån hittade man till offrets hem.  

I husrannsakan blev det klart att offret fått en 

ny vän via frisersalongen.”
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Maritta Jokiniemi är forskare 
vid Polismuseet. 

Jokiniemi är filosofie 
magister och bibliotekarie 
till sin utbildning. Hon har 
också varit amanuens vid 
institutionen för etnologi 
vid Jyväskylä universitet och 
skrivit historieverk. 

Fiktiva poliser  
och verkligheten

Maritta Jokiniemi

Brott och utredningen av dessa har 
fascinerat människor i århundra-
den och fiktiv kriminallitteratur 

i olika former är i dag ett populärt tids-
fördriv. På Polismuseet öppnades våren 
2013 specialutställningen ”Polisen i fik-
tionen”. Den presenterar hur den finska 
fiktiva bilden av polisen inom litteratur, 
film och tv har format medborgarnas fö-
reställningar om polisen och polisens ar-
bete. Utställningen tar avstamp i 1800-ta-
lets smädedikter och tar åskådarna med 
sig på en resa fram till dagens mångsidiga 
produktion. 

Utställningen är ett resultat av många 
års brainstorming och har övertygat dem 
som gjorde utställningen om att polis-
yrket är ett populärt, om inte rentav det 
populäraste, yrket i fiktionen. I plane-
ringsskedet fanns det snarare för mycket 
material än för lite. Verkens och pro-
duktionernas popularitet, det vill säga 
försäljnings- och tittarsiffror, fungerade 
som kriterium för urvalet. Ju mer en bok 
har lästs eller en film har setts, desto stör-
re påverkan har den haft på föreställning-
arna om polisens arbete. 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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Under utställningen får man även 
höra polisers syn på fiktiva polisgestal-
ter och den bild som skapas av polisens 
arbete. Bland annat har Polismuseets 
museikontaktpersoner vid polisinrätt-
ningarna och kriminalöverkommissarie 
Juha ”Hermo” Rautaheimo och äldre 
kriminalkonstapel Eerika Palomurto vid 
Helsingfors polisinrättning intervjuats. 
Dessutom berättar de för-
fattande poliserna Marko 
Kilpi, Mikko Karppi och 
Pasi Lönn om hur de har 
kombinerat polis- och för-
fattararbetet. 

Medborgarperspektivet 
har man fått av Finska 
deckarsällskapet och ge-
nom en omröstning om favoritpolisge-
stalten på Facebook. Deckarsällskapet 
representerade dem som läser mycket 
och via Facebook ville man få ”vanligt 
folks” åsikter om gestalternas populari-
tet. 

Enligt Facebook-omröstningen upp-
skattas sinne för humor och slagfärdig-
het också hos den fiktiva polisen. Över-
lägsna favoritpolisgestalter var Reinikai-
nen och kommissarie Palmu. På tredje 
plats kom kanske aningen överraskande 
Palmus medhjälpare, överdetektiv Väinö 
Kokki. Fjärde blev kommissarie Jans-
son i tv-serien Raid. Resten av rösterna 
fördelades jämnt mellan de olika polis-
gestalterna. Det är i själva verket ganska 
överraskande att vinnarna var ”gamla 
favoriter” som funnits med i årtionden. 
Mika Waltaris första verk om Palmu pu-
blicerades i slutet av 1930-talet och Pal-
mu-filmerna, som regisserats av Matti 

Kassila, kom ut i början av 1960-talet. 
Också Reinikainen är en tv-favorit från 
1970- och 1980-talen. 

Rauno Repomies från animationsse-
rien Pasila från 2000-talet är en nyare 
favorit. I synnerhet bland unga är Pasila 
populär och 2010 fick serien Venla-pri-
set för bästa komediserie.

* * *

”I denna kaotiska värld 
har människor ett behov 
att läsa om saker som re-
der upp sig”, konstaterade 
Leena Lehtolainen i en in-
tervju med tidningen Ak-
tuumi år 2004 och fortsat-

te: ”Att läsa deckare är också ett säkert 
sätt att få uppleva mycket onda saker.” 
Deckarna kan alltså uppfattas som sagor 
för vuxna, där typiska teman är kampen 
mellan det goda och det onda. Finlän-
darna läser och köper både inhemsk 
och översatt kriminallitteratur i rekord-
mängd. År 2010 publicerades över 70 
böcker som klassades som deckare och 
av de mest sålda verken handlade näs-
tan hälften om brott. Deckarna är även 
de mest lånade böckerna i biblioteken. 
I synnerhet på 2000-talet har kriminal-
författarna ökat i antal och spektrumet 
av persongestalter utvidgats. Det här är 
inte endast ett finländskt utan även ett 
internationellt fenomen. 

Med två exempel kan man visa att 
personer med polisbakgrund har haft 
en central betydelse för den inhemska 
kriminallitteraturens utveckling. Krimi-
naldetektiven Hugo Nousiainen som 

I synnerhet på 
2000-talet har 

kriminalförfattarna 
ökat i antal och 
spektrumet av 

persongestalter 
utvidgats.
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arbetade i Viborg publicerade sitt de-
butverk ”Murhattiinko hänet?” (”Mör-
dades han/hon?”, på finska) år 1945. 
I förordet till verket skrev han: ”Efter 
att ha följt både utländsk och finländsk 
thrillerlitteratur har jag gjort den iaktta-
gelsen att författaren är yrkesman endast 
i skriftlig bemärkelse. Den verkliga kän-
nedomen om brottsutredning fattas i så 
gott som alla fall.” (citatet översatt av 
denna artikels översättare) Författaren 
lovade att det i hans bok inte finns något 
som den finländska polisen inte skulle 
ha kunnat råka ut för i kampen mot den 
undre världen. Nousiainen publicerade 
dessutom verken ”Hälytys murtoryh-
mään” (”Alarm till inbrottsgruppen”, 
på finska) 1947 och ”Yöpäivystäjät” 
(”Nattjourerna”, på finska) 1949. Den 
sistnämnda var en av de första inhemska 
polisromanerna där hela polisinrättning-
en intog huvudrollen i stället för endast 
en polishjälte. 

Nousiainens ”Yöpäivystäjät” ham-
nade också på via duken. Edvin Laine 
regisserade filmen ”Yhden yön hinta” 
(”Priset för en natt”) 1952. Neorealis-
tiska och halvdokumentära amerikanska 
kriminalfilmer (film noir) var förebilder 
till filmen. Laine sade att han med sin 
film hedrade de finländska poliserna 
som gjorde ett nödvändigt och farligt 
arbete trots att de ofta var hatade och 
utsattes för skämt. Arbetsgemenskapen 
var det centrala i filmen. Det finns inga 
enskilda hjältegestalter. I filmen arbetar 
arbetsgemenskapen harmoniskt mot ett 
gemensamt mål, en säker stad. 

Poliserna fick också ett civilt liv i fil-
men; en är en ung kriminaldetektiv som 

Med två exempel kan man 
visa att personer med 

polisbakgrund har haft en 
central betydelse för den 

inhemska kriminallitteraturens 
utveckling.
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väntar sitt första barn och en annan är 
en redan erfaren kriminalpolis som har 
stora drömmar för sin studerande son. 
Filmen eftersträvade en 
dokumentär karaktär och 
den spelades in i samar-
bete med Helsingfors po-
lisinrättning. Tidningen 
Suomen Poliisilehti skrev 
så här i en förhandsrecension av filmen 
1952: ”– – filmen är ovanlig också i det 
avseendet att man strävar efter att pre-
sentera polisens arbete i en konstruktiv 
anda. – – Vårt lands poliskår i sin hel-
het är skyldig den som gjort filmen ett 
tack eftersom det som filmen visar för 
tittarna berör och upprör.” Filmen nåd-
de medelmåttig publiksuccé under sitt 
framställningsår. 

Filmkritikerna tyckte om filmens halv-
dokumentära karaktär – den spelades 
in på en riktiga brottsplatser i Helsing-
fors och som statister användes poliser 
från Helsingfors. Sommaren 1952 del-
tog ”Yhden yön hinta” som första fin-
ländska film i filmfesten i Berlin. Trots 
att Nousiainens verk och filmen som 
gjordes på basis av det inte blev popu-
lära i Finland kan de på goda grunder 
jämföras med bland annat amerikanen 
Ed McBains kriminalromaner om 87:e 
distriktet, som började komma ut på 
1950-talet. Verkens händelser utspelar 
sig i en storstad som heter Isola och som 
påminner om New York. Deckarserien 
blev det grundläggande verket för en ny 
stilart: den moderna polisromanen som 
utspelar sig i en stad. Senare anammades 
samma stil i tv-produktionerna. I Fin-
land visades på 1980-talet ”Hill Street 

Blues” där man följer med livet på den 
fiktiva polisstationen på Hill Street, som 
ligger i en stor industristad med okänt 

namn. Kriminallitteratu-
ren hade länge rykte om 
sig att vara billig kiosk-
litteratur. I Finland fick 
kriminallitteraturen vänta 
på litteraturkritikernas 

uppskattning ända till 1970-talet. Matti 
Yrjänä Joensuus (1948–2011) debutverk 
”Väkivallan virkamies” (”Våldets tjäns-
teman”, på finska) vann den nordiska 
kriminalromantävlingen 1975. Joensuu 
arbetade som polis 1973–2006, största 
delen av tiden som brottsutredare på 
våldsroteln vid Helsingfors polisin-
rättning och i slutet av sin karriär som 
brandorsaksutredare. Joensuu publicera-
de sammanlagt 12 verk, som karaktärise-
ras av ett starkt grepp om samhället och 
en realistisk beskrivning av världen av 
våldsbrott. I böckerna finns inga hjältar, 
utan vanliga människor med sin glädje 
och oro. Den centrala gestalten är den 
känsliga och mänskliga överkonstapel 
Timo Harjunpää, som balanserar mellan 
arbete och familj. 

Joensuu ökade uppskattningen av in-
hemsk kriminallitteratur. Han var kan-
didat till Finlandia-priset två gånger och 
fick statens litteraturpris samt priset 
Årets ledtråd (Vuoden johtolanka) flera 
gånger. Nomineringarna till Finlandia-
priset var det mest synliga beviset på 
att deckaren hade blivit kvalitetslitte-
ratur. De poliser som intervjuades för 
utställningen Polisen i fiktionen ansåg 
att polisskildringen i synnerhet i Jo-
ensuus första verk var utomordentlig, 

Joensuu ökade 
uppskattningen 

av inhemsk 
kriminallitteratur.
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realistisk och sanningsenlig. Till exem-
pel Juha Rautaheimo konstaterade att 
han i Joensuus första verk kände igen 
sig i arbetsgemenskapen vid Helsing-
fors polisinrättning och att det beskrev 
poliskollegornas arbete mycket väl. Då 
man går framåt i bokserien blir person-
gestalterna och stämningen i böckerna 
dystrare vilket också skildrar hur Joen-
suus egen världsbild förmörkades. Den 
uppskattade polisförfattarens dysterhet 
har också fått många poliser att konsta-
tera att man ”med en sådan mentalitet 
inte klarar av göra polisens arbete”. En-
ligt poliserna sjunker böckerna för långt 
ner i den kriminella själens avgrund och 
beskriver inte längre polisarbetet på ett 
realistiskt sätt. Joensuus litterära meri-
ter är emellertid obestridliga och hans 
popularitet är gedigen, om än aningen 
kontroversiell.

* * *

De mest sålda inhemska deckarförfat-
tarna under 2000-talet har varit Leena 
Lehtolainen, Seppo Jokinen, Harri Ny-
känen, Matti Rönkä och Jarkko Sipilä. 
Jokinens Sakari Koskinen, Lehtolainens 
Maria Kallio och Sipiläs Kari Takamäki 
är poliser med ett stort hjärta, även om 
de ibland bli irriterade och frustrerade 
på systemet. De tar med sig läsarna in 
i polisens mångsidiga vardag och olika 
arbetsgemenskaper. Läsaren får också 
bekanta sig med deras civila liv, med 
de glädjeämnen och sorger det innebär. 
Det är lätt att identifiera sig med gestal-
terna eftersom de kreativa författarna 
har försett dem med influenser från det 

I deckarna har poliserna lika 
många åsikter som det finns 

poliser.
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verkliga livet. Lehtolainens verk inför ett 
kvinnoperspektiv i en arbetsgemenskap 
som anses vara manlig. 
Nykänens Eero Jansson 
och Rönkäs Teppo Kor-
honen är snarare arbets-
gemenskapens rebeller 
som går sin egen väg och 
som besitter en av en de 
viktigaste resurserna för 
poliser: sinne för humor. 
Den ena avfyrar sarkas-
tiska kommentarer med 
eftertanke och den andra är en första 
klassens ”pratkvarn”. 

I deckarna har poliserna lika många 
åsikter som det finns poliser. Åsikterna 
och preferenserna delar sig. Vad gäller 
litteraturen känns det som om de oftare 
förlåter små inkonsekvenser och fel-
aktigheter än till exempel i tv-serierna. 
Förklaringen till det här är kanske delvis 
att (den rörliga) bilden i och med sin ut-
förlighet är obarmhärtigt genomskinlig 
i sina brister, fel och inexakthet medan 
en läsare som läser texten själv visualise-
rar och fyller luckorna ”rätt” utifrån den 
egna informationen och verklighetsbil-
den. 

Grunden för allt är en bra berättelse 
som håller intresset uppe. Ofta konstate-
rar poliserna också att ingen skulle orka 
läsa en realistisk och alltför noggrann 
beskrivning av polisarbetet, eftersom det 
är så tråkigt. Visserligen kan man funde-
ra på om det egna yrkesjagets syn på trå-
kighet är samma som en vanlig medbor-
gares. Poliserna säger också att ”civila”, 
det vill säga personer som inte har en 
bakgrund inom polisen, kan skriva bra 

deckare och lyckade polisskildringar. Att 
författaren har polisbakgrund ursäktar 

inte heller att berättelsen 
inte ”drar” eller går framåt 
på ett trovärdigt sätt. Juha 
Rautaheimo nämner som 
sin favorit Jarkko Sipilä, 
vars böcker är realistiska 
och har ett högt tempo. 
Sipiläs bakgrund som kri-
minalreporter ger ett djup 
och garaterar en korrekt 
terminologi. Bland de fin-

ländska deckarförfattarna finns många 
redaktörer: Jarkko Sipilä, Harri Nykä-
nen och Matti Rönkä är de mest kända 
exemplen. 

Å andra sidan säger Rautaheimo att 
också en fullkomligt överdriven text 
tilltalar honom. Harri Nykänens Raid-
böcker och tv-serien som är baserad 
på dem passade honom som handen i 
handsken. Den roliga och fungerande 
dialogen samt den sarkastiska beskriv-
ningen av det byråkratiska systemet ut-
gjorde enligt hans åsikt mycket njutbar 
läsning. 

Författarna Marko Kilpi, Mikko Karp-
pi och Pasi Lönn arbetar i huvudsak som 
poliser. De skriver alla under påståendet 
att polisarbetet ger idéer och inspiration, 
men att en exakt beskrivning av polisar-
betet inte kan tillämpas i deckarna. Hän-
delserna och persongestalterna måste 
vara sådana att de inte som sådana kan 
kopplas till verkligheten. Berättelsen 
måste vara tilldragande och spännan-
de. Det är möjligt att använda utvalda 
verkliga händelser, men varje författare 
plockar ut den ”bästa delen” och ändrar 

Ofta konstaterar 
poliserna också att 
ingen skulle orka 

läsa en realistisk 
och alltför noggrann 

beskrivning av 
polisarbetet, 

eftersom det är så 
tråkigt.
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den till en fiktiv fungerande berättelse 
med sin egen stil. 

Även poliser tycker att det är en trev-
lig fritidssysselsättning att läsa deckare. 
En alltför realistisk berättelse kan också 
få polisen att tappa intresset för bo-
ken. Det konstaterar bland annat äldre 
kriminalkonstapel Eerika Palomurto. 
Vardagsrealism får man uppleva allde-
les tillräckligt på det egna jobbet, så på 
fritiden orkar man inte längre läsa om 
sådant. Därför kan poliser kanske för-
hålla sig mer kritiskt till polisfiktion än 
vanliga medborgare. Detsamma gäller 
säkert också andra yrkeskårer som be-
skrivs fiktivt.

* * *

De första tv-sändningarna i Finland 
ägde rum år 1957. Tv-apparaterna blev 
snabbt vanliga – år 1969 fanns det en 
miljon TV-licenser i landet. Yle och 
MTV producerade program på två ka-
naler. I mitten av 1960-talet tittade fin-
ländarna på utländska polisserier: tyska 
”Rikosmuseo kertoo” (”Das Krimi-
nalmuseum”), brittiska ”Kommissarie 
Maigret” (”Maigret”) och amerikanska 
”De omutbara” (”The Untouchables”). 
Den inhemska produktionen företräd-
des av den av MTV producerade polis-
serien Susikoski i fyra delar, med manus 
av Mauri Sariola. 

På utställningen Polisen i fiktionen 
presenteras den fyradelade tv-filmen 
”Kahdeksan surmanluotia” (”Åtta 
dödsskott”) från 1972, med manus och 
regi av Mikko Niskanen, som den första 
betydande tv-produktionen med polis-

Händelserna och 
persongestalterna måste vara 
sådana att de inte som sådana 
kan kopplas till verkligheten.
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tema. Utgående från tv-serien gjordes 
också en förkortad film med samma 
namn. I Niskanens film 
hade polisen en central 
roll, även om den inte 
hade huvudrollen. 

Filmen är delvis baserad 
på verkliga händelser. År 
1969 dödade en 33-årig 
småbrukare i Pihtipudas 
fyra poliser som efter en 
anmälan hade kommit för 
att arrestera honom. Enligt de förhands-
uppgifter som polisen fått visste man 
att förövaren hade skjutit i sitt hem och 
därför hade poliserna utrustat sig med 
både tjänstevapen och Suomi-maskin-
pistol. Det tragiska dråpet är det enda i 
sitt slag i den finländska polisens historia 
– aldrig har så många poliser dött un-
der ett tjänsteuppdrag på samma gång. 
I nutidens termer skulle man prata om 
massdråp. 

Niskanens film blev färdig endast tre 
år efter polisdråpen. Filmen bör betrak-
tas mot bakgrunden av den politiska 
kulturen under tidperioden. Samhällsde-
batten blev livligare i slutet av 1960-talet 
och tv fick sin del av kritiken. I synner-
het de utländska serierna kritiserades 
för att vara våldsamma och orealistiska. 
I Yles informativa programpolitiska 
kungörelse från 1966 fastställdes tele-
visionens uppgift som ”att erbjuda en 
världsbild som baserar sig på korrekta 
uppgifter och fakta” (citatet översatt av 
denna artikels översättare). Man måste 
framkalla debatt och presentera olika, 
också radikala, åsikter. 

”Jag visste direkt att skotten i Pihtipu-

das skulle leda till ett långt och konse-
kvent händelseförlopp. Jag insåg att det 

låg ett helt problemfält i 
bakgrunden till detta”, 
berättade Niskanen om 
sin film (citatet översatt 
av denna artikels översät-
tare). Mottagandet var 
översvallande, filmen fick 
Jussi-priset både för bästa 
regi och bästa manliga 
huvudroll. Niskanen till-

delades också statens filmkonstnärspris 
Valtion elokuvataiteilijapalkinto år 1972. 
Tv-dramat framhävde omständigheter-
nas betydelse och huvudpersonen sågs 
som ”offer” för dem. Arbetslösheten på 
landsbygden, marginalisering samt klyf-
tan mellan beslutsfattare och det vanliga 
folket var aktuella teman som togs upp. 
Poliserna som förverkligade makthavar-
nas beslut var offerlammen i dramat. 

De konstnärliga meriterna i Niska-
nens film är obestridliga. Filmkritikerna 
valde den som en av de tio bästa finländ-
ska filmerna till enkäten för Yles nyhe-
ter år 2012. Den senaste internationella 
utmärkelsen var när filmen visades på 
New Yorks Museum of  Modern Art 
(museum för modern konst) i oktober 
2013. Tidningen The New York Times 
publicerade en ingående recension om 
filmen, där den ansågs vara strålande. 
I recensionen påstod man till och med 
frimodigt att Niskanens film var en fö-
rebild till kriminalserierna ”The Wire”, 
”Breaking Bad” och “The Killing”. I alla 
ovan nämnda produktioner granskas 
brott ur olika perspektiv. De orsaker 
som eventuellt kan lett till händelserna 

Utgående från förun-
dersökningsmaterialet 

från polisdråpen i 
Pihtipudas får man 
emellertid en annan 
bild av händelserna 

än i filmen.
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synas också ur förövarens synvinkel. 
Utgående från förundersökningsma-

terialet från polisdråpen i Pihtipudas får 
man emellertid en annan bild av händel-
serna än i filmen. I en ungefär tio minu-
ter lång scen filmas dråpet av poliserna 
som en trött, orolig och panikslagen 
mans gärning, som skedde genom skott-
lossning på långt avstånd. När mannen 
ser att poliserna närmar sig huset skjuter 
han de fyra första skotten inifrån huset, 
de följande två från gården och de två 
sista skotten hör man endast ljudet av. 
Endast efter de första skotten visas hur 
en del av offren faller till marken och en 
del försöker krypa undan för att gömma 
sig. Slutligen filmas på långt avstånd hur 
mannen sticker in vapnet i en snödriva 
bredvid ett av offren och går längs en 
stig till grannhuset. 

Enligt förundersökningsmaterialet 
inbegrep gärningen detaljer som inte 
stödjer förövarens panik eller oro. De 
grymmaste delarna av gärningen kom-
mer inte fram i filmen. De fyra poliserna 
gick efter varandra längs en snöig stig 
mot huset. Mannen öppnade eld med 
sin Sako-studsare (kaliber 7x33) från far-
stufönstret när poliserna var på cirka 50 
meters avstånd. Två av poliserna föll ner 
på stigen, den tredje föll till vänster om 
stigen och den fjärde tog skydd bakom 
en gran. Mannen fortsatte skjuta, gick 
till slut ut och sköt en konstapel som låg 
på marken och den som försökt fly till 
döds i arkebuseringsstil på nära avstånd 
medan offren ännu levde. Efter att po-
liserna dödats stack mannen ner sitt va-
pen bredvid det offer som dödats först. 
Utifrån de tomma hylsor som hittades 

Det finns också skäl att 
diskutera fiktionens ansvar i 
de fall där verkliga händelser 
behandlas eftersom fiktionens 
sanning lätt blir den ”allmänna” 

sanningen för den stora 
publiken.
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kan man dra slutsatsen att åtminstone 
tio skott avlossades. Varför slutade inte 
förövaren med den grymma gärningen 
utan fortsatte tills alla poliser säkert var 
döda? Svaret på den här frågan förblir 
i all sin obegriplighet för evigt en giss-
ning. 

Mannen dömdes till livstids tukthus-
straff  för avsiktligt dråp av fyra perso-
ner. Han frigavs 1982 efter benådning 
av presidenten, det vill säga efter cirka 
12 års fängelse. År 1996 begick mannen 
ett nytt brott mot liv då han dödade sin 
exfru. Han dömdes som förstagångsför-
brytare eftersom det hade gått så lång 
tid sedan livstidsdomen. 
Då uppstod en livlig de-
batt om benådningen av 
gärningsmannens livstids-
dom. Det ansågs att den 
av fiktionen skapade bil-
den av den skyldiga som 
ett offer för samhållet i för 
hög grad hade påverkat 
beslutet om frigivning. 

Niskanen hade troligtvis 
bekantat sig med polisens 
förundersökningsmaterial. 
En konstnär åtnjuter naturligtvis konst-
närlig frihet och Niskanens film är ett 
lysande exempel på fiktionens påverkan 
och kraft. Med hjälp av fiktion är det lätt 
att framhäva den synvinkel man vill eller 
tona ner väsentliga fakta från verklighe-
ten. Det finns också skäl att diskutera 
fiktionens ansvar i de fall där verkliga 
händelser behandlas eftersom fiktio-
nens sanning lätt blir den ”allmänna” 
sanningen för den stora publiken. Man 
kan inte genom att enbart hänvisa till 

konstnärlig frihet modifiera sanningen 
godtyckligt. Man måste komma ihåg att 
det i verkliga livet inte endast är de som 
dödas som faller offer för brott mot liv, 
utan även offrens och förövarens anhö-
riga och närmiljö. I dråpen i Pihtipudas 
lämnade till exempel de omkomna Veik-
ko Riihimäki (53 år) efter sig en sörjande 
fru och ett barn, Onni Saastamoinen 
(37 år) fru och ett tre månader gammalt 
spädbarn, Pentti Turpeinen (33 år) fru 
och fyra barn och Mauno Poikkimäki 
(31 år) fru och två barn. 

* * * 

På 1980-talet gick unge-
fär en fjärdedel av finlän-
darnas fritid åt till att titta 
på tv. Den nya kanalen 
MTV3 köpte program av 
utländska produktions-
bolag. Man kunde redan 
titta på satellit kabel-tv, 
det kom allt fler program, 
man ”zappade” mellan 
kanalerna med fjärrkon-
trollen och kunde se pro-

grammen på nytt på videon. Utländ-
ska polisserier hittade in i finländarnas 
vardagsrum. Den tyska serien ”Den 
gamle deckarräven” (”Der Alte”) fick 
en trogen tittarskara och amerikanska 
”Spanarna på Hill Street” (”Hill Street 
Blues”) och ”Miami Vice” var förebilder 
inom sin genre. I Finland producerades 
tv-spänning på basis av deckare. Åke 
Lindman regisserade ”Harjunpää och 
kalla döden” (1983) och ”Harjunpää 
och antastaren” (1985), som baserar sig 

Manusförfattarna 
Jussi Tuominen 

och Neil 
Hardwick laddade 

Tammerforskonstapeln 
full med 

bondförnuft och 
situationsintelligens, 

tack vare vilka 
han klarar av även 

krångliga situationer.
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på Matti Yrjänä Joensuus böcker. Matti 
Kassila använde sig av Pentti Kirstiläs 
gestalt brottsutredare Hanhivaara i fil-
men ”Farväl, herr president” (”Jäähy-
väiset presidentille”) (på tv 1989), likaså 
gjorde Anssi Mänttäri i tv-filmen ”Isku 
vasten kasvoja” (”Ett slag i ansiktet”, på 
finska) och ”Jumalia ei uhmata” (”Man 
trotsar inte gudar”, på finska) (1988). I 
dessa filmer spelades Hanhivaaraa av 
Antti Litja. 

Efter komedieserien ”Tankki täyteen” 
(”Tanken full”, på finska) skapades på 
TV2 spin-off-komediserien ”Reinikai-
nen”, av vilken det utkom en pilotdel 
och 15 avsnitt. Den gemytliga och re-
pliksnabba ordningskonstapeln Artturi 
Sakari Reinikainen spelades av Tenho 
Saurén. Gestalten skapades som en 
motpol till ”idiotpoliserna” i de gamla 
inhemska farserna. Satiren riktades nu 
mot byråkratin i stället för mot polisen. 
Manusförfattarna Jussi Tuominen och 
Neil Hardwick laddade Tammerfors-
konstapeln full med bondförnuft och 
situationsintelligens, tack vare vilka han 
klarar av även krångliga situationer. Vid 
planeringen och utarbetandet av kome-
din bekantade manusförfattarna sig med 
Tammerfors polisinrättning och dess 
personal. 

Andra polisgestalter som figurerar i 
serien var den svenskspråkiga konstapel 
Ek som pratar finska långsamt, den pes-
simistiska och lite olyckliga äldre kon-
stapel Hautamäki, den allvarligt lagda 
konstapel Jänkälä samt konstapel Kata-
ja, som går omkring och småsjunger på 
speciell ”engelska” och anser sig vara en 
kvinnokarl. Tiden i arbetsrummet blev 

Mången polis har konstaterat 
att Reinikainen är alla tiders 

bästa PR-man för polisen. 

Polisen funderade för sig själv 
på vad Reinikainen skulle göra 

i en sådan situation.
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lång för överkommissarie Rautakallios, 
men fasaden hölls oklanderlig: ”Inte 
skulle man annars bli överkommissarie.” 
(citatet översatt av denna artikels över-
sättare) Komedin förde med sig en rad 
lustigheter som levde länge. 

Reinikainen är i kiosken för att spela på lot-
to: Nog har man ju förr också vunnit fyrtio med 
en mark. Försäljaren: Åhå. Vad gjorde du 
med en sån förskräcklig summa? Reinikainen: 
Nå största delen gick till brännvin och kvinnor. 
Och sen gick resten till onödig-
heter (citaten har översatts av 
denna artikels översättare).

Komedin följdes av 2,4 
miljoner finländare. Den 
vann Venla- och Telvis-
priserna bland annat för 
roligaste finländska tv-program. Reini-
kainen blev folkets favorit och platsade 
som hjälte för både poliser och fyllon. 
Serien har kommit i repris många gång-
er och det verkar som om populariteten 
håller i sig. 

Mången polis har konstaterat att Rei-
nikainen är alla tiders bästa PR-man för 
polisen. Tammerfors polisinrättnings 
tidigare informatör Seppo Rantanen 
ordnade inspelningarna av Reinikainen-
serien vid polisinrättningen. Enligt ho-
nom närmade sig Reinikainen relationen 
mellan polisen och medborgarna. Po-
lisen var inte längre en tigande gestalt 
med bister uppsyn som gick omkring 
mitt på gatan och inte sade ett knyst 
förrän situationen krävde det. Reinikai-
nen använder på ett utmärkt sätt ett av 
polisens effektivaste maktmedel, ”mun-
lädret”. Inom polisen snurrar flera be-
rättelser där Reinikainens inverkan på 

verkliga situationer kommer fram. En 
av dem handlar om en polis som på sin 
fritid åkte stadstrafikens buss. En beru-
sad man störde en ensam kvinnlig pas-
sagerare och lyssnade inte på kvinnans 
vädjan om att han skulle flytta sig till en 
annan plats. Polisen funderade för sig 
själv på vad Reinikainen skulle göra i en 
sådan situation. Sedan drog han till sig 
fyllots uppmärksamhet genom att i äkta 
Reinikainen-stil säga: 

Nå morjens bara, det är nu 
så himla mörkt såhär på hös-
ten. Man kan ju knappt se vad 
som finns framför en. Jag satt 
och funderade vad det där är för 
en bekant karl och tänkte att 
jag skulle komma och kolla vad 

den där Pena sitter här och pratar om med en 
så nätt flicka (citaten har översatts av denna 
artikels översättare). 

Man kan nästan gissa att mannen i 
fråga inte var Pena eller någon annan 
bekant till berättaren men den kvinnliga 
passageraren fick vara ifred när ”kom-
pisarna” började försöka dra sig till 
minnes varifrån de skulle kunna tänkas 
känna varandra. 

* * * 

År 2000 kunde man i Finland välja pro-
gram på fyra kanaler, 56 timmar om 
dagen. Internet invaderade hemmen 
och tv-tittandet slutade öka. Det kom 
fortsättningsvis allt fler utländska serier. 
År 2010 hade alla huvudkanaler sina 
egna polis- och kriminalserier. Serierna 
upprepade ofta gamla hjälteberättelser, 
där hjälten skyddade samhället från det 

Så småningom 
förändrades 

berättelserna och man 
började redan lösa 

brott som teamarbete.
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onda. Så småningom förändrades be-
rättelserna och man började redan lösa 
brott som teamarbete. Poliserna be-
skrevs nu som individer med känslor 
och bakgrund. Samhället var dystrare än 
förut. Det onda fick inte alltid vad det 
förtjänade, särskilt inte i de svenska se-
rierna ”Beck” och ”Wallander”. Fiktiva 
inhemska serier på 1990-talet var bland 
annat Peter Lindholms ”Från far till 
son” (”Isältä pojalle”), och Åke Lind-
man fortsatte med serien om Harjun-
pää. På 2000-talet gjordes fler serier för 
tv-kanalerna, och poliserna hade en cen-
tral roll. Dessa är bland annat ”Kylmä-
verisesti sinun” (”Kallblodigt din”, på 
finska), ”Kriminalpolis Maria Kallio”, 
”Gränsfall” (”Rajatapaus”), ”Rikospo-
liisi ei laula” (”En kriminalpolis sjunger 
inte”, på finska), ”Tappajannäköinen 
mies” (”En mördares utseende”, på fin-
ska), ”Virta” och ”Roba”. 

I dag har varje finländare en tv-appa-
rat inom räckhåll. Den har gjort världen 
mindre och också ökat kännedomen om 
lokal kultur. Ända från början har de in-
hemska dramaserierna lockat många tit-
tare i Finland. De har återspeglat sin tid 
och skapat en bild av finländskheten. De 
serier som har upplevts som sannings-
enliga och vars människoöden det har 
varit lätt att identifiera sig med har varit 
populärast. 

Kriminalserien ”Raid”, som utkom 
2000 i tolv avsnitt blev tittarnas och kri-
tikernas favorit. Berättelsen, med regi av 
Tapio Piirainen och manus av Harri Ny-
känen, utspelar sig i vår tid: näringslivet 
leds av multinationella bolag och brott-
ligheten är organiserad. Utöver polisen 

Seriens huvudpersoner är poliser, 
men i centrum för intrigerna 
står inte endast brott, utan 
också polisens arbete med 

mänskliga relationer.
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rotar även den undre världens ”goda 
typ” Raid (Kai Lehtinen) i skumma af-
färer. Seriens andra huvudperson är den 
för paragrafer likgiltiga, till och med 
anarkistiska, poliskommissarien Jansson 
(Oiva Lohtander). Mannen har ordnade 
anletsdrag, är fåordig och har en cynisk 
humor. Tillsammans med 
äldre konstaplarna Hopo 
(Pekka Huusko) och Su-
sisaari (Kirsti Väänänen) 
borrar sig Jansson djupt 
in i korruptionens värld. 
Vägen mot sanningen försvåras av den 
småaktiga chefen, biträdande polismäs-
tare Hakala (Tuula Nyman). År 2000 
vann ”Raid” fyra Venla-priser: för bästa 
dramaserie, manus, regi och manliga hu-
vudroll (Oiva Lohtander). 

”Pasila” är en humoristisk tecknad se-
rie för vuxna. Den hade premiär 2007. 
Den datoranimerade tv-serien ger en 
satirisk bild av polisens vardag. Det var 
meningen att det endast skulle komma 
en säsong av Pasila, men eftersom den 
blev så populär så görs den fortfaran-
de. På inrättningen löses brotten av 
”yngre kommissarie” Kyösti Pöysti, ett 
neurotiskt geni som alltid suger napp, 
förutom när han dricker brännvin och 
och kysses. Hans bästa kompis är den 
enda vettiga personen på inrättningen; 
den flexibla yngre konstapel Tommi 
Neponen, som har familj. Den mest 
manhaftiga till sitt beteende, en riktig 
”macho”, är den kvinnliga konstapeln 
Helga. Rutinarbetet i Pasila sköts ”dra-
matiskt” av den filosoferande Pekka 
Routalempi. Gammeltidens polismäs-
tare Rauno Repomies medicinering är 

inte alltid på sin plats. 
I huvudrollen för dramaserien ”Norr-

sken” (”Taivaan tulet”) finns äldre kon-
stapel Rauni Väänänen, som återvänder 
från Esbo till sina hemtrakter i Kemi-
järvi som ordningspolis och för att reda 
ut sitt eget förflutna. Livet är annorlunda 

än i söder och den manliga 
lappländska miljön förhål-
ler sig först förundrande 
till den kvinnliga polisen. 
Hon måste förtjäna sam-
hällets uppskattning. Rau-

ni har till en början ett hårt grepp men 
lär sig att använda sitt psykologiska öga i 
arbetet. Hon får vägledning i den nord-
liga praxisen av polischefen, den gemyt-
liga människokännaren Kauko Junni, 
och patrullkamraten, den ensamstående 
naturälskande ”polishannen” Aimo Pel-
toniemi. Seriens huvudpersoner är po-
liser, men i centrum för intrigerna står 
inte endast brott, utan också polisens 
arbete med mänskliga relationer. 

Kemijärvis landskap, seriens intriger 
och överskridandet av gränsen mellan 
den fiktiva och den verkliga världen 
har fått cirka 1,3 miljoner tittare ”på 
kroken”. På den riktiga polisstationen i 
Kemijärvi vid polisinrättningen i Lapp-
land känner man i dramat igen den äkta 
andan av gott polisarbete, även om det 
inte i alla avseenden fungerar likadant i 
fiktionen som i verkligheten. Den fjärde 
säsongen av serien gjordes under våren 
och sommaren 2013. År 2008 tilldelades 
regissören, manusförfattaren och skåde-
spelaren Kari Väänänen priset Special-
Venlan för Norrsken-produktionen. 

Poliserna kritiserar 
de fiktiva poliserna 
för deras brist på 

mänsklighet.
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* * * 

”Inte slår jag varje dag en kund i huvu-
det med en stol, inte ens varje vecka.” Så 
sade äldre kriminalkonstapel och förfat-
tare Mikko Karppi, som arbetar med ut-
redning av ekonomiska brott, i en inter-
vju. Denna humoristiska och provoce-
rande kommentar beskriver alldeles ut-
märkt polisernas syn på polisserier och 
gapet mellan det verkliga livet och fiktio-
nen. För dramats och spänningens skull 
skapas i polisserierna, och i synnerhet 
vid förhörstillfällena, aspekter som inte 
riktigt är verklighetstrogna: utpressning, 
hot och till och med våld. Villfarelserna 
och oriktigheterna i tv-serierna är också 
det som irriterar poliserna mest. Foku-
sen på action och de elementära felen i 
tillvägagångssätten i tv-serien påverkar 
också medborgarnas föreställningar om 
polisens arbete mest. Fiktionen blir obe-
märkt ”sanningen” eller åtminstone ger 
den upphov till starka föreställningar 
om hur polisen agerar. 

Leo Gullsten, som blev vald till årets 
polis 2008, konstaterar att en av de störs-
ta illusionerna från polisserierna är upp-
fattningen om att man skulle få tvinga 
människor att prata. I praktiken går 
det snarare till som en avslappnad kaf-
febordsdiskussion. Polisens uppgift är 
att genom utredningar hitta sanningen, 
inte att börja döma folk. Poliserna kriti-
serar de fiktiva poliserna för deras brist 
på mänsklighet. Poliserna görs stränga 
och hårdhudade; den varma humorn 
och omtanken saknas. Enligt många po-
liser skulle man i det verkliga livet inte 
lyckas utreda ett enda fall framgångsrikt 

Utredningsplatsen är alltid en 
erfarenhet som måste upplevas 
med alla sinnen. Den känslan är 
svår att förmedla i fiktionen, 

konstaterar många poliser. 

även i verkligheten möter 
polisen i sitt arbete 

människolivets största och 
tyngsta tragedier samt tidvis 

ofattbar ondska.
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om man förhöll sig lika bryskt mot de 
misstänkta som i serierna. Dessutom är 
de fiktiva poliserna ofta 
”pratmakare”. I verklighe-
ten har polisen tystnads-
plikt, vilket betyder att po-
lisen inte avslöjar detaljer i 
händelserna så som de gör 
i polisserierna. I verkligheten uppför vi 
oss korrekt och vill inte chockera mot-
parten med häftiga detaljer. 

”Det första liket man ser glömmer 
man aldrig, det stannar för evigt kvar på 
näthinnan”, berättar kriminalöverkom-
missarie Juha Rautaheimo, som i tiotals 
år har arbetat på våldsroteln vid Hel-
singfors polisinrättning. Han funderar 
också länge på hur ”sterila” brottsfal-
len i polisserierna är. Saken sköts enkelt, 
snabbt och till och med rutinmässigt. En 
polis som går till en utredningsplats går 
igenom många olika tankar, sinnesför-
nimmelser och känslotillstånd. Ett erfa-
ret proffs tränade öga har förmågan att 
observera allt möjligt, men en oerfaren 
konstapel påverkas alltid av upplevelsen 
och den fastnar i minnet. I synnerhet 
självmord och brott mot barn innebär 
många slags känslor, också för en erfa-
ren polis. Utredningsplatsen är alltid en 
erfarenhet som måste upplevas med alla 
sinnen. Den känslan är svår att förmedla 
i fiktionen, konstaterar många poliser. 

* * * 

I polisserierna frossar man ofta i hårre-
sande detaljer i samband med brott mot 
liv och skapar på det sättet en spännande 
intensitet i berättelsen. Även i verklighe-

ten möter polisen i sitt arbete människo-
livets största och tyngsta tragedier samt 

tidvis ofattbar ondska. 
När poliser får frågan om 
vad som får dem att klara 
av att till exempel utreda 
ett rått brott mot liv, går 
svaren i samma riktning: 

Arbetet består i att samla bevis så att fal-
let kan utredas så snabbt som möjligt. 
Det är det huvudsakliga målet som ef-
tersträvas. Den information och de fär-
digheter som erhållits genom utbildning 
och erfarenhet tas i bruk och bidrar till 
framgång i yrket. Det här innebär natur-
ligtvis inte att en erfaren utredare skulle 
vara känslolös, men de egna känslorna 
kan läggas åt sidan på ett professionellt 
sätt. 

Stödet från de närmaste arbetskam-
raterna och ”polishumorn” kommer 
också fram upprepade gånger. Den sist-
nämnda beskrivs bland annat på följan-
de sätt: härsken, fräck, vulgär, smaklös 
– men den hjälper en att klara sig. Även 
många andra yrken har en viss humor 
som bara den egna kretsen känner till, 
och som för en utomstående kan kännas 
olämplig och tvivelaktig i situationen. 
Frispråkigt ”käbblande” är ingalunda ett 
självändamål, utan det är en del av yrkes-
språket och ett sätt lätta upp en ångest-
fylld situation. 

Polisernas fritid och eftervården efter 
tunga fall lyfts bättre fram i polisserierna 
från 2000-talet, dock endast i förbifar-
ten och antydningsvis. I synnerhet de 
utländska seriernas hårdhudade polis-
veteraner som tål allt känns synnerligen 
mekaniska och kalla. Å andra sidan så 

Dessutom förmedlar 
tv-serierna en bild 
av att situationen 
framskrider snabbt.
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går man ofta efter ett tungt arbetsskift 
– både i polisserierna och i verkligheten 
– och tar några och går igenom situatio-
nen tillsammans med arbetskamraterna. 
Även svårigheter i familjelivet beskrivs i 
serierna, och att kombinera polisarbetet 
med familjeliv är inte alltid lätt i verklig-
heten heller. 

Den populära amerikanska tv-serien 
C.S.I. har i hög grad påverkat föreställ-
ningarna om teknisk brottsutredning. 
Tittaren får till exempel ofta en sådan 
uppfattning att vid en husrannsakan 
anländer befälet, det vill säga kommis-
sarien och överkommissarien, först till 
platsen. I verkligheten är går det inte 
alls till på det sättet. Risken för konta-
mination glöms också nästan helt bort 
i serien: de kvinnliga utredarna kommer 
trippande i högklackade skor och med 
håret fladdrande till utredningsplat-
sen och endast ett par gummihandskar 
används som skyddsutrustning. ”Det 
behövs inte mer än en nysning så är ut-
redningsplatsen full av DNA som inte 
hör dit”, konstaterar Juha Rautaheimo. 
Dessutom förmedlar tv-serierna en bild 
av att situationen framskrider snabbt. 
Det finns endast att fall att undersöka, 
medan poliserna i verkligheten kan ut-
reda många olika fall samtidigt. I serien 
används topptekniska metoder och de 
saker man letar efter hittas snabbt. En-
ligt Rautaheimo kan en erfaren fingerav-
trycksundersökare med sin lupp ibland 
lösa fallet bättra än en DNA-analys. 

Poliserna stöter ibland på sådana situ-
ationer där folk har tillägnat sig felaktiga 
eller vilseledande tillvägagångssätt på 
grund av utländska polisserier. En per-

I själva verket följer poliser 
knappt ens de bra reality-
tv-serierna om polisarbete 
eftersom arbetet erbjuder 

alldeles tillräckligt av den 
verkligheten och man inte har 
lust att återvända till den 

också på fritiden. 
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son som förs till häktet kan säga åt ord-
ningspatrullen att han eller hon har rätt 
till ”ett telefonsamtal”, och en patrull 
som kommit för att lugna ner en hem-
mafest kan krävas uppvisa tillstånd till 
husrannsakan. Dessutom är det betyd-
ligt mindre action i den finländska poli-
sens arbete än polisserierna ger sken av. 
Polisens arbetsdag omfattar många var-
dagliga och mindre spännande rutiner, 
till exempel att skriva förhörsprotokoll 
och olika rapporter. Den här delen av 
polisarbetet syns emellertid knappt alls 
i polisserierna eftersom man där lyfter 
fram de delar som är bäst lämpade med 
tanke på spänningen. Man åstadkommer 
spänning genom att svinga med en böss-
sa på stan och med bilar som exploderar 
i bakgrunden. Mikko Karppi konstate-
rar också att skjutande med bössor inte 
är en så vanlig del av det dagliga polis-
arbetet ett det skulle kunna kallas rutin 
eller att man gör det automatiskt utan att 
tänka på saken. Vapenhot förekommer 
mycket sällan. 

På grund av det egna yrkesvalet tit-
tar polisen alltså synnerligen kritiskt på 
fiktionsserier med polistema. Under de 
senaste åren har det kommit fler reality-
tv-serier som presenterar olika yrkens, 
till exempel polisens, räddningsverkets 
eller sjukhusets, vardag. Många tror att 
poliserna mer än gärna tittar på doku-
mentärprogram om det egna arbetet. I 
själva verket följer poliser knappt ens de 
bra reality-tv-serierna om polisarbete ef-
tersom arbetet erbjuder alldeles tillräck-
ligt av den verkligheten och man inte 
har lust att återvända till den också på 
fritiden. 

Serien Poliisit (Poliserna, på finska) på 
kanalen Jim har nått ett berömvärt antal 
tittare. Serien är har också förstärkt för-
ståelsen för hur människonära polisens 
arbete är. Under ett arbetsskift möter 
polisen människors glädje, bekymmer, 
sorg och hat – arbetet går inte endast 
ut på vansinneskörning med bil och an-
vändning av maktmedel. 

Poliserna har ett aningen motstridigt 
förhållande till reality-serier om det egna 
yrket. En del ser dem till och med som 
förebyggande verksamhet, medan en 
del endast anser att de endast plockar 
ut de roligaste delarna av polisarbetet. 
En äldre och mer erfaren polis önskade 
att serien Poliisit också borde få sin del 
av de torra rutiner som hör polisarbetet 
till. Som exempel nämnde han alla da-
tasystem som ständigt förnyas och hur 
jobbigt det är att använda till exempel 
resehanteringssystemet M2 och skriva 
resefakturor. Visserligen var han inte 
nödvändigtvis övertygad om att tittarnas 
intresse skulle vara tillräckligt stort för 
att följa med detta, i synnerhet inte när 
det kontinuerliga censurerande ”piip”-
ljudet skulle överrösta polisernas irrite-
rade svordomar.

TILL KÄLLORNA

• Utställningspublikationen Poliisi 
fiktiossa Deckarförfattare: http://
www.poliisimuseo.fi/poliisi/polii-
simuseo/home.nsf/files/CC573F
51E27883C5C2257B6E002B13A
B/$file/Dekkaristi_netti.pdf.
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• Det nationella audiovisuella arki-
vets databas Elonet: http://www.
elonet.fi/.

• Webbsidan ”Verkligheten är 
mycket annat än polisserier” 
http://www.poliisisarjat.fi.

• Arvas, Paula: ”Hugo Nousiainen: 
realistinen poliisin työn kuvaaja 
1940-luvulta.” – Publicerad på Ar-
vas blogg Dekkarihylly 24.9.2010: 
http://dekkarihylly.blogspot.
fi/2010/09/hugo-nousiainen-re-
alistinen-poliisin.html.

• Hale, Mike: ”Follow the Tracks 
of  the Crime Drama. Mikko 
Niskanen’s ‘Eight Deadly Shots’ 
May Seem Familiar.” The New 
York Times 13.10.2013. – Publi-
cerad på The New York Times 
webbsidor 11.10.2013: http://
www.nytimes.com/2013/10/13/
arts/television/mikko-niskanens-
eight-deadly-shots-may-seem-fa-
miliar.html
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“Saken höll på att gå i sämre riktning ur 

polisens synvinkel. Man hittade många olika 

ämnen i kroppen och dessutom i magsäcken”
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Äldre konstapel 
Elina Katajamäki är 
kommunikationschef vid 
polisinrättningen i Lappland. 
Hon blev polis 2013. Efter att 
ha utexaminerats arbetade 
hon som brottsutredare 
vid polisinrättningen i 
Östra Nyland och därefter 
som överinspektör vid 
inrikesministeriet.

Före sin poliskarriär 
studerade Katajamäki till 
filosofie magister och har 
arbetat som redaktör vid 
bland annat Polis-TV.

Katajamäki är 
premiärlöjtnant i reserven. 
Hon har tjänstgjort i 
Afghanistan inom den 
militära krishanteringen.

Kjempebra! –
som utbytesstuderande vid 

polishögskolan i Norge

Elina Katajamäki

Även om polisens arbete är starkt 
bundet till den inhemska lag-
stiftningen, betyder det ändå 

inte att man inte kan få bra idéer från 
andra håll i världen. Polisyrkeshögskolan 
är med i Nordcop-samarbetet som årli-
gen låter nordiska polisstuderanden delta 
i utbytesprogram i de andra Nordiska 
länderna. Den här dagboken berättar om 
min tid som utebytesstuderande i Norge 
våren 2013. 

Måndag 8.4. 
På Oslo flygplats möttes vi av en tjäns-

teman från den internationella avdel-
ningen vid Politihøgskolen i Norge. Han 
tyckte att det var syndatt vi från Finland, 
jag och Jan, inte hade anlänt redan på 
söndagen som de övriga utländska stu-
derandena. Han berättade att han hade 
skickat en begäran om saken till kontakt-
personen vid Polisyrkeshögskolan i Fin-
land. Kanske informationen hade ändrats 
på vägen, för man hade meddelat oss att 
vi absolut inte kan resa före måndagen 
eftersom ingen skulle möta oss tidigare. 
På grund av den sena ankomsten hann vi 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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inte vara med om öppningsföreläsning-
en. I utbildningscentret i Kongsvinger 
träffade vi utbildare, kursens ledare och 
övrig personal. Efter att vi bytt tjäns-
tekläder och ätit lunch kvitterade vi ut 
våra vapen. Strax stod hela kursen på 60 
personer längs gymnastiksalens väggar 
och repeterade vapengrepp med olad-
dade vapen. Alla hade likadana vapen, 
men gosse, så hanteringen 
kan variera mellan olika 
länder. När den finska po-
lisens vapengrepp sitter i 
ryggraden kan man inte så 
där bara bli av med dem. 
Eftersom det är svårt att 
omskola muskelminnet, 
kände man sig mindre skicklig när man 
försökte lära sig de norska versionerna.

Utbytesstuderandena äter på polis-
yrkeshögskolans bekostnad, men de 
norska studerandena äter till självkost-
nadspris. De betalar 4–6 euro per gång 
för måltiderna. Tydligen är det just pri-
set som tvingar matsalen att se till att 
maten som bjuds är utomordentlig. I an-
nat fall lockar närbutikens käk mera än 
lunchkön. 

Tisdag 9.4.
De norska studerandena kunde lägga 

fram två synvinklar på varför man i det 
operativa lägret vaknar klockan 6.15 
varje morgon och tar en joggingtur. En-
ligt den första ståndpunkten är det fråga 
om att kursdeltagarna gör något till-
sammans. Man fick inte springa ner för 
backen man joggade till varje morgon 
innan alla hade kommit upp. Men det 
fanns just ingen känsla av gemenskap i 

det med undantag av att alla var lika för-
argade över löpningen i uppförsbacke 
i morgonkylan. En annan kanske mera 
trovärdig åsikt var att man med morgon-
joggningen ville hålla ordning på kursen. 
Åtminstone lönar det sig inte att vara 
uppe sent, och i synnerhet inte festa, ifall 
man vill orka upp kring klockan sex och 
springa i länkskor i uppförsbacke. Disci-

plinen fanns med i småsa-
kerna också på andra sätt: 
morgnarna och övning-
arna efter lunchen började 
på samlingsplatsen, där 
vi inom lagen ställde oss 
i led gruppvis och ledets 
ledare rapporterade för 

kursledaren att alla är på plats. Efter det 
fick vi några givakt-ledig-kommandon 
och anvisningar om den kommande 
övningen. För den som genomgått den 
finska värnplikten och polisutbildningen 
påminde kursen mera om den förra än 
den senare. 

Under den första hela kursdagen kun-
de vi tillämpa vapengrepp och ställning-
ar som vi lärt oss samt praxis ur verk-
ligheten, då hela dagen gick till pistol-
skjutning. Utbildarens attityd var härlig: 
det var fart på kursen, det var muntert 
och sporrande. Utbildaren tjafsade inte i 
onödan, men visade nog exakt vad som 
skulle komma därnäst. Det gjorde ing-
enting att jag bara förstod ungefär vart 
femte ord av vad han sade. 

Under den första dagen sköts långt 
över tvåhundra skott. Hylsorna skulle 
man naturligtvis plocka upp själv från 
den våta och tinande marken. Krypan-
det på skjutbanan bevisade att vatten-

När den finska 
polisens vapengrepp 
sitter i ryggraden 
kan man inte så där 
bara bli av med dem. 
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tätheten i den finska polisens fältoverall 
inte är riktigt av samma klass som de 
norska kollegornas mundering. Den är 
av tekniskt tyg, består av två delar och 
är endast avsedd för övningar. Den har 
framställts av landets stolthet, Helly 
Hansen. 

Trots att dagen hade börjat tidigt och 
innehållit massor med frisk luft, orkade 
de flesta dessutom motionera på kväl-
len. Träningssalen hade standardutrust-
ning, men det fanns inga lediga stänger 
eller en plats för marklyft. Lyckligtvis 
kom inte riktigt alla studerande dit sam-
tidigt, för det var redan nu ganska trångt.

Onsdag 10.4.
Under den andra hela dagen på 

skjutbanan trädde skillnaderna till den 
finska polisens skjutövningar fram tyd-
ligt. Medan våra övningar i första hand 
koncentrerar sig på att kunna förutspå 
situationer i arbetslivet, var målet med 
norrmännens övning klart skjuttestet 
som lägerdeltagarna hade framför sig.

I Finland skjuter man nivåprovet 
innan man börjar sin arbetspraktik, men 
i Norge först några veckor före utexa-
mineringen; före det är det lönlöst att 
drömma om att använda vapen. Man får 
inget jobb innan man avlagt ett godkänt 
nivåprov för både pistol och maskinpi-
stol. 

Vi utförde alla skjutningar klädda i 
tunga skyddsvästar. Motiveringen var 
att den norska polisen drar på sig den 
tunga skyddsvästen när den hamnar i en 
situation där vapen kommer att använ-
das. Visst anstränger vi oss också för att 
göra så, men den största skillnaden är att 

För den som genomgått den 
finska värnplikten och 

polisutbildningen påminde kursen 
mera den förra än den senare. 

Under den andra hela dagen på 
skjutbanan trädde skillnaderna 

till den finska polisens 
skjutövning fram tydligt. 
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medan den finska polisens vapen alltid 
finns i bältet, finns den norska polisens 
vapen för det mesta i ett låst fack i tjäns-
tebilen. Därifrån tas de fram vid behov 
och då kan man samtidigt också plocka 
med sig den tunga västen.

Efter skjutningarna plockades några 
tusen hylsor upp från banan. Trots att 
en del av gänget klart undvek att plocka 
hylsor, klirrade de in i lådan i en sådan 
takt att vilken städfirma som helst skulle 
ha anställt det här laget! 

Torsdag 11.4. 
För första gången nämndes den tunga 

skyddsvästen inte i dagsprogrammet el-
ler i dagsedeln. Under början av veckan 
har skuldrorna och ryggen fått vänja sig 
vid västen. Vi hade framför oss under-
visning i taktik och vårt lag packades in i 
en skåpbil. Vi fördes till ett industriom-
råde cirka tio kilometer längre bort där 
polisen hade en tom industrifastighet 
för utbildning. 

Dagen började med en 
lektion med temat Stop 
stick, dvs. den version av 
spikmatta som norrmän-
nen använder för att stop-
pa bilar. Här plockar norr-
männen poäng, för genom 
sin användbarhet och en-
kelhet slår Stop stick vår motsvarande 
grunka med glans. Till föreläsningen 
hörde också lagstiftning om använd-
ning av maktmedel. Det lät så underligt 
bekant när nödvändigheten, försvarlig-
heten och ändamålsenligheten av makt-
medel nämndes i slutet av polislagens 
paragraf  om användning av maktmedel. 

Efter föreläsningen gick vi ut på den 
asfalterade gården för att öva hur man 
kastar Stop stick. Efter spikmattorna 
gav lärarna oss tre småbilar per grupp 
och en laminerad vägbotten. Av bilarna 
skulle de två polisbilarna och den fly-
endes bil placeras i filen så att använd-
ningen av Stop stick skulle ske på det 
taktiskt sett mest smidiga sättet. För en 
del av grupperna gick det uppenbarligen 
bättre än för andra, men ur finsk syn-
punkt verkade det konstigt hur snäv syn 
poliser som studerat i tre år hade om 
stoppandet. Tankegången kan beskrivas 
som tagen ur den civila världen, för for-
donen placerades vid vägkanterna och 
inte så att sikten och därmed också den 
egna och utomståendes säkerhet maxi-
merades. Här var vi tvungna att skjuta in 
lite finska synpunkter, vilket också enligt 
lärarna visade sig vara rätt. Felet ligger 
säkert inte hos studerandena, men visst 
är det intressant att man inte har berättat 

om användningsprincipen 
för spikmattan för stude-
rande som redan har varit 
ute i arbetslivet i ett år. 

Förmiddagens andra 
kontroll vari case-övning-
ar. Deras enkelhet för-
bryllade oss som har fått 
en finsk utbildning, för 

svårighetsgraden i uppgifterna för de 
norska tredjeårets studerandena mot-
svarade den som vi har som uppgifter 
under det första året: varje uppgift hade 
samma innehåll, en man med labilt psy-
ke som hade en kniv i handen. Det är 
aldrig lätt att möta en person som viftar 
med ett eggvapen, men i de här exem-

Här plockar norrmännen 
poäng, för genom sin 
användbarhet och 
enkelhet slår Stop 

stick vår motsvarande 
grunka med glans. 
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plen hade man byggt upp situationen 
så att objektet vid var och en av de tio 
kontrollerna gav upp sitt vapen nästan 
genast på order. 

Under eftermiddagens studiehelhet 
behandlades polistruppens rörlighet. 
Avsikten var att nå målet tryggt. När vi 
rörde oss i den tunga skyddsvästen med 
ett långt vapen kunde vi finländare inte 
låta bli att tänka på värnplikten med den 
skillnaden att i polistaktiken är avståndet 
mellan personerna en armslängd i stället 
för de militära fem metrarna. Eftermid-
dagen använde vi till att smyga i skydd 
av i byggnader och skogen. 

Fredag 12.4. 
Ingen kunde garanterat låta bli att 

märka att det var den första lägerveckans 
sista dag. Atmosfären var ledig genast 
från morgonen trots att den kvinnliga 
konstapeln som ledde vår morgonjogg-
ning hade oss att göra armhävningar 
halvvägs! 

Dagsprogrammet var bekant för vårt 
lag: vi stegade mot pistolbanan bakom 
skolan. Vi sköt från 20 meter nästan hela 
dagen för vi hade det norska nivåprovet 
framför oss på måndagen. De två tidi-
gare skjutningsdagarna hade gett oss en 
aha-upplevelse om det norska tjänste-
vapnets avtryckare, och träffarna bör-
jade sitta just där de skulle. Om skottet i 
en bra skjutning fås till stånd genom ett 
pressande avtryck som kommer som en 
överraskning, så får man med det norska 
tjänstevapnet vänta på denna överrask-
ning lite längre än med dess finska kol-
lega. 

För oss finländare var det mest exo-

För oss finländare var det mest 
exotiska att ligga på sidan 
som sälkutar och skjuta från 

liggande ställning.
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tiska att ligga på sidan som sälkutar och 
skjuta från liggande ställning. Till det 
norska nivåprovet hör 
förutom skjutning från 
liggande ställning också 
tidsbegränsad skjutning 
kombinerad med en löpningsspurt på 
50 meter. Så sprang vi alltså fram och 
tillbaka längs skjutbanan i våra skydds-
västar som fick oss att likna skalbaggar. 

Ibland orsakade antingen språkbar-
riären eller de egna vanorna munterhet: 
plötsligt skulle man skjuta mot den ne-
dre delen av måltavlan, ”fötterna”, och 
det här förstod man inte, eller om man 
förstod, kom man inte ihåg. Det var häl-
sosamt att märka hur inriktad man är på 
att träffa mitt i måltavlan. 

Vapeninspektionen skedde som un-
der värnplikten då man skulle visa upp 
vapnets pipa för utbildaren efter rengö-
ringen innan man packade den för veck-
oslutsförvaring. Efter att vi gett bort 
vapnen gick största delen av kursdelta-
garna hemåt eller ut i Oslonatten. Utby-
tesstuderandena stannade kvar med sina 
matlådor, mitt på en norsk åker i Kongs-
vinger. 

Lördag 13.4.
Utbildningscentret tystnade för veck-

oslutet då merparten av studerandena 
var hemma. Knappt tio av oss tillbring-
ade dock veckoslutet i Kongsvinger. En 
lat morgon och en lugn dag behövdes, 
för under veckan hade takten varit in-
tensiv och vi skulle ha två likadana veck-
or framför oss. 

En del av studerandena hade ett be-
sök på den svenska sidan i Charlotten-

bergs köpcentrum på sitt veckoslutspro-
gram. Norrmännen gillar shoppingresor 

till den östra grannen, för 
prisnivån där är låg jäm-
fört med den norska och 
sötsaksurvalet ofattbart. 

Följaktligen hade cirka 90 procent av 
alla bilar på parkeringsplatsen norsk re-
gisterplåt. På kvällen åt ett norsk-finskt 
gäng glatt tortillor fyllda med svensk 
köttfärs och såg på manliga filmer. 

Söndag 14.4.
Eftersom det inte fanns något be-

stämt program för söndagen hade vi tid 
att ta en titt på den norska polisutbild-
ningen. 

Norge har fyra polisskolor, i Oslo, 
Bodö, Kongsvinger och Stavern. Man 
söker till skolorna en gång om året ge-
nom en gemensam ansökan för alla sko-
lor. Det är svårast att få en studieplats 
på skolan i Oslo på grund av det stora 
antalet sökanden och lättast till skolan i 
Bodö tack vare dess nordliga läge. Drygt 
700 studerande inleder årligen studierna 
vid skolan. 

För att kunna bli polis ska man vara 
norsk medborgare och minst 20 år eller 
fylla 20 det år man ansöker. Körrätt av 
kategori B är ett krav liksom i Finland, 
dessutom ska man ha god hälsa och 
uppfylla både syn- och hörselkraven. 
Man får inte finnas i brottsregistret och 
de personliga egenskaperna ska lämpa 
sig för polisens arbete. Det är nästan 
som att välja finska poliser. Konditions-
testen är dock hårdare. 

Utbildningen i Norge är treårig. Av 
de tre åren tillbringar man det första året 

Konditionstesten är 
dock hårdare. 
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i skolan och studerar, det andra arbetar 
man på någon av Norges polisstationer 
och det tredje är man i skolan igen. I 
skolan studerar man ungefär samma sa-
ker som i Finland, det första året består 
nästan bara av teori. 

Läroämnena i skolan är bl.a. socio-
logi, juridik, straffrätt, brottsutredning, 
psykologi och förebyggande polisarbete. 
Det tredje året är också mycket teori-
betonat med undantag av det operativa 
lägret. 

Först under det andra året, när man 
jobbar, övar man för första gången va-
penhantering och skjutning, och bara i 
några dagar. Till skillnad från Finland 
har poliser under arbetspraktiken inte 
rätt att använda vapen under tjänsteupp-
drag. Först under det tredje året ordnas 
detta tre veckor långa operativa läger där 
man skjuter nivåproven för pistol och 
MP5. 

Måndag 15.4. 
Det snöade under veckoslutet. Det 

kom över tio centimeter snö. På sön-
dagskvällen byttes snöfallet till regn, så 
när måndagsmorgonen grydde hade 
joggningsleden blivit en isig skridsko-
bana glaserad med sörja och skjutbanan 
hade förvandlats till en plaskdamm. 

Norrmännen hade lägrets dittills 
mest spännande ögonblick framför sig. 
Luften under skjutbanans skyddstak var 
alltså tjock av dimma men också av ner-
vositet när skjutningarna för pistolens 
nivåprov skulle börja. Den klibbiga dim-
man som vädret orsakade fastnade på 
skyddsglasen så det störde. 

Enligt utbildaren var det fråga om 

Till skillnad från Finland har 
poliser under arbetspraktiken 
inte rätt att använda vapen 

under tjänsteuppdrag. 



– 122 –

en så viktig händelse att man ville ga-
rantera en total koncentrationsfrid för 
norrmännen genom att 
flytta finländarna till läk-
taren medan testperioden 
pågick. Friden kunde ha 
störts av att det inte fanns 
tillräckligt med mellanväg-
gar och därmed skjutplat-
ser som behövs i testet. 
Under uppvärmningen 
inför skjutprovet rann vattendropparna 
vackert ner för norrmännens Goretex, 
medan den finska overallen sög i sig 
allt vatten som samlats på marken. Så-
lunda förargade det oss inte alls att få 
lämna skjutområdet under testperioden, 
byta till torra kläder och torka den våta 
utrustningen före eftermiddagens öv-
ningar. 

Något om nivåprovets svårighets-
grad avspeglas i att 11 av de 59 kurs-
deltagarna inte klarade provet. Jämfört 
med det finska nivåprovet är testet gan-
ska fjärran från arbetslivet, eftersom 
man för det mesta skjuter mot tid. Både 
vi och de norska studerandena tyckte 
att den finska modellen försvarar sin 
plats i en jämförelse mellan det finska 
och norska nivåprovet. Det är nämligen 
inte meningen att polisen ska skjuta så 
många skott som möjligt på kort tid, 
utan han eller hon ska hellre skjuta ett 
bra skott och observera effekterna. Den 
norska undervisningsmodellen verkar 
innebära att man från en kort föreläs-
ning övergår direkt till case-övningar. 
Så när vi hade ätit lunch lyssnade vi 
först på en föreläsning om hur man ska 
agera när man har att göra med fordon 

och sedan packade vi in oss i bilar och 
körde till industriområdet igen. Till den 

finska inlärningen hör 
ofta övningar i praktiska 
”handarbetsfärdigheter” i 
mindre avsnitt. Däremot 
presenterade utbildarna 
i den norska modellen 
situationen och genast 
efter det satt man igång 
på allvar. Efter utbildar-

nas exempel övade vi alltså hur man i 
praktiken griper en person från en bil. 
Incidenterna började mycket lugnt och 
vi väntade på att takten skulle bli allt 
snabbare mot slutet. 

Vi gick igenom incidenterna under 
en och en halv timme utan att de blev 
väsentligt svårare. Det svåraste för stu-
derandena var att motstå jaktinstinkten 
som övningen väckte också då objektet 
tidvis uppträdde helt lugnt. I stället gav 
man efter och rev i ett nafs ut den med-
görliga personen med ett grepp om 
ärmen. Ur finsk synvinkel var det mest 
speciella att norrmännen hade arbetat 
redan ett helt år och nu gick vi igenom 
dessa övningar som nästan helt går ut 
på samtal. Vi försökte emellanåt fråga 
vad man gör om personen verkligen 
inte vill komma ut ur bilen, men vi fick 
inget annat svar än ”vi sätter in gas och 
väntar”. 

Efter en och en halv timme började 
utbildarna avsluta övningen, sade att det 
var allt och att det gått bra. Sedan insåg 
de att vi hade ännu en timme kvar. Vi re-
peterade precis likadana övningar, men 
ivern hade försvunnit som heliumet ur 
en förstamajballong på midsommar. 

Jämfört med det 
finska nivåprovet är 
testet ganska fjärran 

från arbetslivet, 
eftersom man för det 
mesta skjuter mot 

tid. 
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Tisdag 16.4. 
På tisdagens program fanns något 

som för oss finländare var ”något helt 
annat”: skjutning med MP5-maskinpi-
stol. I Norge får man utbildning i MP5, 
empefem, och den delas ut till alla po-
liser för man vet aldrig när MP5 är det 
bästa vapnet. Logiskt, jovisst, men olo-
giskt med tanke på att poliserna under 
övningarna inte ändå får bära eller an-
vända vapnet. 

På skjutbanan fick varje studerande 
låset till MP5:an, som utbildarna förva-
rade skilt från vapnen vi fått. På det här 
sättet var det möjligt för studerandena 
att förvara vapnen i sina rum för att öva 
hantering på egen hand. 

Med MP5:an skjuter man från stå-
ende, knästående och liggande ställning. 
Övningen började från 20 meter så att 
skyttarna skulle vänja sig vid det nya 
vapnet. När vi vant oss efter de första 
skotten övergick vi till 50 meter. Från 
det här avståndet sköt vi från liggande 
och knästående ställning, för de är be-
tydligt stadigare och när avståndet växer 
blir det viktigare för en träff  att skottet 
är lyckat. 

Till slut sköt vi på tid och det som 
eleverna hade lärt sig testades. Om man 
hade lagt råden vi fått under dagens lopp 
bakom örat kunde man inom den utsatta 
tiden skjuta skotten precis i tavlan. 

Onsdag 17.4. 
När det andra laget bekantade sig med 

MP5:ans hemligheter övade vårt lag tak-
tik under denna speciellt långa dag. På 
förmiddagen övade vi framryckning i 
grupp. I praktiken innebar detta att den 

Till den finska inlärningen 
hör ofta övningar av praktiska 

”handarbetsfärdigheter” i 
mindre avsnitt. Däremot 

presenterade utbildarna i den 
norska modellen situationen 

och genast efter det satt man 
igång på allvar. 

På tisdagens program fanns 
något som för oss finländare 

var ”något helt annat”: skjutning 
med MP5-maskinpistol. 
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cirka fem personer starka gruppen för-
flyttade sig säkert i led från punkt A till 
punkt B. Cirka tre timmar 
av förmiddagen övade vi 
framryckning med 360 
graders pistol- och MP5-
täckning. 

Den första uppgiften 
var att anpassa gruppens 
framryckning så att siste 
mans säkerhet bibehålls. 
När farten var vettig, öka-
des svårighetsgraden genom att ändra 
omgivningarna. Vi övade teknik i kor-
ridorerna i vårt bostadshus och det blev 
svettigt för en finne i overall och tung 
väst. I synnerhet i det skedet då vi tog 
med skölden som norrmännen använ-
der, steg graderna inne i overallen. 

Under pausen berättade en av ut-
bildarna sin jättelånga historia om hur 
framryckningstaktikerna under hans 
karriär har visat sig vara guld värda. Det 
förargade att man inte förstod höjd-
punkterna i berättelsen på grund av den 
svåra dialekten. Inte kunde man skratta 
på rätt ställe heller. 

Om vi under taktikövningen med 
bilen hade orsak att klaga på bristen på 
torrträning, så fick vi efter lunchen torr-
träning med råge. Hela eftermiddagen 
rörde vi oss i grupp till dörrar som vi se-
dan öppnade. Det som gjorde övningen 
speciell var att svårighetsgraden faktiskt 
inte steg. 

På kvällen skulle det ha varit skönt att 
vila, men efter middagen hade man re-
serverat ännu ett undervisningspaket på 
3,5 timmar om att gripa en person vid 
en bil. Var och en fick göra två övningar 

i lag. Den ena av utbildarna hade rollen 
som objekt och tog också ibland med sig 

elever som medhjälpare. 
I övningen ingick den 

ur finsk synpunkt kanske 
hittills egendomligaste 
situationen. Det norska 
laget hade med vapenhot 
tvingat det knivviftande 
objektet till marken och 
en ur patrullen gick för att 
sätta på honom handbo-

jor. Samtidigt pekade den andra fortfa-
rande med sitt vapen på objektet som låg 
helt lugnt på marken och frivilligt hade 
gett ifrån sig kniven. En patrullkamrat 
fanns också i samma skottlinje. Jag vän-
tade mig verkligen att utbildaren skulle 
lyfta fram saken i sin feedback, men den 
blev inte ens omnämnd, däremot prisa-
des prestationen för att den som helhet 
var lyckad. 

Saken måste dock tas upp med för-
slaget att kanske patrullkamraten skulle 
ha kunnat sätta sitt vapen i hölstret och 
sedan vid behov till exempel brotta ob-
jektet till marken. Det skulle i vilket fall 
som helst ha varit helt omöjligt att an-
vända skjutvapen i den situationen då 
patrullkamraten befann sig precis där 
objektet var. För den synpunkten fick 
jag ett särskilt tack och den finska stude-
randens kanske omotiverade rykte som 
taktisk tänkare ökade. 

Torsdag 18.4. 
Hela torsdagen gick igen åt till grep-

pet om MP5:ans kolv. Den gråa norska 
himlen släppte ifrån sig regn och visa 
av erfarenheten kunde vi be att få låna 

För den synpunkten 
fick jag ett särskilt 
tack och den finska 
studerandens kanske 
omotiverade rykte 

som taktisk tänkare 
ökade. 
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regnkläder av de norska studerandena. 
De norska kollegerna kan inte låta bli 
att förundra sig över vår utrustning och 
i synnerhet dess brister i vädertålighet. 
Här kommer alltså hälsningar till Polis-
styrelsen: det sku va kul med regnkläder! 

Det var lätt att identifiera sig med den 
tjocka Michelinmannen när man ovanpå 
overallen och regnkläderna dessutom 
drog på sig skyddsvästen. Det finns två 
modeller av den tunga västen. Den nyare 
har redan så många rörliga delar och olika 
skydd att den är svårare att klä på sig och 
använda. Från västens stomme hänger 
framplattan, underlivsskyddet, ärmdelar-
na, nackskyddet och halsskyddet separat. 
När man försöker kombinera allt detta 
med skjutställningen står man inför en 
verkligt tuff  uppgift. Svårigheterna fram-
hävs när skytten är relativt småväxt. Om 
man lägger till den tidsbundna skjutning-
en i ekvationen är resultatet rappa svor-
domar när man försöker placera vapnets 
ända innanför halsskyddet för att skjuta 
liggande, på knäna och stående. Eller al-
ternativt böja nacken så att man överhu-
vudtaget ser igenom siktet. 

Dessutom lyfte nackskydden hör-
selskydden från öronen. Men eftersom 
man var tvungen att använda hörsel-
skydd av kåptyp, oberoende om de 
fungerade eller inte, måste man också 
ha proppar för att öronen skulle vara or-
dentligt skyddade. Det dubbla skyddet 
gjorde det visserligen ännu besvärligare 
att förstå uppgifterna på norska. Men 
det var ingen fara: hela resan har visat 
att man kan göra en förbluffande mängd 
saker rätt fast man inte förstår ens hälf-
ten av de givna anvisningarna. 

De norska kollegerna kan inte 
låta bli att förundra sig över 
vår utrustning och i synnerhet 
dess brister i vädertålighet. 

Det finns två modeller av den 
tunga västen. Den nyare har 
redan så många rörliga delar 
och olika skydd att den är 
svårare att klä på sig och 

använda.
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Fredag 19.4. 
Industriområdets övningsbyggnader, 

framryckning och spaning i grupper på 
två eller tre personer. Vi började med 
patruller på tre män och inträngning i 
rum. Fram mot slutet av förmiddagen 
ryckte vi fram i patruller genom en bana 
som skulle föreställa en bostad medan 
handledarna följde våra rörelser. I det 
sista skedet lades dessut-
om ett objekt och lite tem-
po till. Med detta testades 
om gruppen hade grepp 
om tekniken och huvudet 
på skaft. 

I eftermiddagens öv-
ning testades vi på det vi 
lärt oss tidigare: framryckning i patrull, 
spaning i byggnad och gripande av en 
person ur en bil. Prestationerna bedöm-
des och endast en kortfattad feedback 
gavs om dem. Dessutom bestod efter-
middagen av rengöring av den blåa trä-
ningspistolen och MP5:an och samtidigt 
lekfulla tävlingar i hur man tar isär och 
sätter ihop ett vapen. 

På eftermiddagen gjorde vi planer 
över hur man sköter en belägringssitua-
tion. Den norska utbildaren var intresse-
rad av hur situationen skulle framskrida 
i Finland, men det blev nog ingen lands-
kamp, för vår taktik liknade mycket den 
som norrmännen har. Det blev i alla fall 
ett poäng för Finland, den mjuka skydds-
skölden eller ”floppy disken” väckte i de 
norska kollegerna avundsjuka ”varför 
har inte vi” -kommentarer. 

Dagen som verkade väldigt lång kul-
minerade i att vi fick nycklarna till en 
skåpbil. Den ungefärliga riktningen visa-

des med handen, för där någonstans på 
hundra kilometers avstånd fanns Oslo 
och Majorstua polisstation. 

Lördag 20.4. 
Skiftet med Oslopolisen började 

klockan 24 med ett inledande möte där 
brottsanmälningar som registrerats un-
der den senaste tiden granskades nog-

grant. Bilderna av dem 
som var misstänkta för 
brott, speciellt narkotika-
brott, visades alltid när så-
dana fanns tillgängliga. 

Min egen patrull bestod 
av två erfarna konstaplar, 
en man och en kvinna i 

medelåldern. Konstaplarna och mat-
säcken lastades i bilen. Det visade sig 
vara klokt att ha med matsäck, för vi be-
sökte inte stationen under natten. 

Den första åtgärden var att spärra av 
en gata. Den livligaste restauranggatan i 
stadsdelen Majorstua stängdes av för an-
nan än taxi- och servicetrafik så att det 
glada festgänget inte skulle bli överkört. 
Avstängningen minskade dessutom på 
bullret som skulle ha orsakats av bilar 
som med dunkande basar kör i cirklar. 

På den avstängda gatan var det bra 
att patrullera till fots och så förflöt tre 
timmar. Allt emellanåt släckte vi små 
ansatser till slagsmål och en skojare fick 
tillbringa en god stund i handbojor när 
en ordningsvakt ville göra en brottsan-
mälan om misshandel. Enligt de närva-
rande var det dock främst ordningsvak-
tens ego som hade tagit skada. 

De rumänska ficktjuvarna orsakar 
Oslopolisen en massa huvudbry. De 

Dagen som verkade 
väldigt lång 

kulminerade i att vi 
fick nycklarna till en 

skåpbil. 
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fungerar i par eller grupper så att en eller 
flera snattar festfolkets egendom inne i 
baren medan kontaktpersonen väntar 
avskilt utanför. Bytet förs ut i flera re-
priser och när kontaktpersonen ser poli-
sen försvinner han ut i natten. Snattaren 
som blivit fasttagen i baren har alltså inte 
på sig stöldgods. Dylika misstänksamma 
fall försökte vi också klara upp, men re-
sultatet var inte upphittade smarttelefo-
ner, utan en rumänskfödd rattfyllerist. 

Rattfylleristen fördes till en jättestor 
kombination av polisstation och polis-
häkte där poliserna inom Osloregionen 
betjänas av en egen läkare. Utöver blod-
prov gjorde läkaren noggranna test på 
den misstänkte för att mäta reaktions-
hastigheten. Det vimlade av folk bygg-
naden när det kom in både förvirrade 
personer och rattfyllerister. 

Patrullens manliga medlem förhörde 
den misstänkta genast, och förhöret 
började med precis samma informa-
tion om den misstänktas rättigheter som 
i Finland. Och som vi är vana vid från 
Finland var resultatet av det långa ar-
betsskiftet en präktig hög med papper. 

När vi hade släppt rattfylleristen var 
klockan redan nästan fyra på morgon-
natten och Oslo tystnade. Vi åt vår mat-
säck i Oslopolisens operationscentrum 
som är som en liten nödcentral som 
bara delar ut polisuppdrag. I Finland har 
”principen med en lucka” förädlats fint. 
Däremot är 112 i Norge endast för poli-
sen, 113 för ambulans och också brand-
kåren har sitt eget nummer, 114. 

Natten skiljde sig från den finska po-
lisens veckoslutsnatt på bara två sätt: 
vapnen fanns bakom lås och bom och 

Patrullens manliga medlem 
förhörde den misstänkta genast 
och förhöret började med precis 

samma information om den 
misstänktas rättigheter som 
i Finland. Och som vi är vana 

vid från Finland var resultatet 
av det långa arbetsskiftet en 

präktig hög med papper. 

Natten skiljde sig från den 
finska polisens veckoslutsnatt 
bara på två sätt: vapnen fanns 

bakom lås och bom och alla 
pratar norska. 
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alla pratar norska. 

Söndag 21.4. 
Efter att ha varit vakna hela natten 

verkade Oslomorgon vacker. Endast 
morgonmålets pris drev ett moln fram-
för solen. Om maten är dyr i Finland så 
är den chockerande dyr i Norge. 

Oslos sevärdheter fanns i centrum 
medan internatet låg nära skolan vid en 
affärsgata i ett dyrt och flott bostadsom-
råde. Därför hoppade vi 
över turistmålen. Burger 
Kings pannkakor smakade 
bra innan skåpbilen styrde 
mot Kongsvingeråkern 
och den sista lägerveckan. 

Måndag 22.4.
Efter den rutinmässiga morgonjogg-

ningen fortsatte dagen med nivåprovet 
för MP5:an. Under provet kunde vi 
slänga av oss den finska overallen och 
ta en tupplur eftersom vi var befriade 
också från det här testet så att norrmän-
nens stressnivå inte skulle stiga. 

Efter lunchen övade vi saker vi redan 
lärt oss på lägret, men det fanns också 
nytt. Vanligtvis hör kofotar och andra 
inbrottsverktyg till polisens kunders ar-
senal, men den här gången hanterades 
de av polisen. Man måste nämligen ib-
land kunna gå in genom en dörr fastän 
ingen svarar på knackningarna. 

Efter middagen hade vi undantagsvis 
kvällsprogram. Och gosse, vilket pro-
gram! I Finland skulle det här väl kallas 
klädcirkus. Vi kom till samlingsplatsen i 
fältmundering utan väst eller utrustning. 
Utbildarna började dela ut order och 

tidsgränser för påklädning av ny munde-
ring. Efter det andra och tredje klädbytet 
var luften full av frustrering allt medan 
utbildarna jävlades om felaktiga klädval. 

Efter det sista klädbytet var alla kläd-
da i fältmundering plus en tung skydds-
väst. Kursen delades i två grupper och 
för varje grupp valdes en ledare ut som 
fick i uppgift att snabbt organisera grup-
perna i funktionsberedskap. När grup-
perna hade bildats fick de veta vilket 

uppdrag de skulle utföra. 
Enligt ordergivningen på-
gick det en lägerskola på 
den närliggande skjutba-
nan och man hade hört 
skott därifrån. Grupperna 
ryckte fram mot målet så 
som de hade blivit under-

visade under lägret, med beaktande av 
de taktiska synvinklarna och säkerheten. 
Spänningen tätnade när vi närmade oss 
målet, men just när vi skulle skrida till 
verket blåstes övningen av och färden 
fortsatte till klassrummet där vi hade en 
lektion i hur man förbereder sig för olika 
situationer. 

På lektionen fick vi också veta orsa-
ken till utrustningsruletten. Avsikten 
var att skapa tryck och irritation i stu-
derandena och på detta sätt simulera en 
verklig stressituation. Man ska kunna 
koncentrera sig på polisens arbete också 
om man bär på en psykiskt tung rygg-
säck, till exempel problem hemma. Dem 
ska man kunna hantera så att man också 
sköter jobbet. 

I slutet av lektionen hade vi en dis-
kussion där övningssituationen och 
verksamheten efter den analyserades. 

Man måste nämligen 
ibland kunna gå in 
genom en dörr fast 
ingen svarar på 
knackningarna. 
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Uppfattningen om det psykiska välbe-
finnandets betydelse är uppenbarligen 
samnordisk, kanske till och med global, 
för det fanns inga skillnader mellan den 
finska och den norska diskussionsmo-
dellen. 

Tisdag 23.4.
Tänk att man måste resa från Finland, 

från landet som haft alldeles för mycket 
erfarenhet av skolskjutningar, ända till 
Norge för att få vara med om en övning 
i ämnet. Huvudutbildaren i skjutning 
höll öppningsanförandet vars tema var 
allvarligt och berörde båda nationerna. 
Medan man inte kan tala om den finska 
kriminalhistorian utan att nämna skol-
skjutningarna i Jokela eller Kauhajoki, 
har norrmännen massmordet i Utøya i 
färskt minne. Utbildaren poängterade 
att i Norge gäller den första patrullens 
regel: den närmaste patrullen går till 
platsen oberoende av sammansättning. 
Det lät bekant. 

Gruppen studerande hade delats i två 
delar så att av 15 studerande bildades 
patruller på två konstaplar. Vi fick ett 
uppdrag via radion: skjutning pågick i en 
byggnad. Utrustade med en pistol och 
två MP5:or gav sig patrullen av för att 
utföra uppdraget. 

När vi hade kommit fram till dörren 
började vi höra rop och smällar. Vapen-
mannen skymtade i övre våningen och 
ropande, skrikande och blodiga männis-
kor sprang emot och försökte få kontakt 
med polisen. Vår patrull sprang till övre 
våningen och på trappans första avsats 
låga den första döda. Först efteråt insåg 
jag att också alla ”döda” hade skydds-

Avsikten var att skapa tryck 
och irritation i studerandena 
och på detta sätt simulera en 

verklig stressituation. 

Medan man inte kan tala om den 
finska kriminalhistorian utan 
att nämna skolskjutningarna 
i Jokela eller Kauhajoki, har 

norrmännen massmordet i Utøya i 
färskt minne.
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glasögon på sig. Under det aktiva skedet 
var situationen så verklig att man inte 
ens märkte skydden: kompisarna som 
man lärt känna under de 
två veckorna hade om-
vandlats till oidentifierba-
ra offer. Det hördes mera 
rop från övre våningen 
och människor kom emot 
oss, men till slut nådde vi 
förövaren i en smal korridor och han 
stoppades med ett skott. 

I organiseringen av övningen hade 
man satsat på att den var autentisk och 
audiovisuell. Konstgjort blod, civilklä-
der, fina rollprestationer och de öronbe-
dövande ropen resulterade i att man inte 
behövde leta efter verklighetskänslan. I 
uppdraget var avsikten faktiskt att jaga 
en skolskjutare. Det var lärorikt att få 
testa sitt eget kunnande och sin insikt 
om situationen, som i sin kaotiskhet var 
avsevärt mera krävande än en enda si-
tuation som vi haft framför oss i polisut-
bildningen. När vår egen halvpluton var 
redo övergick vi till skådespelarkompa-
niet för att skrika och jämra oss. 

Bedömningen av övningen var över-
lag att den var lägrets bästa och vi finlän-
dare ville riktigt gå fram till utbildaren 
och tacka för en väl organiserad övning. 
I den här övningen, liksom under hela 
lägret, var ett jättestort antal utbildare 
närvarande. Detta var utmärkt: Ingen 
onödig tid spilldes på logistiken efter-
som studerandena inte behövde hämta, 
bära och ta isär varje föremål som hörde 
till övningen. För det andra fanns det så 
många utbildare som gav feedback att 
när de andra utförde en uppgift, fick den 

föregående gruppen feedback. Dess-
utom fanns det tillräckligt många ob-
serverande ögon som såg allt och man 

fick feedback om allt man 
gjorde. Därtill spelade ut-
bildarna i nästan alla öv-
ningar rollen som objekt, 
dvs. de fungerade som 
målfigurer. Studerandena 
kunde för det mesta kon-

centrera sig på att lära sig av varandras 
prestationer i stället för att spela målfi-
gurer. Utbildarna var inte bara från den 
här skolan, utan man hade samlat ihop 
dem bland utbildare i användningen av 
maktmedel från inrättningar i hela Nor-
ge. 

Efter förmiddagens erfarenheter ver-
kade eftermiddagen lite banal. Den tio 
personer starka gruppen hade i uppdrag 
att isolera ett hus där en person med 
vacklande psyke vistades. Den vapenför-
sedda personen fick inte släppas ut från 
området dit den lokala snabbinsatsgrup-
pen skulle anlända inom tio minuter. 

Ledningsuppgiften växlade mellan 
studerandena. Prestationerna varierade, 
men på norskt vis var det mycket svårt 
att ge kritisk feedback. Ibland var det 
till exempel jobbigt att se var spanings-
positionerna och personerna var place-
rade. En enda rörelse kunde avslöja dem 
och de visste inte hur man utnyttjar det 
skydd som terrängen och byggnaderna 
gav. Alldeles för ofta var en kollega att 
hamna i skottlinjen. 

Övningen, att springa i positionerna, 
var bekant från värnplikten. Trots att det 
blev olidligt varmt i overallen, då vi hade 
på oss både en lätt och en tung skydds-

I den här övningen, 
som under hela lägret, 
var ett jättestort 

antal utbildare 
närvarande. 
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väst, var det garanterat svettigare i den 
norska rocken sydd av pakistanskt get-
skinn. Dess stil hade anammats direkt 
från 1980-talet. 

Medan kokarden på den finska poli-
sens keps är fäst med kardborrband och 
löstagbar, är den norska polisens kokard 
guldglänsande, sitter fast och är av me-
tall. Utbildaren frågade en flicka varför 
hon inte som de andra hade vänt kokar-
den mot nacken utan lät solens reflek-
tion avslöja den. Svaret var att det inte 
går att vända skärmen i nacken efter-
som hästsvansen inte ryms under den. 
Detta fick till och med den alltid så upp-
muntrande norska utbildaren att höja på 
ögonbrynen – och med all anledning. 

Onsdag 24.4.
För första gången under lägret ver-

kade dagen som ett utfyllnadsprogram. 
I förmiddagens övning gjorde vi i prak-
tiken samma som vi gjort hela föregå-
ende eftermiddag. I förmiddagens öv-
ning både grep och isolerade vi objektet. 
Prestationen tog totalt en timme och 
de som hade ledningsuppgifterna drog 
mest nytta av den. Vi som hade placerats 
på observationsplatserna hukade i våra 
buskar och till denna dag vet jag inte hur 
vår grupp lyckades med sin prestation. 

När isoleringen och gripandet hade 
utförts i svåra höghusomständigheter 
två gånger, fick utbildarna bråttom att 
hitta på mera program. Så fort det fanns 
en lucka i programmet kunde man ju 
öva framryckning med gruppen. Vi hade 
ryckt fram i korridorerna i vårt logi så 
många gånger att om det blev elavbrott 
skulle vi garanterat ha en planritning 

Jobben var ganska enkla, men 
de största skillnaderna mellan 
norrmännens och finländarnas 

verksamhet fick vi se i 
hembesöket. 
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över alla hörn i korridoren och varje 
dörrhandtag inristad i hjärnan. 

Under eftermiddagens övning ut-
förde vi ett gripande från 
bil, gripande av en beru-
sad med våldtendenser 
och ett hembesök. Jobben 
var ganska enkla, men de 
största skillnaderna mellan 
norrmännens och finlän-
darnas verksamhet fick vi se i hembesö-
ket. 

Uppdragsordern var att tränga in i hu-
set där mannen i huset hade misshandlat 
sin fru men där det redan hade varit tyst i 
15 minuter. Patrullen började rycka fram 
mot huset utrustad med sköldar, vilket 
avvek från finsk praxis. Mannen i huset 
kom emot i dörren, skölden kastades i 
backen och så började brottningsmat-
chen. Objektet, en kraftig studiekamrat, 
erbjöd ett rätt hårt motstånd för patrul-
len, men snabbt hade vi honom i schack. 

Utbildarnas feedback var spännande 
att höra, för enligt dem borde man ha 
störtat in i huset omedelbart när också 
den andra länken i handbojorna var låst. 
”Polisens viktigaste uppgift är att rädda 
människoliv”, var utbildarens lära. Den 
finska polisen anser att man för all del 
inte ska förringa brådskande hjälp, men 
när man har blivit van vid att förebyg-
gandet av en brottslig gärning och ar-
betssäkerheten har första prioritet, hör 
det inte till praxis att med flygande fana 
ensam störta in i objektbostaden där en 
aggressiv person påstår att det möjligen 
även finns en annan farlig person. Utbil-
darna vid kontrollerna hör till de mest 
temperamentsfulla i utbildargänget, så-

lunda var feedbackens art förväntad. 
Hittills hade vi inte heller hört från en 
norsk mun att ”det gick så jävligt lång-

samt”. 
Efteråt var vi tvungna 

att verkligen jämföra la-
garna och alldeles riktigt: 
i den norska polislagen 
finns som första uppgift 
att skydda människor. 

Den finska polisen ser på saken från 
en lite annan synvinkel, då det är vikti-
gare att förebygga en farlig gärning el-
ler händelse. Att rädda liv är en fin och 
värdefull sak men är inte något som har 
skrivits rakt ut i den finska polislagen. 
Norrmännen förklarade senare att en-
ligt den norska polisens tankemodell ska 
polisen gå in oberoende av hur farligt 
ett ställe är, för polisen har alltid på sig 
en lätt skyddsväst. Man ska alltså utan 
att blinka vara redo att dö för de andra 
och också vara redo att ta till lite förhas-
tade lösningar för att rädda människo-
liv. Inte tvekar man i Finland heller att 
gå på uppdrag. Trots det känns det som 
att man med lite övervägande och taktik 
kan öka arbetssäkerheten avsevärt. För 
den här tankegången tar Finland alltså 
hem poängen. 

Som avslutning på kvällen styrde näs-
ten hälften av kursen, inklusive utbildar-
na, kosan till den svenska sidan för att 
shoppa. Torsdagen skulle avslutas med 
en fest i kurscentret och stadens cen-
trum. Och för detta behövdes billigare 
alkohol från Sverige. 

Efter shoppingresan som avslutning 
på kvällen hade vi kvar vår föreställning 
om den finska polisutbildningen. Den 

Hittills hade vi inte 
heller hört från en 
norsk mun att ”det 
gick så jävligt 

långsamt”.
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avslutades med en video om använd-
ningen av maktmedel. Den var troligt-
vis till och med lärorik, för största delen 
av publiken kände inte till vilka effekter 
gasspray har. I många övningar här har 
objektet fallit som död till marken efter 
att fått lite spray på sig. Det var nyt-
tigt att visa hur funktionsförmågan blir 
långsammare av gasen, men att den inte 
försvinner helt. Mest förvåning väckte 
dock videon där studerandena blev ut-
satta för elpistol. Apparaten väckte stort 
intresse då den norska polisen inte an-
vänder den. 

Torsdag 25.4. 
Atmosfären under morgonjoggning-

en var mera avslappnad än normalt, för 
kursen sjön på sista versen. Vi utförde 
case-övningar på basnivå hela dagen. 
Avsikten var att testa om vi hade anam-
mat teorin. 

I en uppgift fanns det grunder för 
beredskap att använda skjutvapen men 
så gjorde vi inte. Detta måste vi ur finsk 
synvinkel ifrågasätta något i vår feed-
back. Utbildarnas svar på feedbacken var 
att vapnen sannolikt nog skulle hämtas 
från bilarna, men på grund av tidsbrist 
gjorde vi det inte. Men varför öva att an-
vända en metod som ändå inte används i 
verkligheten? I den finska studerandens 
ryggrad har tanken att du fungerar i en 
verklig situation på samma sätt som du 
tränar etsats fast. 

Under hela dagen var atmosfären 
mera avslappnad än normalt. Man 
kunde märka på kursdeltagarna och till 
och med utbildarna att tankarna bör-
jade röra sig kring kursens avslutnings-

Efteråt var vi tvungna att 
verkligen jämföra lagarna och 
alldeles riktigt: i den norska 
polislagen finns som första 

uppgift att skydda människor. 

I den finska studerandens 
ryggrad har tanken att du 

fungerar i en verklig situation 
på samma sätt som du tränar 

etsats fast. 
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fest som skulle gå av stapeln på kvällen. 
Skratt präglade hela dagen och vid en 
del av kontrollerna fick studerandena 
agera kapellmästare för 
verksamheten där. Såklart 
skulle man då prova hur 
många polisstuderanden 
man får in i en personbil. 
Åtminstone åtta. 

Efter middagen höll lägrets ledare ett 
anförande där han påminde oss om att 
vi är polismän och att uppförandet på 
kvällens fest ska vara därefter. Till slut 
tvättade vi bilarna vi använt och putsade 
alla övningspistoler. Som kvällsprogram 
hade studerandena arrangerat en före-
ställning om utbildarna och utbildarna 
hade komponerat ett videomontage on 
lägrets händelser. 

Fredag 26.4.
Det som blev kvar för den sista dagen 

var återlämning av utrustning och ett 
feedbackmöte. En del av gänget var lite 
tröttare än andra morgnar, men den sex-
tio personer starka norska skaran tog tag 
i feedbackmötet med otrolig intensitet.

Det genomfördes så att studerandena 
under en dryg halvtimme diskuterade 
punkt för punkt enligt ett givet schema: 
vad hade varit verkligt bra, kjempe bra, 
och vad kunde man utveckla. En stude-
rande ledde mötet och en gjorde anteck-
ningar. Efter detta trädde kursens ledare 
in i klassen och den som gjort anteck-
ningarna presenterade punkterna för 
honom, och sedan diskuterade vi. Kur-
sens ledare blev som vanligt lite frustre-
rad över en del av feedbacken, för riktigt 
allt gick inte att genomföra, men det 

konstruktiva greppet höll i sig. 
Efter att vi ätit lunch och tagit avsked 

förde en abonnerad buss en del av gäng-
et till flygplatsen och Oslo, 
en del åkte hem i sina egna 
bilar. För norrmännen 
innebar måndagen början 
på en hård prövning: under 
de följande två veckorna 

skulle de före utexamineringen ha prov 
om användning av maktmedel, fysiska 
prov och lämna in sina lärdomsprov. 

Många norrmän kom för att kramas 
och var ledsna över att den finska flag-
gan inte längre skulle finnas bland dem i 
skolan på måndagen. 

* * * 

Studentutbytet i Norge var höjdpunkten 
i mina studier. Jag kan rekommendera 
det för alla som utan att blinka har mage 
att påstå att de förstår det svenska språ-
ket väl; i annat fall blir utbytet besvärligt 
både för studeranden och utbildarna. 
Dagarna är långa och fysiskt krävande, 
men sådana dagar lämnar också de bästa 
minnena. Under morgonjoggningen var 
det roligt att märka att konditionen öka-
de och få känslor är bättre än den man 
får vid frukostbordet efter duschen. 

Det var en erfarenhet som öppnade 
ögonen för hur man på så olika sätt 
kan sköta sina polisuppgifter i ett annat 
nordiskt land och hurdana betraktelse-
sätt det erbjuder. Bäst konkretiserades 
skillnaden när man jämförde de båda 
ländernas polislagar. Medan den finska 
polisens främsta uppgift är att upprätt-
hålla den allmänna ordningen och sä-

Studentutbytet i 
Norge var höjdpunkten 

i mina studier. 
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kerheten samt att förebygga och utreda 
brott, är den norska polisens främsta 
uppgift att rädda liv. Detta utgör en stor 
skillnad i synsätten när man talar om 
texter på lagnivå. 

Trots att det i den finska polislagens 
förarbeten konstateras att den allmänna 
ordningen och säkerheten också sträck-
er sig till individnivån tolkningsmässigt, 
nämner den finska polislagen inte rädd-
ning av liv som främsta uppgift. Kanske 
man i Finland tänker att denna aspekt 
liksom kommer på köpet när polisverk-
samheten är förstklassig. Flera gånger 
motiverade både studerandena och ut-
bildarna agerandet, som vi såg som jäkt 
och som kunde ifrågasättas ur arbetar-
skyddssynpunkt, med att polisen ska gå 
in i en farlig situation eftersom polisen 
har skyddsväst och det hör till arbetsbe-
skrivningen. Det är säkert så, men man 
kan ändå inte annat än känna stolthet 
över det finska sättet att agera, som är 
effektivt och poängterar arbetarskyddet: 
uppdragen blir alltid skötta och poliser 
skadar sig sällan. 

I Norge var det också förbryllande 
hur gammalmodig polisens utrustning 
var. De enorma radioapparaterna, som 
också vi använde i utbildningen, är fort-
farande vardag på de mindre stationer-
na. Dessutom verkar den norska polisen 
i ett delvis öppet radionät som vem som 
helst kan lyssna på. Datatekniken i våra 
polisbilar kan våra norska kolleger bara 
drömma om, trots att de enligt många 
mätningar lever i världens rikaste land. 
Tur att man i Finland djärvt har provat 
ny teknologi också för myndighetsbruk. 

De norska studerandena lyssnade 

Det var en erfarenhet som 
öppnade ögonen för hur man på 
så olika sätt kan sköta sina 
polisuppgifter i ett annat 
nordiskt land och hurudana 

betraktelsesätt det erbjuder. 
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ofta förtjusta på hur polisutbildningen i 
Finland är organiserad. I synnerhet var 
det pragmatiska greppet intressant och 
också övertygande, då vi med vår ut-
bildning som grund kunde ge träffande 
observationer om taktikerna och hur de 
skulle iakttas. Man får hoppas att detta 
inte går förlorat i Finland i och med re-
formen av polisutbildningen i Finland. 
Om man ställer de största skillnaderna 
i utbildningen på sin spets, kan man 
säga att hur trevligt det än är att veta att 
man inte ska se en japan i ögonen, är 
det ännu finare att kunna verka så att en 
patrullkamrat inte står i skottlinjen för 
det egna vapnet. 

Trots att det är intressant att söka och 
överväga just skillnader, tror jag nog att 
den finska och norska polisen har mera 
gemensamt. Vi har en lagstiftning som 
värdesätter människo- och individrättig-
heterna och en polis som verkar i enlig-
het med detta. Våra läggningar är likar-
tade, även om norrmannen åtminstone 
under utbildningen uttrycker sitt ärende 
i något positivare ton än finländaren. 
Polisuppdragen visade sig vara likartade, 
likaså problemen med vilka vi brottas. 

Varken för den finska eller den norska 
polisen är det främmande att metoderna 
som används ska vara nödvändiga, för-
svarbara och ändamålsenliga. 

LÄS OCH LYSSNA MER

• SuomenPoliisi: ”Toisesta amma-
tista poliisiksi.” https://www.you-
tube.com/watch?v=gAQUAEb_
K3k.

• Yle Lapplands redaktör Bikka 

Puoskari intervjuar Elina Kataja-
mäki: ”Poliisi-tv:stä Afganistaniin 
ja sieltä ministeriön kautta Lap-
piin” (Från Polis-TV till Afgha-
nistan och därifrån via ministeriet 
till Lappland). http://areena.yle.
fi/1-2615741.

• Elina Katajamäki: ”Tule hyvä kak-
ku.” http://www.sitra.fi/blogi/
uusi-turvallisuus/tule-hyva-kakku

• ”Kolme turvallisuusmyyttiä – 
onko nuoriso paha?” http://www.
sitra.fi/blogi/uusi-turvallisuus/
kolme-turvallisuusmyyttia-onko-
nuoriso-paha.

https://www.youtube.com/watch?v=gAQUAEb_K3k.
https://www.youtube.com/watch?v=gAQUAEb_K3k.
https://www.youtube.com/watch?v=gAQUAEb_K3k.
http://areena.yle.fi/1-2615741
http://areena.yle.fi/1-2615741
http://www.sitra.fi/blogi/uusi-turvallisuus/tule-hyva-kakku
http://www.sitra.fi/blogi/uusi-turvallisuus/tule-hyva-kakku
http://www.sitra.fi/blogi/uusi-turvallisuus/kolme-turvallisuusmyyttia-onko-nuoriso-paha
http://www.sitra.fi/blogi/uusi-turvallisuus/kolme-turvallisuusmyyttia-onko-nuoriso-paha
http://www.sitra.fi/blogi/uusi-turvallisuus/kolme-turvallisuusmyyttia-onko-nuoriso-paha
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“Till den här storyn hörde också en annan 

person som är städare till yrket och vän och 

till stor nytta för den här kvinnan, för städaren 

hade bil och med bilen kom man från ett ställe 

till ett annat.”
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Äldre konstapel Henna 
Kelloniemi utexaminerades 
till polis 2007. Följande 
år blev hon på heltid 
kommunikationsansvarig 
vid sin polisinrättning. I 
början av 2015 tog Kelloniemi 
tjänstledigt från sitt arbete 
som kommunikationschef vid 
polisinrättningen i Lappland 
och arbetar för närvarande 
med sitt eget företag inom 
handelsbranschen.

Kelloniemi är också 
konstmagister. Före 
polisstudierna har hon 
arbetat som journalist vid 
bland annat Yle Lapin Radio.

Polisen bakom ryktet

Henna Kelloniemi

”Aha, är du den där mystiska 
kvinnan som alltid skickar 
den där feedbacken?” Den 

frågan ställde en av mina arbetskamrater 
då det klarnade att jag vid sidan av mina 
andra uppgifter också ansvarar för han-
teringen av responsposten vid vår polis-
station. Det finns ganska många av oss 
mystiska kvinnor och män i den här för-
valtningen. Det finns yrkesfolk inom för-
valtningen och förundersökningen och 
inom olika stöduppgifter som ofta sköter 
sitt arbetsområde ofta så obemärkt att 
de andra inte riktigt vet vad som ingår i 
personens arbetsuppgifter. Ofta är de här 
personernas arbetsinsats inte synlig som 
mätbara resultat, men tack vare dem rull-
lar den normala polisverksamheten på 
från dag till dag, så att poliserna på fältet 
och brottsutredarna får koncentrera sig 
på att göra sitt eget jobb. Alltid innebär 
huvudansvaret för något specialuppdrag 
ändå inte att ingen annan skulle ha myck-
et att göra med saken. 

Själv ansvarar jag på heltid för kommu-
nikationen vid vår polisinrättning. När 
jag blev anställd 2008 kom det många 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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slags reaktioner: ”Så bra, nu slipper de 
riktiga poliserna göra det där onödiga 
kommunikationsarbetet ” eller ”Just så, 
ännu en polistjänst tas bort från fältet”. 
De här kommentarerna är båda fullt för-
ståeliga om den som kommenterar inte 
vet vad alla vi mystiska män och kvinnor 
inom förvaltningen i verkligheten gör. 
Men när förståelsen blir större kan var 
och en brinna för också andra slags upp-
gifter och ansvar än det som är grund-
stenen i vår förvaltning, det vill säga det 
normala polisarbetet. 

* * *

Min egen väg till polis gick först via stu-
dier i mediekultur. Någon 
gång under tiden vid uni-
versitetet funderade jag på 
om jag riktigt var på rätt 
plats, då jag låg på golvet 
i ett köpcentrum och fö-
revisade en experimentell 
performans som hörde till 
studierna i studiehelheten 
i olika konstformer, då jag 
lyssnade på en flera tim-
mar lång föreläsning om 
punkten och strecket på 
kursen i estetik eller då jag med ögon 
stora som tefat satt på kursen i veten-
skapsfilosofi utan att förstå ett ord. 
Ändå gav magisterexamen i ämnet Med-
ievetenskap vid Lapplands universitet en 
strålande grund för framtiden – förstå-
elsen om mediernas historia och kultur 
och det breda fältet med många möjlig-
heter är värdefull kunskap i mitt nuva-
rande arbete. 

Under studietiden vid universitetet 
och efter det arbetade jag som radiore-
porter på Yle Lapin Radio och på några 
mindre radioredaktioner. Den här värde-
fulla arbetserfarenheten har jag stor nyt-
ta av i mina nuvarande uppgifter inom 
kommunikation. Inte minst därför att 
jag tack vare mina tidigare arbetsplatser 
känner journalister som jag också nu-
förtiden har mycket att göra med under 
mina arbetsdagar, och för att jag känner 
till arbetssättet på en radioredaktion. 

Då jag var yngre provade jag också på 
många andra typer av arbete. Ändå fann 
jag inte min plats någonstans där jag ar-
betade. Jag kom till en fas där jag så att 
säga ville ha ”ett riktigt, gammalt heder-

ligt yrke”. När de gamla 
tanterna frågade vad jag 
arbetar med önskade jag 
att det skulle finnas ett 
enkelt svar och att jag inte 
skulle behöva förklara allt 
jag skulle kunna göra, då 
jag har konstmagister-
examen i utbildningspro-
grammet i audiovisuell 
mediekultur. Den här vil-
jan att få ”ett riktigt yrke” 
kom också av att jag inte 

riktigt kunde föreställa mig på någon ar-
betsplats utgående från mina kunskaper 
och förmågor eller svagheter. ”Vad ska 
jag bli då jag blir stor” växte till ett allt 
större eko i mitt huvud. 

Då började jag fundera på en av mina 
drömmar från barndomen – tänk om jag 
skulle bli polis? Polis är ett uppskattat, 
respekterat yrke med gott rykte. Någon-
stans inom mig fanns en känsla av att jag 

Men när förståelsen 
blir större kan 

var och en brinna 
för också andra 

slags uppgifter och 
ansvar än det som 

är grundstenen i vår 
förvaltning, det vill 

säga det normala 
polisarbetet. 
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ville ha ett arbete där jag betjänar män-
niskor och där jag på riktigt kan vara till 
hjälp. Min närmaste krets uppmuntrade 
mig och jag bestämde mig för att jag an-
söker till skolan bara en gång. Om jag 
inte blir antagen med en gång glömmer 
jag hela saken. Jag blev kallad till skolan 
och inledde studierna i Tammerfors på 
Polisskolans kurs 108 i augusti 2004. 

Genast i början av mina studier sade 
många av lärarna att det tack vare min 
utbildningsbakgrund kommer att fin-
nas mycket användning för mig inom 
polisförvaltningen och att jag inte kom-
mer att bli kvar i det normala polisar-
betet. Själv var jag ganska bestört. Det 
var ju precis det jag ville göra, ”riktigt” 
polisarbete! Jag hade inte tänkt särskilt 
mycket på att polisförvaltningen kunde 
behöva mig för några specialuppdrag 
just på grund av min utbildnings- och 
arbetsbakgrund. Så klart förstod jag att 
jag hade nytta av mina erfarenheter då 
jag blev antagen till skolan, men jag hade 
ännu inte förstått alla mina möjligheter. 
Och egentligen var det bra så. Jag foku-
serade på mina studier och ville lära mig 
vara en god och yrkeskunnig polis. Men 
senast då jag skrev mitt examensarbete 
om att kontrollera polisens rykte förstod 
jag ändå att jag på allvar skulle ha mycket 
att ge den här förvaltningen inom kom-
munikationen. Inom mina studier hade 
jag särskilt satt mig in i hur föreställning-
ar och image bildas, och inom polisens 
kommunikation höll man på att lägga i 
en helt ny växel. 

Och så blev det så att jag ganska snart 
efter att jag blev utexaminerad fick min 
första fasta tjänst just med kommunika-

Under studietiden vid 
universitetet och efter det 

arbetade jag som radioreporter 
på Yle Lapin Radio och på 

några mindre radioredaktioner. 
Den här värdefulla 

arbetserfarenheten har jag 
stor nytta av i mina nuvarande 
uppgifter inom kommunikation. 

Då började jag fundera på en 
av mina drömmar från barndomen 

– tänk om jag skulle bli 
polis? Polis är ett uppskattat, 

respekterat yrke med gott 
rykte. Någonstans inom mig 

fanns en känsla att jag ville 
ha ett arbete där jag betjänar 

människor och där jag på 
riktigt kan hjälpa.
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tionsuppgifter vid polisstationen i Ro-
vaniemi härad. Och jag har fortfarande 
samma jobb. Det är klart 
att mycket har ändrats 
under resans gång, både 
inom förvaltningen och i 
mig själv, och jag har lärt 
mig mycket i det här ar-
betet, ibland också genom 
försök och misstag. Min 
arbetsuppgift var ny vid polisstationen 
och det tog sin tid innan arbetsbeskriv-
ningen formades. Reformen av polisens 
förvaltningsstruktur i början av 2009 
sammanslog häradens fem polisinrätt-
ningar till en, och då utnämndes jag till 
kommunikationskoordinator på hel-
tid vid den nya polisinrättningen. Från 
början av 2014 sammanslås polisinrätt-
ningar igen och det blir en polisinrätt-
ning i Lappland för hela landskapet som 
till ytan täcker nästan halva Finland. Jag 
har äran att arbeta som kommunika-
tionschef  vid den nya polisinrättningen 
i Lappland. 

Då jag för första gången drog på mig 
uniformen och fingrade på skaftet på 
mitt nya tjänstevapen som jag nyss tagit 
ur förpackningen anade jag nog inte vart 
vägen skulle leda för den här lapplands-
flickan. Ganska fort efter att jag inlett 
mitt arbete med kommunikationsupp-
gifter fick jag en inbjudan att i söder tala 
inför en stor grupp personer som ansva-
rade för polisförvaltningens kommuni-
kation; många av polisens befäl var med. 
Trots spänningen samlade jag mig själv 
och talade energiskt om hur viktig den 
interna kommunikationen är och om 
hur varje polis för sin del ansvarar för 

hela polisens rykte i Finland. Den här 
resan ledde till att jag snart upptäckte 

att jag sitter med i konkla-
ven som utarbetar kom-
munikationsstrategin för 
hela polisförvaltningen. 
Till följande i tur stod att 
sätta mig in i att ge anvis-
ningar för situationer som 
kräver effektiverad kom-

munikation inom polisen, att planera en 
handbok för polisens kommunikation, 
att planera och sätta upp polisens nätra-
dio samt att planera och vara medlem i 
beredskapsgruppen för den riksomfat-
tande kommunikationen. 

Det är fantastiskt hur speciella plat-
ser jag kommit till och hur intressanta 
och utmanande arbetsuppgifter jag fått 
framför mig redan nu, trots att jag inte 
har mer än några år av karriären bakom 
mig. Jag skulle inte kunna vara mer nöjd 
med hurdana möjligheter polisen i Fin-
land har gett mig. Min tanke då jag sökte 
till Polisyrkeshögskolan var att jag vill ha 
ett arbete där ingen dag är lik den andra. 
Det här har hållit streck ända från bör-
jan, om ändå på ett helt annat sätt än jag 
hade tänkt mig. 

* * * 

Jag har stora skor att fylla och ibland har 
jag behövt fylla ut dem med hö för att de 
inte ska trilla av. Men under den här hän-
delserika resan har jag genom att iaktta 
polisförvaltningen och genom mina 
egna erfarenheter lärt mig att polisens 
goda rykte, som jag alltid uppskattat och 
som jag ansett vara sanningsenligt, inte 

Jag skulle inte kunna 
vara mer nöjd med 

hurdana möjligheter 
polisen i Finland har 

gett mig.  
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kommer av sig självt, och alla som arbe-
tar inom vår förvaltning måste arbeta för 
ryktet. Ett gott rykte kommer nämligen 
av att vi alla gör de uppgifter som hör till 
polisen på rätt sätt och enligt planerna 
och också berättar om det för andra. Att 
skapa ryktet och att kontrollera det är en 
långsiktig och planerad verksamhet som 
påverkar de tolkningar som människor 
gör om oss – det påverkar hurdan före-
ställning människorna har om oss. 

Utgångspunkten för allt vi gör borde 
vara klar för alla som arbetar inom po-
lisförvaltningen varje dag då vi kommer 
till jobbet. Allt utgår från den första pa-
ragrafen i polislagen, och det måste jag 
påminna mig själv om då och då. Var-
för vi gör det här jobbet och varför alla 
funktioner som stöder det grundläggan-
de polisarbetet också finns: 

”Polisens uppgift är att trygga rätts- 
och samhällsordningen, upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet samt att 
förebygga brott, reda ut brott och sörja 
för att brott blir föremål för åtalspröv-
ning. Polisen arbetar för att upprätthålla 
säkerheten i samarbete med andra myn-
digheter samt med sammanslutningarna 
och invånarna i ett område. Polisen skall 
även utföra andra uppgifter som enligt 
särskilda stadganden åligger polisen 
samt inom ramen för sina uppgifter läm-
na var och en den hjälp han behöver.” 

Här väcks oundvikligen frågan om 
vad polisens kommunikation har för 
roll i förhållande till den här grundläg-
gande uppgiften. Målet med polisens 
kommunikation är att de historier och 
erfarenheter som berättas om oss är bra 
och sanningsenliga – att polisen har ett 

Jag har stora skor att fylla och 
ibland har jag behövt fylla ut 
dem med hö för att de inte ska 

ramla av. 

Polisen behöver inte konkurrera 
med någon om sitt rykte, som 
till exempel företag måste, 
eftersom det endast finns en 

polis i Finland. Det underlättar 
ändå allas vårt arbete mycket 

om vi har ett gott rykte. 
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bra rykte. Polisen behöver inte konkur-
rera med någon om sitt rykte, som till 
exempel företag måste, ef-
tersom det endast finns en 
polis i Finland. Det under-
lättar ändå allas vårt arbete 
mycket om vi har ett gott 
rykte. 

Medborgarna känner 
oss bra och kulturen inom 
polisens kommunikation har de senaste 
åren ändrats mycket i en mer öppen 
riktning. Det underlättar att genomföra 
kommunikationen i praktiken. Våra 
värderingar – rättvisa, yrkesskicklighet, 
serviceprincipen och arbetshälsa – är på 
rätt plats och det finns skäl att värna om 
vårt rykte i ljuset av de här värderingar-
na. Vårt mål, det vill säga vår grundläg-
gande uppgift och våra värderingar bil-
dar alltid utgångspunkten och ramarna 
för att kontrollera ryktet. Och det är av 
stor betydelse att det varje enskild polis 
gör antingen stöder eller försvagar vårt 
rykte. Den finska polisens rykte består 
av vad vi gör, hur vi ser ut och hur vi på 
olika sätt kommunicerar utåt. Tillsam-
mans förmedlas de här till observatio-
ner och tolkningar av medborgarna och 
olika intressentgrupper. Tillsammans 
bildar dessa polisens rykte. 

Jag minns en gång då vi patrullerade i 
området vid polisinrättningen i Övre Sa-
volax härad och vi fick ett larm från en 
privatbostad. I bostaden fanns en man 
som borde ha förts till en läkare för be-
dömning på grund av sina psykiska pro-
blem. Ambulansmännen hade inte kom-
mit in i bostaden eftersom mannen var 
aggressiv och härjade i bostaden med 

någon form av tillhygge och var ovillig 
att träffa läkaren. När vår patrull anlände 

till platsen verkade situa-
tionen vara besvärlig. Då 
hände något intressant. 
Då vi ställde oss bakom 
dörren och mannen öpp-
nade dörren en aning såg 
han mig på utsidan och 
på samma gång ändrades 

hans min. Jag upptäckte att det var fråga 
om en klient som jag redan träffat un-
der något uppdrag några veckor tidigare. 
Mannen blev så glad över att se mig att 
han helt och hållet glömde sin aggressi-
vitet och släppte tillhygget ifrån sig. 

Han hade varit en ganska utmanande 
klient redan förra gången, men då hade 
jag haft tålamod att förklara grundligt 
vad vi gör och också annars förhållit mig 
lugnt och vänligt till honom. Den här, 
uppenbarligen positiva, föreställningen 
som mannen hade fått av polisen räd-
dade följande möte med konstaplarna. 
Och tänk vilken bild de andra som var 
på plats fick av polisen: grannarna och 
ambulansmännen såg att det enda pa-
trullen behövde göra var att infinna sig 
på platsen för att läget skulle lugna ner 
sig. Och allt hängde bara på ett kort 
möte som en polis orkade sköta på rätt 
sätt genom att använda effektiv kommu-
nikation. 

* * *

Polisens rykte skapas då konstaplarna 
möter människor i olika situationer. Un-
der de här mötena skapar det polisen gör 
och kommunikationen som sker på olika 

Och det är av stor 
betydelse att det 
varje enskild polis 
gör antingen stöder 
eller försvagar vårt 

rykte.
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sätt en samverkan som blir grunden för 
hur klienten eller intressentgruppens re-
presentant tolkar polisen i hela Finland. 
I alla situationer där konstaplarna har att 
göra med andra människor befinner de 
sig också i en kommunikationssituation. 
Det egna beteendet, hur polisen är till 
sitt yttre samt tjänsteuniformen och i 
vilket skick utrustningen är kan antingen 
främja eller försvaga polisens rykte och 
pålitlighet. 

Då jag patrullerade med en konstapel 
hamnade vi nästan utan undantag varje 
gång i besvärliga situationer med klien-
terna under varje arbetsskift. Det här 
blev tungt då man redan på förhand vis-
ste att skiftet med polisen i fråga skulle 
bli utmanande. Sammandrabbningarna 
med klienterna berodde vanligen på att 
den här polisens kroppsspråk och ord-
val irriterade klienterna. Konstapeln var 
stöddig trots att han var liten till sin stor-
lek och tilltalade alltid klienterna på ett 
ovänligt och kritiskt sätt. Hela hans yttre 
utstrålade förakt mot klientens val av 
livsstil och de val klienten gjort. Det här 
ledde oundvikligen till en situation som 
inte ens en lugn patrullkamrat kunde på-
verka, då patrullens andra hälft kommu-
nicerade med att ”ropa” så högt. Och så 
brottades vi. 

Den andra ytterligheten bland arbets-
kamraterna var de som ”förstår sig till 
döds”, att arbeta med dem var lika tungt 
eftersom arbetsuppgifterna blev ett enda 
ältande och debatterande med klien-
terna. Polisen måste med hela sitt yttre 
kunna visa, till exempel då det gäller en 
person som är misstänkt för brott, att vi 
inte godkänner personens gärningar och 

Polisens rykte skapas då 
konstaplarna möter människor i 

olika situationer. 
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att vi har egna tydliga arbetssätt enligt 
vilka ärendet sköts, utan att nedvärdera, 
underskatta eller förakta 
personens mänsklighet el-
ler rättigheter. 

Vi poliser glömmer ofta 
att något av våra möten 
med en medborgare kan 
vara den enda gången 
som medborgaren i fråga 
personligen möter en po-
lis. Då bildar den här per-
sonen hela sin uppfattning om polisen 
utgående från det där enda mötet. En 
vanlig mormor i en stuga träffar inte 
nödvändigtvis någonsin en polis, eller 
kanske bara en gång i sitt liv. 

Utöver medborgarna bedömer också 
representanterna för intressentgrupper 
polisens rykte utgående från egna och 
andras erfarenheter och utifrån den in-
formation som medierna förmedlar. 
Om man inte har egna erfarenheter av 
polisen bildar man hela sin uppfattning 
utgående från föreställningar eller kan-
ske utifrån andra människors berättel-
ser. Människor bildar sina uppfattningar 
bland annat utgående från den informa-
tion som syns i medierna och via andra 
informationskanaler. Polisen bygger 
också själv upp de här föreställningarna 
via sina egna informationskanaler och 
informationsmetoder, som till exem-
pel i tv-serier, med pressmeddelanden, 
i sociala medier, på webbplatser eller 
vid möten med medborgarna. Därför är 
kommunikation en mycket vidare och 
mångsidigare sak än endast pressinfor-
mation, vilket det i synnerhet tidigare 
har uppfattats vara. 

* * * 

I ljuset av gällande lagar 
och direktiv är varje polis 
ansvarig för att informera 
om de saker som gäller 
den egna arbetsbeskriv-
ningen inom den egna 
förvaltningen. Det här 
framkommer redan i och 
med att kommunikation 
är en viktig del av plane-

ringen och förverkligandet av olika pro-
jekt och planer som hör till vårt arbete. 
Det är viktigt att informationen från 
arbetstagarna löper i alla riktningar: till 
de underordnade, till förmännen och 
till kollegerna som utför samma arbete. 
Om man ens tänker tanken att jag kan-
ske borde berätta om det här för någon 
annan betyder det att det finns ett behov 
av kommunikation. Och när det finns 
ett behov finns det skäl att förmedla in-
formationen. 

När det gäller extern kommunikation 
finns det skäl att komma ihåg att det 
finns vissa personer som ansvarar för 
kommunikationen och pressmeddelan-
den inom polisförvaltningen. Till exem-
pel är det endast undersökningsledaren 
eller dennes förman i respektive fall som 
ansvarar för att informera om en förun-
dersökning. En konstapel som gör nor-
malt polisarbete kan ändå till exempel ge 
intervjuer till medierna om polisens ar-
bete på ett allmänt plan, så länge polisen 
inte avslöjar några av polisens taktiska 
arbetssätt. Självklart kan en konstapel 
som fått uppdraget av ett högre organ 
även möta många situationer då han 

Det är viktigt att 
informationen från 

arbetstagarna löper i 
alla riktningar: till 
de underordnade, till 
förmännen och till 
kollegorna som utför 

samma arbete. 
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eller hon är i en kommunikationssitua-
tion utanför förvaltningen. Det största 
ansvaret den enskilda polismannen har 
är ändå att lyckas med den interna kom-
munikationen, man berättar och delar 
information alltid då det finns behov av 
det och ibland också för säkerhets skull. 
I polisens kommunikation ingår anvis-
ningar, lagar och bestämmelser och det 
underlättar konstaplarnas hantering av 
arbetet och ger förståelse för kommu-
nikationsprocessen om man är insatt i 
dem. 

Varje polis bör hålla ögon och öron 
öppna så att vi genast är redo då vi upp-
täcker stora skillnader mellan verklighe-
ten och de uppfattningar som medbor-
garna eller intressentgrupperna har om 
polisen. Det är bedömning och kontroll 
av polisens rykte, för varje polis har 
också möjlighet att påverka situationen 
genom att berätta vidare om sina ob-
servationer. Varför skulle vi inte ingripa 
och påverka polisens rykte på ett posi-
tivt sätt, då det både finns möjlighet och 
medel för att göra det i stället för att låta 
andra definiera vårt rykte? 

Man kan påverka människornas fö-
reställningar om polisen med ett ge-
nomtänkt samarbete med medierna och 
andra intressentgrupper. En betydande 
faktor som under de senaste åren inver-
kat mycket på de föreställningar som 
formats om polisen är de finländska do-
kumentära tv-serierna och programmen 
som visats på tv-kanalerna. Målet har va-
rit att via programmen förmedla en san-
ningsenlig bild av polisens verksamhets-
miljö och uppgifter och att öka polisens 
synlighet och att vara närvarande på de 

När det gäller extern 
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platser där medborgarna finns. Särskilt 
dokumentärerna har konstaterats påver-
ka föreställningarna bland 
annat ur rekryterings- och 
yrkesvalssynpunkt. 

* * * 

I den västerländska kultu-
ren har de sociala medi-
erna och andra funktioner 
på nätet fått en allt större roll. För mig, 
och för många andra i min ålder och 
äldre tror jag, är internetvärlden en plats 
dit man går medvetet och som är avskild 
från ”den verkliga världen”. Jag har ändå 
förundrats mycket under den senaste ti-
den över att de unga inte längre upple-
ver någon sådan gräns. Smarttelefoner 
och pekdatorer som hela tiden finns 
med förenar nu människorna med inter-
net och olika plattformar för sociala me-
dier på ett helt annat sätt än ännu för tio 
år sedan. Bland de unga finns redan en 
åldersgrupp som kallas digitalt infödda. 
De har inte levt utan någon typ av ma-
nick som ger åtkomst till nätet. De läser 
inte papperstidningar, ser inte program 
på teve och lyssnar inte på radio. De gör 
allt det här via nätet. Information och 
nyheter letar de fram på webben och får 
via sina vänner på sociala medier, till ex-
empel Facebook. 

Det här sätter också press på myn-
digheternas kommunikation. Faktain-
formation i rätt tid ska finnas där med-
borgarna är, för rykten och ”jag har en 
känsla av att”-information sprids nu 
snabbare än någonsin. Sociala medier 
är ofta ett steg före polisens verksam-

het. I brotts- och olyckssituationer kan 
det redan finnas bilder på nätet trots att 

polisen fortfarande bara är 
på väg till brottsplatsen. 
Det har forskats om att 
den första bilden är på nä-
tet inom 30 sekunder om 
det händer något ovanligt 
i närheten av en större 
människosamling. 

Det här är redan verk-
lighet också i Lappland. På en liten ort 
på en avsides väg skedde ett dödsfall till 
följd av att en bil körde av vägen. Innan 
räddningsmanskapet hann till platsen 
hade redan en förbipasserande ortsbo 
fotograferat olycksbilen. Brandkåren 
som kom till platsen bad personen ra-
dera bilderna från sin mobiltelefon och 
personen skulle göra det. Ändå var de 
första bilderna av olycksbilen på Face-
book nästan samtidigt som polisen kom 
till platsen. Personen som laddade upp 
bilden tänkte över huvud taget inte på 
att man kunde känna igen den omkomna 
ortsbons bil på bilderna och att de anhö-
riga ännu inte fått besked av myndighe-
terna om att en person som för dem var 
kär hade dött. Tänk vilken chock det är 
att läsa om saken på Facebook. 

Sådana här situationer är svåra att kon-
trollera. Men det finns många saker som 
polisen kan vara förberedd på också då 
det gäller nätet. Det sker redan många 
brott på nätet och därför är det bra att 
poliserna utbildar sig om nätets egen-
domliga värld. Vanligast torde nätbedrä-
gerier, ärekränkningar i sociala medier 
och sexualbrott vara. Därför finns det 
också nätpoliser vid polisinrättningarna 

Faktainformation i 
rätt tid finns där 
medborgarna är, för 
rykten och ”jag har 
en känsla av att”-

information sprids nu 
snabbare än någonsin. 
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som hör sig för och letar efter infor-
mation, handleder människor och löser 
brott som sker på nätet. 

I stora krissituationer, då människor-
nas informationsbehov växer kraftigt, 
har sociala medier konstaterats vara ett 
bra hjälpmedel för att sprida informa-
tion. Då kärnkraftsolyckan i Fukushima 
i Japan hände slutade telefonförbindel-
serna mycket fort att fungera. Det gick 
ändå att utreda situationen för de finlän-
dare som befann sig i Japan – via Face-
book. 

Jag var själv med i en stor beredskaps-
övning för polisen, där ett delområde 
var kommunikation. Och har man sett 
på maken, precis då övningen skulle 
börja kraschade polisens egna nätför-
bindelser på grund av ett tekniskt fel. 
Till en början kom vi inte in i något av 
polisens system och kunde till exempel 
inte skicka pressmeddelanden med po-
lisens egna publiceringssystem. Det här 
bekräftade min tro på att det är mycket 
viktigt att polisen finns med i sociala 
medier. Redan bara för att ha ett reserv-
system som inte så lätt går i lås om våra 
egna system kraschar. Antalet användare 
för plattformar inom sociala medier så-
som Facebook och Twitter har räknats 
redan på förhand och bakom dem finns 
så stora pengar att de inte har råd med 
stora systemstörningar. 

I ljuset av tankarna jag presenterat 
ovan är det fint att polisen i Finland då 
den här artikeln skrivs redan har över 
197 000 följare på Facebook. Räknar 
man med de lokala polisinrättningarnas 
egna profiler och deras följare är det en 
enorm resurs som vid behov kan an-

Och man ska inte underskatta 
vilken betydelse sociala 

medier har då vi vill ge råd och 
anvisningar till medborgarna 
och då vi vill berätta om 

pågående fenomen ur polisens 
synvinkel.
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vändas även i krissituationer. Man ska 
inte heller underskatta vilken betydelse 
sociala medier har då vi vill ge råd och 
anvisningar till medborgarna och då vi 
vill berätta om pågående 
fenomen ur polisens syn-
vinkel. I sociala medier 
kan polisen också vara 
lite mindre officiell och 
dela också lättare material 
på ett ledigare sätt. Ändå 
spekulerar inte heller po-
lisen på nätet eller berät-
tar struntprat som om det 
var fakta. För polisen är 
alltid polisen. Därför ska 
det yrkesmässiga och mål-
medvetna greppet också i 
internetvärlden vara en likadan heders-
sak som den övriga polisverksamheten. 

* * * 

Innan jag blev utexaminerad polis tänkte 
jag att polis är ett yrke som respekteras 
och som värdesätts högt i Finland. Jag 
visste att också jag då jag blev polis skul-
le få en viss status som är annorlunda 
än den andra har. Jag kommer alltid att 
var polis på gott och på ont, oberoende 
av vad som händer i mitt liv. Jag förstod 
ändå inte hurdant arbete man hela ti-
den måste göra för den finska polisens 
goda rykte och vad som kontinuerligt 
görs. Jag förstod inte att jag anslöt mig 
till en grupp där varje medlem borde se 
åt samma håll med samma gemensam-
ma mål i sinnet: vilka vi är och varför 
vi finns. I något skede, då jag började 
förstå min egen förvaltning i en vidare 

bemärkelse och då jag förstod polisens 
exceptionella roll på ett djupare sätt 
upplevde jag till och med ångest – po-
lisen, också jag, måste vara perfekt och 

vi har inte råd att göra fel 
eftersom vi hela tiden är 
under lupp. Hur kan jag 
vara en perfekt människa 
både dag och natt, under 
både helger och vardagar? 

Men där är det fina med 
att kontrollera ryktet och 
planeringen av förutse-
ende kommunikation: när 
vi alla långsiktigt har arbe-
tat för kommunikationen 
och värnat om polisens 
rykte finns det också ut-

rymme för misstag. Även en polis är en 
människa och människan är mänsklig. 
Alla gör fel och ibland så stora att det 
orsakar en rykteskris inom polisen. Om 
ändå ryktet i grunden är i sin ordning 
går skadorna direkt, ärligt och utan att 
dölja att reparera med mindre kostnader. 
En gång då en konstapel hade betett sig 
mycket olämpligt på sin fritid och hän-
delsen orsakade en stor medieuppstån-
delse hörde jag ordern ”polera skölden” 
från polisens högsta ledning. Polisens 
sköld hade fått en fläck, men vårt rykte 
klarade det eftersom det är ovanligt med 
liknande fall. Skölden var lätt att polera 
i det här fallet. Det var mycket lättare än 
en rostig sköld som redan från tidigare 
varit smutsig, och vars öde ingen hade 
intresserat sig för. 

Då något som ursprungligen benämnts 
som ett mysterium undersöks grundligt 
och man kommer till ursprungskällan, 
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visar det sig vanligtvis vara en rätt så na-
turlig och mycket begriplig sak. Så är det 
också då det gäller existensen av mys-
teriemännen och -kvinnorna. Vi, som i 
huvudsak arbetar med kommunikation, 
delar mer än gärna med oss av kommu-
nikationens glädjebudskap. Vår uppgift 
är att leda, koordinera och utbilda så att 
det inte svävar något kommunikations-
mysterium inom vår förvaltning. Kom-
munikation är en naturlig del av polisar-
betet och med den når vi målsättningar 
och fäller murar. Det kan också andra än 
en flicka från Lappland konstatera. 
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“De hade blivit vänner och städerskan 

hade utnyttjat henne när denne varit på 

ärende med bilen eftersom kvinnans lik 

inte hade en sådan.”
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Kriminalöverkonstapel 
Antti Kurittu arbetar som 
gruppchef för sektionen för 
allvarliga databrott vid 
polisinrättningen i Helsingfors.

Kurittu fick sin polisexamen 
2013 och hade en tjänst 
som äldre kriminalkonstapel 
tills han i början av 
följande år började arbeta 
som jourhavande CERT-
expert vid lägescentralen 
vid kommunikationsverkets 
Cybersäkerhetscenter. Han 
återvände till polisen hösten 
2015.

Kurittu är också tradenom 
med inriktning på 
säkerhetsbranschen. Han 
utexaminerades från Laurea 
2014.

Polisarbetet måste skötas 
inom polisen

Antti Kurittu

Jag är en av dem som inte räckte upp 
handen när läraren vid Polisyrkes-
högskolan under de första oriente-

ringslektionerna frågade för vem polis-
yrket är ett kall. Enligt min åsikt är ett 
kall ett arbete som man redan som barn 
vet att man kommer att arbeta med. Till 
sådana yrken räknas traditionellt centrala 
uppgifter i samhället – poliser, brand-
män, präster, läkare. Det finns knappast 
någon som i barndomen känner ett kall 
att bli diplomingenjör eller aktiemäklare. 
Yrket är dock inte ett kall för alla läkare, 
och inte heller för alla poliser.

Min barndom var alldeles vanlig, rentav 
lycklig. Min pappa är företagare och min 
mamma fastighetsförmedlare. Vi levde 
ett medelklassliv i en medelklassförort, 
och polisen var inte på något sätt närva-
rande i vårt dagliga liv. Inte heller efter att 
mina föräldrar skiljt sig blev alkohol och 
våld en del av deras nya förhållanden, så 
inte heller då blev polisen bekant för mig. 
Mina egna dumheter i ungdomen var 
tack och lov mycket måttliga och sträckte 
sig främst till dåliga försök till gatukonst 
(brottet har redan preskriberats).

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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Jag upplevde dock alltid polisen som en 
pålitlig institution. De få gånger jag hade 
något att göra med poliser blev jag alltid 
sakligt och väl bemött. Jag har egentligen 
aldrig skapat mig någon 
särskild inställning till 
polisen. För mig kunde 
polisen jämföras med 
en läkare eller brand-
man: nödvändig i vissa 
situationer.

Som barn var jag 
mestadels intresserad 
av datateknik. Datorer, 
andra elektroniska apparater och ma-
nicker var både en hobby och en passion 
för mig. Pappa hämtade hem de första 
datorerna redan innan jag gick i skolan. 
Jag rycktes genast med av de spel man 
kunde spela på dem, och jag tyckte det 
var fängslande att hantera den svartvita 
kommandostapeln. På den tiden var da-
torspelandet både ensammare och socia-
lare än i dagens läge – man spelade utan 
internetanslutning, men ofta tillsam-
mans med kompisar som fanns i samma 
rum, ibland satt till och med tre barn 
vid samma skärm. I början av 1990-talet 
såg laddningstiderna för datorprogram 
som laddades från kassettband också till 
att barn fick ordentligt med frisk luft. 
Många klarade nämligen inte av att sitta 
stilla i de 40 minuter det tog för “Last 
Ninja 2” att laddas från kassetten. Dess-
utom misslyckades ofta laddandet och 
måste börjas om från början. När man 
en gång fick igång spelet, spelade man 
länge och hängivet. Fantasin ersatte det 
som fattades i grafiken och ljudet. Ibland 
glömde vi bort spelet när spelen ute på 

gården vann vårt intresse.
Under hela min skoltid var jag intresse-

rad av datorer och tillbringade en stor del 
av min fritid framför dem. Under dessa 

år skapades grunden för 
mina kunskaper och min 
förståelse för datorernas 
själsliv. Utöver datorer 
omfattade mitt liv också 
scouting och cykling, så 
trots lovande premisser 
var jag ändå inte helt och 
hållet en blek inomhu-
snörd.

Datorerna var för mig också ett krea-
tivt redskap eftersom jag tyckte om att 
göra musik med dem och funderade på 
att bli ljudtekniker. Under hela min barn-
dom och ungdom var jag aktiv på demo-
scenen, i en kärngrupp av datorfanatiker 
som med hjälp av datorer skapade häf-
tiga, realtida multimediapresentationer. 
Själv hade jag ingen särskild talang när 
det gällde att göra demon, dock var jag 
en stor konsument. Varje år ägnade jag 
och mina kompisar ett veckoslut åt da-
torevenemanget Assembly, då vi inte sov 
en blund. Tillsammans med några lika-
sinnade vänner ägnade vi timmar åt att 
ladda ner de nyaste demona på datorn 
och titta på de senaste effekterna.

Demona utnyttjade datorernas effekter 
till max, och tack vare dem kunde man 
titta in i spelandets och andra digitala 
nöjens framtid. Personer som var aktiva 
på demoscenen har blivit centrala aktörer 
inom den finländska spelbranschen, och 
bland dem finns också många personer 
som numera arbetar med informations-
säkerhet. Demoscenen lever ännu, men 

Jag är en av dem 
som inte räckte upp 

handen när läraren vid 
Polisyrkeshögskolan 

under de första 
orienteringslektionerna 

frågade för vem polisyrket 
är ett kall.
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själv lämnade jag den bakom mig för 
många år sedan.

* * * 

I gymnasiet var jag så intresserad av psy-
kologi att jag på allvar planerade att börja 
studera psykologi vid ett universitet. Jag 
övergav dock den tanken när jag såg att 
urvalsprovet omfattade en tegelsten som 
handlade om statistisk matematik. Trots 
mitt datorintresse har matematik aldrig 
hört till mina starka sidor – kanske var 
det därför jag aldrig på allvar funderade 
på en framtid inom IT-branschen, som 
jag föreställde mig att var ett område för 
matematiskt begåvade programmerare. 
Så var det kanske också ännu i början 
av 2000-talet då den finländska spel-
branschen tog sina första steg. Under 
min tid på demoscenen hade jag kanske 
också fått den felaktiga uppfattningen 
att jag inte var särskilt bra på marknads-
föring. Jag var inte så hemskt bra på att 
göra musik, jag var oduglig när det gällde 
att göra grafik och jag kunde inte alls 
programmera. När jag gick ut gymnasiet 
hade jag ingen aning om vad jag ville stu-
dera.

I armén ville jag bli sjukvårdare efter-
som sjukvårdarna på min tjänstgörings-
plats på den befästa ön Mjölö hade myck-
et ansvar och stor frihet. Jag vill också få 
ut något av min militärutbildning som 
kunde tillämpas i det civila livet. Under 
hela min tjänstgöring var jag mycket nöjd 
med mitt val och jag upplevde att det var 
mycket nyttigt att få omfattade kunska-
per i första hjälpen. Under armétiden 
övervägde jag allvarligt att söka till akut-

Under hela min skoltid var jag 
intresserad av datorer och 

tillbringade en stor del av min 
fritid framför dem. Under dessa 

år skapades grunden för mina 
kunskaper och min förståelse för 

datorernas själsliv.

När jag gick ut gymnasiet hade 
jag ingen aning om vad jag 

ville studera.
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vårdar- eller sjukskötarutbildningen, men 
sist och slutligen tyckte jag inte att det var 
min bransch. Jag fundera-
de också på att bli brand-
man, men utbildningen 
kändes för fysisk. Ännu 
under armétiden var jag lat 
när det gällde att röra på 
mig och min allmänkondi-
tion var rent utsagt dålig.

Efter armén, år 2003, hamnade jag ef-
ter några tillfälligheter in i säkerhetsbran-
schen. Efter ett par år som distriktsväk-
tare och entrévakt började jag arbeta som 
väktare i Helsingfors metro. Under den 
här tiden började jag för första gången 
fundera på om polisyrket kunde vara nå-
got för mig. Väktararbetet i metron gick 
ganska långt ut på att interagera med 
kunder, och jag tyckte att jag klarade bra 
av detta arbete. Jag föreställde mig att po-
lisens arbete var lite liknande, även om 
uppgiftsfältet var betydligt bredare och 
mer ansvarsfullt.

Trots att arbetet som väktare i metron 
var enformigt och tråkigt kändes säker-
hetsbranschen ändå som min bransch. 
Jag sökte till och fick en studieplats vid 
tradenomlinjen för säkerhetsbranschen 
vid Laurea i Alberga 2005. Då tänkte jag 
att jag först slutför studierna vid Laurea 
och sedan söker till Polisyrkeshögsko-
lan, eftersom man genom att kombinera 
yrkeshögskoleexamen från Laurea och 
grundexamen för polis får behörighet 
för underbefälstjänster.

Jag hade avlagt ungefär två tredjedelar 
av studierna vid Laurea när kombinatio-
nen av studietrötthet, arbete och ett av-
slutat förhållande började bli för mycket. 

Jag lämnade studierna vid Laurea på hälft 
och bara arbetade under en tid. I det 

här skedet hade jag flyttat 
från Helsingfors metro till 
Kampen och börjat arbeta 
som ordningsvakt enligt 
ordningslagen.

Jag tyckte mycket om den 
livliga bevakningsplatsen 

och mina arbetskamrater, så i det här 
skedet av livet trivdes jag bra med mitt 
liv, fyllt av arbete och fritid. Någonstans 
bland arbetet fanns emellertid tanken på 
en polisutbildning hela tiden kvar. Jag 
lät tanken mogna och beslutade att jag 
fastän jag nu har en paus från Laurea så 
kan jag ändå söka till Polisyrkeshögsko-
lan och slutföra studierna vid Laurea i ett 
senare skede.

* * *

Jag visste att min förmåga att uttrycka 
mig skriftligt och mina måttliga interak-
tionsfärdigheter var mina styrkor, så jag 
var inte särskilt rädd för dessa delar av 
urvalsprovet. Däremot var jag tvungen 
att träna min fysiska kondition ganska 
mycket för att uppnå en sådan nivå att 
jag överhuvudtaget skulle komma ige-
nom testerna. Jag har aldrig varit någon 
idrottare och aldrig någonsin varit intres-
serad av lagsporter. Några år tidigare 
hade jag dock börjat träna kampsport, så 
min grundkondition hade blivit mycket 
bättre. Mitt arbete i Kampen höll mig 
igång hela dagen, så jag var i ganska bra 
kondition. Jag klarade just och just av vis-
sa delar av konditionstesterna, men fick 
så pass mycket poäng i andra uppgifter 

Efter armén, år 
2003, hamnade 
jag efter några 

tillfälligheter in i 
säkerhetsbranschen.
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att de kompenserade min relativt svaga 
fysiska prestation.

Jag fick inleda grundexamensutbild-
ningen för polis på kurs P148 hösten 
2009, och jag var mycket stolt över min 
prestation. Jag kände många väktare 
och ordningsvakter som hade försökt 
komma in på skolan flera gånger utan att 
klara det.

Utbildningen var mycket intressant. 
Den stränga tidtabellen och närvaroplik-
ten passade mig bra. Utbildningen fram-
skred utan att man behövde strukturera, 
fundera på tidtabeller eller planera. I bör-
jan av studierna valdes jag till ordförande 
för vår kurs, så vid sidan av idrott och 
nöjen höll också skötandet av studentkå-
rens ärenden mig sysselsatt i skolan.

Jag tyckte inte att innehållet i studi-
erna vid Polisyrkeshögskolan var särskilt 
utmanande ur akademisk synvinkel. Ar-
betspraktiken däremot hade sina utma-
ningar när allt man lärt sig i skolan skulle 
tillämpas i praktiken. Å andra sidan för-
ankrades det vi länge talat om i teorin ge-
nom att vi gjorde det också i praktiken.

Jag hade trott att jag som före detta 
ordningsvakt skulle ha ett bättre utgångs-
läge i polisutbildningen, eftersom jag har 
haft mycket att göra med såväl poliser 
som vanliga kunder och brottslingar. Det 
visade sig dock att jag hade fel på den 
punkten. Jag märkte att det finns många 
saker som en före detta ordningsvakt 
måste lära sig på ett nytt sätt, medan an-
dra är färdiga att ta emot den nya infor-
mationen.

Jag hade också en viss attityd, som kän-
des naturlig som ordningsvakt men som 
inte är lämplig som polis. Polisen är en 

Jag föreställde mig 
att polisens arbete var 
lite liknande, även om 

uppgiftsfältet var betydligt 
bredare och mer ansvarsfullt.
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betydligt starkare institution än ett privat 
företag inom säkerhetsbranschen, och 
den enskilda polisen är i första hand en 
representant för denna institution. Också 
brottslingar vidkänner detta och förhåller 
sig på ett helt annat sätt till en polis än till 
en person som arbetar inom den privata 
säkerhetsbranschen. Medan en väktare 
eller ordningsvakt ganska långt arbetar 
med sin personlighet och karaktär har en 
polis på fältet möjlighet att gömma den 
egna personligheten och fungera som 
representant för den egna institutionen. 
Polismanskapets kompetens är också 
mycket jämnare än väktares – alla möj-
liga filurer och klåpare blir väktare. Med-
borgarna förhåller sig så olika till dessa 
olika yrkeskårer att det tog lång tid för 
mig att omkalibrera mötessituationer och 
attityder.

Jag tyckte att jag klarade 
mig riktigt bra på fältet, 
även om en del av mina 
kollegor var avogt inställ-
da till min bakgrund som 
väktare. Själv upplevde 
jag att den tilltro till den 
egna funktionsförmågan 
och förmåga att diskutera 
med alla typer av män-
niskor jag fått genom svåra situationer 
var en fördel. När jag började följa väk-
tarnas arbete ur polisens synkvinkel för-
stod jag mycket väl varför vissa av mina 
poliskollegor hade en aning negativ syn 
på nivån hos aktörerna inom den privata 
säkerhetsbranschen. Inom polisen på fäl-
tet betonas en stark gruppanda eftersom 
man i svåra situationer fullständigt måste 
kunna lita på sina kollegor. En person 

som avviker ens lite från gruppen har 
svårt att bli en del av den, även om arbe-
tet i sig skulle löpa utan problem.

* * *

Praktiken genomförde jag vid polissta-
tionen på Lilla Robertsgatan. Brottsut-
redning kändes som ett roligt arbete och 
jag tyckte särskilt mycket om förhörssi-
tuationer. Jag blev rejält överraskad över 
hur villiga sådana personer som är miss-
tänkta för ett brott är att reda ut de egna 
angelägenheterna.

Inom ramen för praktiken undersökte 
vi alldeles vanliga brott – bedrägerier, 
vägran att betala böter för snatteri, miss-
handel. Jag fick snabbt mycket ansvar, 
men stödnätet av erfarna konstaplar 
fanns alltid närvarande. Jag kunde fråga 

om råd om allt, och mer er-
farna utredare hjälpte mig 
framåt när jag inte visste hur 
jag skulle gå vidare med ett 
fall.

En dag hämtade min 
handledare fyra bärbara da-
torer och berättade att de 
hade tagits i beslag i sam-
band med en husrannsakan 

hos ett narkomanpar. Man misstänkte 
att de var stulna eftersom paret inte hade 
kunnat ge någon förklaring på varifrån 
de kommer.

Det hittades inga brottsanmälningar på 
basis av datorernas serienummer, märke 
eller modell, så handledaren misstänkte 
att datorernas ägare inte kan nås. Efter-
som jag var aningen införstådd med da-
torers själsliv kunde jag dock snabbt hitta 
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ägarna till tre av datorerna. Genom att 
starta datorerna och bland annat under-
söka användningshistoriken och webb-
läsarens historik var det lätt att ta reda 
på vem datorerna hade tillhört. Två av 
datorerna hittades också i polisens regis-
ter utifrån ägarens uppgifter. Det företag 
som ägde den tredje datorn hade inte ens 
märkt att den var försvunnen.

Den fjärde datorns operativsystem 
hade skyddats med lösenord, så vi förde 
den till enheten för databrott, som jag vid 
det tillfället för första gången hörde om. 
Jag minns exakt hur vi körde till Böle och 
gick till en våning där det låg högar av da-
torer i delar med konstaplar som stökade 
bland dem. Jag minns att jag tänkte att 
jestas, här vill jag också arbeta! Jag vis-
ste inte ens att utredningen av databrott 
sköts vid en skild enhet och jag hade ti-
digare inte ens tänkt tanken att mitt in-
tresse för datorer och mitt arbete inom 
säkerhetsbranschen på något sätt skulle 
kunna kombineras på ett meningsfullt 
sätt. Min hobby och mitt arbetsliv hade 
gått helt olika vägar, och jag hade knappt 
haft någon annan nytta av min hobby än 
att jag kunnat göra mina patrullkollegor 
häpna över hur snabbt jag knapprar in 
brottsanmälningar.

Hittills hade jag tänkt sträva efter att 
arbeta på fältet efter att jag blivit färdig 
med studierna, men nu började jag förstå 
att det inom polisen också kunde finnas 
annat arbete som är lämpligt för mig än 
att köra med blåljusen på. Jag bestämde 
genast att jag skulle försöka komma in 
på enheten för databrott, åtminstone i 
samband med utredningspraktiken un-
der fältperioden. Jag började utreda mina 
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möjligheter att få en praktikplats där, så 
jag gick till enhetens undersökningsleda-
res rum, presenterade mig och berättade 
vad jag hade på hjärtat.

Undersökningsledaren blev överras-
kad: jag var den första 
blivande yngre konsta-
pel som försökte få en 
praktikplats vid enheten. 
Vanligtvis orsakade sy-
nen av en dator svindel 
och huvudvärk hos kon-
staplar. Undersöknings-
ledaren såg dock inga 
hinder, och jag lyckades 
fixa saken också med de 
andra tjänsteinnehavarna 
inom befälet. Enligt den 
vanliga praxisen borde jag ha börjat grä-
va i högen av fall inom den dagliga ut-
redningen, men ledningen för inrättning-
en förstod att ge utrymme för en mer 
ovanlig begäran. Utredare som avlägger 
fältperioden försökte ständigt få en plats 
inom narkotikabrottsutredningen eller 
“mordgruppen”, så cheferna hade redan 
det vanliga nekande svaret färdigt. Det 
var dock svårt att hitta personer som 
var villiga att arbeta inom databrottsut-
redningen, ens till ordinarie tjänster. Det 
rådde en aningen svår situation vad gäl-
ler polisens IT-kompetens – visserligen 
sökte sådana människor som hade erfa-
renhet av IT-branschen till polisutbild-
ningen, men de ville vanligtvis bli poliser 
för att slippa datorerna.

När praktikperioden började, gick jag 
till enheten för databrott och ställde min 
egen laptop på kaffebordet. Efter en 
stund fick jag det första fallet i min hand 

och började snoka i biltjuvarnas GPS-
apparater där mellan kaffekokaren och 
högen av kvällstidningar.

* * * 

De övriga anställda vid 
enheten visade mig vilka 
apparater och program 
som används inom utred-
ningen av databrott samt 
förklarade metoderna för 
och syftet med arbetet. 
Utredningen av databrott 
kan grovt indelas i två 
skilda uppgifter – under-
sökning av databrott och 
framsökning av digitalt 

bevismaterial, som numera kallas för ge-
nomsökning av utrustning. Vid enheten 
sysslade man med båda dessa uppgifter 
och det fanns ingen klar arbetsfördelning 
mellan vilka utredare som gjorde vad. 
Två av utredarna arbetade emellertid 
främst med genomsökning av utrustning. 
Det digitala bevismaterialet kom från da-
torer som beslagtagits inom fall vid andra 
enheter, och i synnerhet undersökningen 
av vålds- och sexualbrott hämtade myck-
et material som skulle undersökas av IT-
enheten

Det digitala livet utgör redan en enorm 
del av vår vardag. Till följd av i synner-
het de mobila apparaternas ökade presta-
tionsförmåga har internetanvändningen 
blivit en fast del av vårt liv. Därför ökar 
också det digitala bevismaterialets roll i 
brottmål ständigt.

Jag tyckte det var otroligt intressant att 
gå igenom bevismaterial för att hitta sa-
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ker som kunde ha betydelse för ett brott, 
och behandlade också temat i mitt slut-
arbete. 

Den första undersökningsuppgiften jag 
fick var att undersöka en dator som till-
hört en ung man som begått självmord. 
Mannen var inte misstänkt för något 
brott, men i sitt sista meddelande hade 
han på ett oklart sätt uttryckt att en orsak 
till hans självmord var de pedofilmisstan-
kar som riktades mot honom. Mannens 
föräldrar ville veta om deras son verkli-
gen var pedofil och om det fanns några 
andra saker i datorn som skulle kunna 
förklara sonens val att ta sitt liv.

Föräldrarna hade på eget initiativ häm-
tat datorerna till polisinrättningen, och 
datorerna låg utanför ”verkstaden” och 
väntade på att någon skulle hinna titta på 
dem. Vid det här laget hade jag lärt mig 
hur man behandlar data på ett så kallat 
“forensiskt enhetligt” sätt, så jag började 
undersöka datorerna. Jag började med att 
göra en kopia av den hårddisk som skulle 
undersökas. Därefter dök jag in i data-
innehållet i kopian. Jag började noggrant 
gå igenom de spår som fanns kvar av den 
unge mannens digitala liv.

Det är förbluffande hur mycket in-
formation våra datorer vet och kommer 
ihåg om oss. Jag satt i timtal och gick ige-
nom webbläsarens historik och loggarna 
för de diskussioner pojken haft. Jag un-
dersökte sökningar, mediefiler, textfiler, 
allt som pojken hade gjort på datorn. Jag 
gick igenom varje bildfil, öppnade varje 
videoklipp och sökte efter gömda filer 
bakom varje hörn. Utifrån detta arbete 
kunde jag skapa en mycket levande bild 
av den unge mannen och hans liv.

Till följd av i synnerhet de 
mobila apparaternas ökade 
prestationsförmåga har 

internetanvändningen blivit 
en fast del av vårt liv. Därför 

ökar också det digitala 
bevismaterialets roll i 

brottmål ständigt.
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Genomgången av datorn gav ingen 
förklaring till varför pojken valde att ta 
sitt eget liv. Jag var emellertid oerhört lät-
tad över att genomgången av datan inte i 
något skede avslöjade några bevis på ut-
nyttjande av barn eller bildmaterial som 
tyder på sådant. Jag kunde informera de 
sörjande föräldrarna om att pojken med 
mycket stor sannolikhet inte var intres-
serad av barn på ett sexuellt sätt. Jag tror 
att detta delvis minskade föräldrarnas 
ångest.

Fallet snurrade ofta i mitt huvud. För 
mig var det ett exempel på hur mångsi-
digt det viktiga arbetet med att gå ige-
nom digitalt bevismaterial kan vara. Po-
lisens arbete handlar bokstavligen om liv 
och död.

* * *

När min utredningspraktik hade tagit 
slut och jag hade utexaminerats från Po-
lisyrkeshögskolan, fick jag en tjänst som 
äldre kriminalkonstapel vid enheten för 
databrott. Tjänsten var ursprungligen 
en ordinarie tjänst, men 
den biträdande polische-
fen beslutade att ändra 
den till ett vikariat för en 
elva månader lång alter-
neringsledighet. Därmed var jag också 
tvungen att vara en dag arbetslös för att 
kunna utses som arbetslös arbetssökande 
till tjänsten.

Jag trivdes mycket bra med mitt arbete 
som äldre kriminalkonstapel. Jag kände 
knappt alls någon dragning tillbaka mot 
fältet. Jag överraskades av hur varie-
rade fall vår enhet fick undersöka. Brot-

ten rörde alla delområden i livet – från 
svartsjuka pojkvänner till anställda som 
stal företagshemligheter. Brotten hade 
en gemensam nämnare, och det var det 
faktum att de antingen hade genomförts 
i en datateknisk miljö eller genom att da-
tateknik utnyttjats. Då fallen undersöktes 
stod det dock klart att datorn i regel en-
dast var ett vapen. Brottet i sig var ofta 
mycket traditionellt.

Ett brott som särskilt fastnat i mitt 
minne var ett fall där en ung man efter en 
skilsmässa hade installerat ett program 
som rekognoserar tangenttryckningar på 
flickvännens och hennes mammas dator. 
Genom programmet kunde han luska 
ut mammans och dotterns lösenord och 
användarkoder och därmed kontrollera 
offrens elektroniska konton. Fallet vi-
sade också hur djupt vårt liv är kopplat 
till vår digitala identitet och vår närvaro i 
sociala medier.

Det är i teorin möjligt att fullständigt 
täcka över spåren vid databrott, men 
det typiska är att arrogans, fräckhet och 
vårdslöshet blir ödet för de misstänka i 

våra fall. Så även i detta 
fall – när vi beslagtog den 
misstänktes dator, hade 
han glömt programmet 
som sparar tangenttryck-

ningar på. I flera månader hade program-
met fört logg över hur mannen via nätet 
hade trakasserat, förföljt och ofredat den 
unga kvinnan och hennes mamma.

Mannen hade gjort sig skyldig till grovt 
dataintrång, två grova kränkningar av 
kommunikationshemligheten och brott 
mot besöksförbud. Domen blev tre må-
naders villkorligt fängelse och cirka fem 

Polisens arbete handlar 
bokstavligen om liv och 

död.
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tusen euro i ersättningar och rättegångs-
kostnader.

Den här typen av fall är vardag. I det 
här fallet visade det sig sist och slutligen 
att datorn spelade en liten roll. Det var 
fråga om svartsjukebrott, som datorn 
gav möjlighet att begå. I stället för att sit-
ta i buskar och kika in i sovrum har man 
nu börjat lurpassa på användningen av 
elektroniska konton – följa vad objektet 
för det sjukliga intresset gör på Facebook 
eller Instagram.

En annan grupp av fall var de så kallade 
cyberbrotten, som uttryckligen begicks i 
en datateknisk miljö. Gärningsmännen 
bakom dessa var hackers eller crackers 
som motiverades av det rykte de fick i 
den undre internetvärlden, de tekniska 
utmaningar det innebar att bryta sig in i 
system och ibland endast av pengar. En 
del av dessa var inte på något vis tradi-
tionellt sett kriminella, även om de be-
gick brott. Snarare tydde gärningarna på 
en dunkel uppfattning om kompplingen 
mellan den verkliga världen och internet-
världen. Ett dataintrång som görs från 
sovrummet känns inte som ett så stort 
brott, men det företag som är offer för 
brottet är ofta tvunget att vidta dyra ut-
rednings- och reparationsåtgärder, som 
kräver både tid och pengar.

Det var särskilt anmärkningsvärt att se 
hur ofta crackers och andra nätbrotts-
lingar hade någon slags diagnos inom 
autismspektret. Det här förde sällan med 
sig någon toppbegåvning, snarare ihär-
dighet och ett monomaniskt intresse för 
just datorer och nät. Den här typen av 
människor betedde sig ofta mycket oso-
cialt och aggressivt i nätmiljön, och om 

Då fallen undersöktes stod 
det dock klart att datorn i 
regel endast var ett vapen. 

Brottet i sig var ofta mycket 
traditionellt.

En annan grupp av fall var de 
så kallade cyberbrotten, som 
uttryckligen begicks i en 

datateknisk miljö.
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de anslöt sig till olika kollektiv av hackers 
slutade det ofta med gräl. Detta gynnade 
ibland polisen, eftersom crackers ofta an-
gav andra gärningsmän efter att ha ham-
nat i gräl med dem.

Bristen på sociala färdigheter som är 
typisk för diagnoser inom autismspektret 
gjorde ofta att sådana IT-relaterade 
brottslingar var mycket utmanande för 
polisen. Bristen på upp-
fattning om vad som är 
rätt och fel samt en full-
ständig likgiltighet gällan-
de social kontroll ledde 
till långa serier av brott 
som var tunga att utreda, 
och vanligen påverkade 
polisens ingripande inte dessa personer 
det minsta. De gripna avvek ibland från 
”vanliga bovar” i fråga om karaktär och 
motiv. En av den rentav trivdes i polis-
häktet, där personen ägnade sina dagar 
åt att läsa och sina nätter åt att sova. Fyra 
veckor i häktet förbättrade uppenbart 
fångens yttre väsen. Vanligen är männis-
kor som hamnar i häktet efter en vecka 
villiga att grundligt utreda det egna fallet 
bara för att komma därifrån.

Tillsammans med kriminalöverkon-
stapeln vid enheten undersökte vi flera 
utmanande och intressanta fall, men i 
bakgrunden gnagde hela tiden vetskapen 
om att min tjänstgöring var tillfällig. Vid 
det här laget hade jag hunnit gifta mig, 
bli pappa, fortsätta med mina tradenom-
studier vid Laurea och ta ett huslån för 
vår familj. En fast tjänst skulle ha gett 
mig sinnesfrid och jag skulle ha kunnat 
koncentrera mig på både arbetet och stu-
dierna med vetskap om att min familjs 

ekonomi var tryggad. Resurssituationen 
vid Helsingfors polisinrättning var dock 
sådan att det inte gick att ordna en fast 
tjänst för mig.

* * *

I slutet av 2013 märkte jag att Kommu-
nikationsverkets Cybersäkerhetscenter 

sökte en informations-
säkerhetsexpert till en 
ordinarie tjänst. Sam-
tidigt ändrades den or-
dinarie tjänst som jag 
fått till en tidsbestämd 
“fortsättning”. Jag ring-
de en bekant ledande 

expert vid Cybersäkerhetscentret och 
hörde mig för om arbetsuppgifterna. Jag 
blev uppmanad att söka tjänsten, även 
om jag själv tvivlade på min tekniska 
kunskapsnivå. Jag skickade in en ansö-
kan utan att egentligen på allvar tro att 
jag hade någon möjlighet att få ett arbete 
som jag ansåg vara så här utmanande. Vi 
hade haft kontakt med Cybersäkerhets-
centret (före detta CERT-FI) vid utred-
ningen av ett stort fall av dataintrång 
och fått mycket sakkunnig hjälp. Det 
var fråga om en plats dit vi ringde när 
vi behövde experthjälp. Cybersäkerhets-
centrets kompetens hade gjort ett stort 
intryck på mig.

Till min förvåning fick jag emellertid 
en inbjudan till en intervju samt psyko-
logiska tester. Efter några veckor ringde 
chefen för Cybersäkerhetscentrets läges-
central till mig för att berätta att jag hade 
blivit vald till tjänsten som informations-
säkerhetsexpert. Jag blev häpen, men 

Resurssituationen 
vid Helsingfors 

polisinrättning var dock 
sådan att det inte gick 
att ordna en fast tjänst 

för mig.
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tackade omedelbart ja till tjänsten. Det 
var fråga om en ordinarie tjänst med en 
betydligt bättre lön än vad en äldre kon-
stapel får. Alla förnuftsskäl talade för att 
jag skulle ta emot tjänsten. 

I januari 2014 började jag arbeta som 
jourhavande CERT-expert (Computer 
Emergency Response Team) vid Cyber-
säkerhetscentrets lägescentral. I mars 
samma år utexaminerades jag som tra-
denom med inriktning på säkerhetsbran-
schen från Laurea. I mitt lärdomsprov 
behandlade jag informationssäkerhets-
risker för småföretag. Arbetet omfattade 
ett lätthanterligt verktyg som kan använ-
das för att kartlägga sådana risker. Redan 
under de första månaderna stod det klart 
för mig att mitt nya arbete kommer att 
vara mycket tekniskt. Ibland var jag helt 
ute och cyklade, men till min förvåning 
blev jag snabbt införstådd med vad som 
förväntades av oss. Jag lärde mig snabbt 
använda redskapen och metoderna efter-
som mitt datorintresse hade gett mig en 
god förmåga att lära mig nya saker. 

Experterna vid Cybersäkerhetscentret 
orkade handleda och undervisa mig i 
många saker. Eftersom jag var den första 
tjänstemannen med polisbakgrund vid 
Cybersäkerhetscentret kunde jag å min 
sida bidra med insikter om polisverk-
samheten, tillämpningen av strafflagen 
och brottsutredning. Cybersäkerhetscen-
tret behandlade varje dag kränkningar av 
informationssäkerheten, som även om-
fattade ett element av polisundersökning. 
Vi samarbetade mycket med bland annat 
Centralkriminalpolisen.

Den jourhavande CERT-experten 
hade i uppgift att dejourera varannan 

Jag lärde mig snabbt använda 
redskapen och metoderna 

eftersom mitt datorintresse 
hade gett mig en god förmåga 

att lära mig nya saker.
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tillämpningen av strafflagen 
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vecka. Syftet med jouren var att granska 
och upprätthålla den nationella infor-
mationssäkerhetssituationen, ta emot 
och utreda anmälningar om kränkningar 
av informationssäkerheten, informera 
intressentgrupper och medborgare om 
saker som berör informationssäkerhet 
samt hjälpa försörjningsberedskaps-
kritiska organisationer att sörja för sin 
egen informationssäkerhet. Eftersom 
jag inte var särskilt spänd inför möten 
med medierna fick jag snabbt rollen som 
mediaansvarig vid enheten. Jag hade 
också förmågan att förklara invecklade 
saker med enkla meningar. Ämbetsver-
ket stödde mig i den här rollen genom 
att skicka mig på kurs i att uppträda. Jag 
fick också presentera och föreläsa om 
cybersäkerhetssaker för olika intressent-
grupper.

Jag kom bra överens med mina ar-
betskamrater, vars kunskaper om infor-
mationssäkerhetsfrågor var enastående. 
Cybersäkerhetscentrets resurssituation 
var klart bättre än situationen vid Hel-
singfors polisinrättning. Jag fick möjlig-
het att åka utomlands 
på kurser och semi-
narier, till platser dit 
Helsingfors inrättning 
aldrig skulle ha haft råd 
att skicka mig. Jag lärde 
mig mycket om datateknik och världen 
av nätverk och jag fick arbeta med topp-
experter inom den finländska informa-
tionssäkerhetsvärlden. Jag förundrades 
över hur jag hade fått sådana här uppgif-
ter med min studie och karriärväg.

* * *

Det var dock någonting som gnagde i 
mig när jag lämnade polisen. Jag hade 
gått två och ett halvt år i skola för ett 
arbete som jag bara hann arbeta hel-
tid med i ett knappt år. Jag märkte att 
även om jag trivdes och lyckades med 
mitt arbete vid Cybersäkerhetscentret, 
så saknade jag polisinrättningen, och i 
synnerhet brottsutredningen. Det fanns 
något i polisarbetet, som man inte kan 
uppnå någon annanstans. Känslan av att 
arbetet är betydelsefullt är i en helt egen 
klass. Visserligen är dataskyddsfrågor 
viktiga, men de handlar inte om liv el-
ler död. Det gör polisarbetet. Det är helt 
enkelt ett mycket, mycket viktigt arbete. 
Framför allt saknade jag just känslan av 
att jag gör ett viktigt jobb.

Vid polisen erbjöds dock inga andra 
uppgifter än arbeten för äldre konstaplar, 
som jag av ekonomiska skäl inte längre 
ville söka. Jag ville speciellt tillbaka till 
Helsingfors, eftersom inrättningen i hu-
vudstaden får många fall och därmed 
också många olika slags utmaningar.

När jag hade arbetat ungefär ett och 
ett halvt år vid Kommu-
nikationsverket fick jag 
höra att gruppledaren vid 
enheten för databrott vid 
Helsingfors polisinrätt-
ning hade fått fast an-

ställning vid Centralkriminalpolisen och 
flyttat dit. Gruppen har alltså vid den 
tidpunkten ingen gruppledare, och man 
visste tydligen heller inte om några po-
tentiella sökanden.

Vid det här laget hade jag utexamine-
rats från högskolan, så jag hade också 
behörighet att söka en tjänst för under-

Det var dock någonting 
som gnagde i mig när jag 

lämnade polisen.
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befäl. Jag stod på god fot med undersök-
ningsledaren, och jag hade aktivt hållit 
kontakten med inrättningen i Helsing-
fors inom ramen för arbetet som infor-
mationssäkerhetsexpert vid Cybersäker-
hetscentret.

Trots min korta poliserfarenhet beslu-
tade jag att söka tjänsten i fråga, efter-
som jag tänkte att det här är min sista 
chans att återvända till polisen. En man-
skapstjänst tänkte jag inte söka, tjänster 
för underbefäl lediganslogs en gång på 
tio år och min erfarenhet och utbildning 
var inte tillräckliga för befälstjänster. Jag 
trodde att min erfarenhet från Cyber-
säkerhetscentret hade gett mig sådana 
substanskunskaper om informationssä-
kerhetsfrågor som polisen gärna ville ha 
i sin organisation. I september 2015 ut-
nämndes jag till tjänsten, och då skrevs 
också den här artikeln. 

Kanske jag inte räckte upp handen 
på lektionen av den orsaken att jag inte 
visste vad ett kall är. Kanske arbetar jag 
ännu heller inte i det yrke som är mitt 
kall, men jag arbetar åtminstone i ett 
yrke där jag utan tvekan vill vara. Mitt ar-
bete utanför polisinrättningen visade att 
trots att många saker kan skötas bättre 
vid ett annat ämbetsverk, så kan polis-
arbetet inte skötas någon annanstans än 
vid polisen.

Jag har aldrig haft någon idealistisk 
bild av hur polisarbetet skulle se ut i 
verkligheten. Därför har jag heller inte 
upplevt någon stor besvikelse över att 
arbetet inte motsvarar det framtida yrke 
jag drömde om som liten pojke.

Man kan inte föreställa sig att polis-
tjänsten handlar om att göra en sak. I 

Trots min korta poliserfarenhet 
beslutade jag att söka 

tjänsten i fråga, eftersom 
jag tänkte att det här är min 
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den moderna världen är polisarbetet va-
rierande, och i polisarbetet har jag enorm 
nytta också av överraskande kunskaps-
områden från mitt ”förra liv”. Det lönar 
sig att modigt utveckla den egna karriä-
ren också utanför polisinrättningen, ifall 
man stöter på lämpliga möjligheter. Det 
finns inga sådana erfarenheter och kun-
skaper som man inte skulle ha nytta av 
inom polisen. Polisen är, framför allt, en 
expert på livet.
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“Polisen hittade frisörens blod i städarens bostad, 

och senare i förhören erkände denne brottet.”
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Äldre kriminalkonstapel 
Pekka Loikkanen arbetar som 
utredare vid polisinrättningen 
i Helsingfors. Loikkanen blev 
polis 2012. Då han skrev sin 
artikel 2013 arbetade han 
vid polisinrättningen i Östra 
Nyland.

Ett rutinfall

Pekka Loikkanen

Det dagliga utredningsarbe-
tet har ibland beskrivits som 
brottsutredningens löpande 

band. Det kommer fall från höger och 
vänster, och man hinner inte ens nöd-
vändigtvis börja med det föregående 
fallet innan följande fall redan landar på 
bordet. Brådska och prioritering är be-
kant för alla utredare. Ofta hinner man 
göra bara det nödvändigaste med fal-
len, och det finns inte tid att tänka och 
fundera som det gör i deckarna. Fallet 
måste så fort som möjligt fås tillbaka 
på det löpande bandet och vidare mot 
åtalsprövning. Trots att högen av fall 
där misshandelsfall och stölder väntar 
blir rutin för utredaren, kan ett rutinä-
rende ibland visa sig vara något helt an-
nat när utredningen framskrider. 

* * * 

Under mellandagarna vid jul satt jag på 
morgonmöte på kontoret. Morgonmö-
tet inleder arbetsdagen, till kaffet går 
man igenom de nya fall som kommit 
in till kontoret under det föregående 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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dygnet och de personer som gripits 
misstänkta för brott. Arbetsskiftets 
förman delar ut fallen till 
utredarna och det finns 
gott om fall för alla på 
arbetsskiftet. Jag minns 
inte hur skiftets förman 
beskrev fallet då jag fick 
det, men sannolikt nämn-
des åtminstone orden ”utlänning” och 
”stöld” vid kaffebordet. Motsvarande 
fall kommer in för utredning så gott 
som varje dag. Då jag läste polisanmä-
lan som polispatrullen som kommit till 
platsen skrivit kunde jag inte undvika 
att tänka att det är fråga om ett rutinfall 
och att den största utmaningen kom-
mer att vara att hitta en bra tolk. Särskilt 
då ordningspolisens patrull i samband 
med anmälan hade skrivit en hälsning 
till utredaren: ”Talar varken engelska 
eller savolaxdialekt – tolkjobb!” 

Nivån på polisanmälningarna varie-
rar. Ur en bra anmälan framgår grund-
läggande information om det miss-
tänkta brottet: vad, var och när det har 
hänt, vem som är parter i fallet och hur 
man får kontakt med dem, vad parterna 
har berättat om saken och vad polisen 
har hunnit göra åt saken innan anmälan 
gjorts. En del av anmälningarna landar 
hos utredaren med förklaringar skrivna 
på gula självhäftande lappar. På de här 
lapparna får utredaren läsa varför det 
inte fanns tid för att skriva en bättre 
anmälan just då, varför det inte finns 
några kontaktuppgifter till parterna 
och varför anmälan överhuvudtaget är 
på en sådan nivå att utredaren först får 
reda ut vad polisen har gjort åt saken. 

Nu verkade fallet enkelt utgående från 
anmälan. Förutom tolkjobbet fanns 

tillräcklig grundläggande 
information antecknad. I 
en klädbutik som låg i ett 
stort köpcentrum hade 
en försäljare upptäckt en 
man som stal kläder och 
som köpcentrets vakter 

efter en springtävling hade gripit och 
överlämnat till polispatrullen som kall-
lats till platsen. Den gripna var klädd 
rätt så varmt, för under hans egen 
jacka hade man hittat tre andra jackor 
som det fanns skäl att misstänka att 
var stulna. Som kronan på verket hade 
man hittat en magnet lämpad för att av-
lägsna larmanordningar. Polispatrullen 
hade fört den gripna till polishäktet för 
att invänta förhör. I hörnet på den ut-
skrivna polisanmälan hängde en plast-
påse som var fäst med ett gem, i påsen 
fanns en magnet som var stor som en 
halv knytnäve. Utgångspunkterna för 
utredningen var bra. Den misstänkte 
var gripen och den stulna egendomen 
hittades i händerna på den misstänkte, 
så i praktiken det fanns det tillräckligt 
med bevisning för en dom. 

Polisens datasystem är viktiga ar-
betsredskap i polisens verksamhet. 
Tidigare förbrytelser och andra klient-
kontakter med polisen berättar hurdan 
person man har att göra med. Ju mer 
”bakgrund” personen har, desto bättre 
bild får utredaren om sin klient innan 
förhöret. Den här gången var resulta-
tet ändå skralt: den gripne hade inga 
tidigare brott och det fanns inte hel-
ler någon annan information om den 

Motsvarande fall 
kommer in för 

utredning så gott som 
varje dag. 
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gripne i datasystemet. En noggrannare 
granskning visade ändå att en person 
med nästan samma namn hade blivit 
gripen för motsvarande gärningar och 
hade fått inreseförbud. En jämförelse 
med fotografiet i registret på mannen 
som fått inreseförbud och den grip-
nes pass bekräftade vad jag redan hade 
hunnit misstänka. Aljeksander hade bli-
vit Aleksander.

Trots att det i polisanmälan fanns 
tillräckligt med information anteck-
nad för att utföra ett förhör beslöt jag 
mig ändå för att ringa försäljaren som 
upptäckt stölden. Försäljaren berättade 
om sina observationer och utöver det 
som redan stod skrivet i anmälan hade 
försäljaren också ny information. För-
säljaren misstänkte att tjuven hade haft 
en kamrat med sig och att samma per-
soner också hade stulit från en annan 
butik i samma kedja. Tjuvarna i den an-
dra butiken hade kommit undan men 
försäljaren i butiken hade sett bilen de 
använde och skrivit upp registernum-
ret. Försäljaren lovade utreda saken 
och ringde också snart tillbaka för att 
ge mig registernumret. 

Polisen har rätt att av företag och 
andra myndigheter få den information 
som behövs för att utreda ett brott. 
Oftast får man information från före-
tagens eller myndigheternas datasystem 
som polisen har fått användarrättighet 
till. I annat fall utreds saken direkt med 
företaget eller med en annan myndig-
het. Av de förfrågningar som nu gjorts 
framkom det att Aleksander hade an-
länt till Finland med båt några dagar 
tidigare. Med samma båt hade också 

Polisens datasystem är viktiga 
arbetsredskap i polisens 

verksamhet.
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två andra intressanta personer anlänt, 
Vladimir och Mihail. Särskilt intres-
sant blev det på grund 
av att männen hade haft 
med sig en bil med sam-
ma registernummer som 
försäljaren berättade om 
tidigare. 

Vladimir och Mihail var så att säga 
gamla bekanta för polisen. Mihail hade 
bara några veckor tidigare åkt fast för 
snatteri, och i signalementregistret 
fanns ett färskt fotografi av honom. 
Också Vladimir hade setts snatta i Fin-
land ungefär en månad tidigare, men 
det fanns ingen bild på mannen. I en 
noggrannare utredning visade det sig 
ändå att trots att Vladimir fortfarande 
var Vladimir så hade han bytt efter-
namn. Vladimir hade tidigare samma år 
stulit saker i Finland tillsammans med 
Aleksander och båda männen hade fått 
inreseförbud på grund av egendoms-
brott. 

* * * 

Aleksander hade alltså den här gången 
kommit till Finland med två andra män 
som hade kriminell bakgrund. Aleksan-
der hade åkt fast för stöld och hans 
medbrottsling hade kommit undan. Bi-
len som männen använde hade obser-
verats i samband med en annan stöld. 
Slutsatsen var att det sannolikt fanns 
flera stölder. Några dagars byte för ett 
”proffs i branschen” kan vara värt fle-
ra tusentals euro, så det fanns skäl att 
undersöka saken lite noggrannare. En 
utredning kan ändå inte byggas upp 

endast på antaganden, utan man måste 
också få bevis i fallet. Det var dags att 

förhöra Aleksander. 
Att förhöra är det 

grundläggande verktyget 
inom brottsutredning. I 
förhöret antecknas den 

förhördas berättelse om saken så att 
vissa formföreskrifter beaktas.  Innan 
förhöret måste man berätta för den 
som förhörs bland annat om hans eller 
hennes situation i förundersökningen 
och om de rättigheter och skyldigheter 
som hör till situationen.  Man måste 
meddela den som är misstänkt för ett 
brott vilket brott den är misstänkt för. 
Förhöret antecknas i förhörsprotokol-
let som granskas i slutet av förhöret till-
sammans med den förhörda och som 
efter eventuella ändringar underteck-
nas. Formföreskrifterna är en viktig 
del av förhöret och det ska antecknas 
i protokollet att de följs. Om det inte 
har antecknats att formföreskrifterna 
följts kan förhörsberättelsen försättas 
i användningsförbud i den kommande 
rättegången. Utan de här anteckning-
arna kan man i rättegången ifrågasätta 
om man berättat för den förhörda om 
dennes rätt till juridiskt biträde och om 
denne verkligen förstår att ett erkän-
nande av ett brott i förhören kan leda 
till en dom i rättegången. 

Den som är misstänkt för brott har 
ingen sanningsplikt under förhöret, så 
den misstänkta får ljuga, berätta en så-
dan version som han eller hon vill om 
händelserna eller låta bli att berätta nå-
gonting. Utredarens mål är så klart att 
få den misstänkta att berätta om saken 

Slutsatsen var att 
det sannolikt fanns 

flera stölder. 
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på ett sanningsenligt sätt, men man kan 
inte tvinga den som förhörs till det. 
Enligt förundersökningslagen är det 
förbjudet att hota och tvinga eller att 
ge felaktig information åt den som för-
hörs. Utredaren ska alltså utföra förhö-
ret i en anda av rent spel. 

Formföreskrifterna är ändå bara en 
del av förhöret. För att utreda ett brott 
är det viktigt att få den misstänkta att 
berätta saker så att man kan jämföra 
riktigheten i det med andra omstän-
digheter som man känner till. Om den 
misstänkta vill erkänna sin gärning ska 
han eller hon säga något annat om sin 
gärning än att bara erkänna den. Den 
som begår ett brott kan berätta detal-
jer om sin gärning som en oskyldig 
inte kan känna till. Om den misstänkta 
nekar till brottet måste man i förhöret 
utreda sådana saker som kan hjälpa till 
att bekräfta berättelsen som sann eller 
falsk. Ett bra nekande är alltså bättre än 
ett dåligt erkännande. 

Förhöret börjar vanligen med fritt 
berättande. Då jag med tolkens hjälp 
hade berättat för Aleksander om den 
gärning han misstänktes för och om de 
rättigheter och skyldigheter som gäller 
för en person som misstänks för brott 
bad jag honom att med egna ord be-
rätta vad han visste om saken. Aleksan-
der svarade kort att han stulit de jackor 
som han hade på sig då han greps och 
att han tagit loss larmanordningarna 
från dem med magneten som han hade 
med sig. Efter det här ställde jag några 
frågor om hur han kommit till Finland, 
om avsikten med resan och om hans 
tidigare besök i Finland. Aleksander 

Att förhöra är det 
grundläggande verktyget inom 

brottsutredning. 

Den som är misstänkt för brott 
har ingen sanningsplikt under 

förhöret, så den misstänkta får 
ljuga under förhöret, berätta en 
sådan version som han eller hon 
vill om händelserna eller låta 
bli att berätta någonting. 

För att utreda ett brott är det 
viktigt att få den misstänkta 
att berätta saker så att man 
kan jämföra riktigheten i det 
med andra omständigheter som 

man känner till. 
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berättade att han kommit till Finland 
ensam med båt med avsikt att titta på 
krockskadade bilar som 
försäkringsbolagen säljer. 
Aleksander berättade att 
han bedriver affärsverk-
samhet där han köper 
krockskadade bilar i Finland och för 
dem till sitt hemland för att reparera 
och sälja dem vidare. Av någon anled-
ning hade Aleksander ändå den här 
gången förvillat sig till att stjäla kläder 
och berättade att han var mycket ledsen 
för det. Aleksander berättade också att 
han hade inreseförbud, men att han på 
grund av sina bilaffärer trots det måste 
besöka Finland med jämna mellanrum. 
Aleksander berättade att han övernat-
tade hos en bekant som bor i Finland, 
men han ville inte uppge namnet på 
den bekanta. 

Trots att jag visste att Aleksanders be-
rättelse om att komma ensam till landet 
inte stämde ville jag inte ännu i det här 
skedet säga något om saken till honom. 
Aleksander hade ändå någon orsak att 
ljuga om just det. Som en misstänksam 
polis misstänkte jag att den här orsaken 
kunde ha något att göra med hans kam-
raters kriminella verksamhet. 

* * * 

Utredaren ansvarar för utredningen 
av sitt eget fall och för att genomföra 
förundersökningsåtgärderna. I utred-
ningen kan man ändå inte gå sin egen 
väg hur mycket som helst, utan under-
sökningsledaren bestämmer om större 
linjedragningar och om de tvångsmedel 

som används. Det var alltså dags att 
diskutera med undersökningsledaren. 

Undersökningsledaren 
kan samtidigt leda utred-
ningar av hundratals fall, 
så han eller hon har ofta 
inte koll på detaljer eller 

resultaten från de senaste förhören i 
fallen. Därför börjar mötena med un-
dersökningsledaren vanligtvis med att 
utredaren kort sammanfattar fallet och 
de åtgärder som utförts. Samtidigt som 
man har sitt eget möte kan två andra 
utredare vänta vid undersökningsleda-
rens dörr, så man måste fokusera på det 
väsentliga i saken. Vilka är de väsent-
liga omständigheterna i fallet och vad 
vill man att undersökningsledaren ska 
ta ställning till. Jag presenterade fallet 
för undersökningsledaren och vi var av 
samma åsikt om att det fanns skäl att få 
Vladimir och Mihail till polisstationen 
för förhör och att man borde genomfö-
ra en rannsakan i deras bil för att hitta 
den stulna egendomen. Saken försvå-
rades av att vi inte visste var männen 
befann sig. Undersökningsledaren gav 
order om att båda männen och bilen 
de använde skulle efterlysas. Att bli fast 
utgående från en efterlysning hängde 
ändå på tur. 

För att utredningen av brottet inte 
endast skulle bero på tur måste man 
hitta en ”början” att ta fasta på. Tre 
kraftiga män tillbringar knappast sina 
nätter i en personbil under kalla vinter-
nätter, så de måste ha något övernatt-
ningsställe. En rundringning till olika 
övernattningsställen i Södra Finland in-
leddes och vid en campingplats fick vi 

Aleksander hade ändå 
någon orsak att ljuga 

om just det. 
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napp. Ett sällskap som stämde överens 
med beskrivningen hade några dagar 
tidigare hyrt en stuga på campingområ-
det och inkvarteringen var betald ännu 
för följande natt. Det var dags för ett 
möte med undersökningsledaren igen. 

Personer som är misstänkta för brott 
returnerar mycket sällan på eget initia-
tiv stulen egendom till polisen. Av den 
anledningen är rannsakningar i de miss-
tänkta personernas bostäder och bilar 
åtgärder som görs varje dag. Precis som 
vid förhör är rannsakningar bundna till 
formföreskrifter. Avsikten med rann-
sakan måste delges till den som är mål 
för rannsakan och i regel måste man 
också visa ett skriftligt förordnande om 
rannsakan innan den görs. Den person 
i vars hem man gör en rannsakan måste 
få en möjlighet att vara närvarande vid 
rannsakan. Ett protokoll om rannsakan 
måste upprättas. I protokollet anteck-
nas både sådana omständigheter som 
gäller att formföreskrifterna har följts 
och de omständigheter som framkom-
mit i rannsakan.

Undersökningsledaren bestämde att 
männen skulle gripas ifall de påträf-
fades vid campingområdet och att en 
rannsakan skulle genomföras i stugan 
och bilen som de använde. Om män-
nen inte syntes till vid campingområdet 
skulle vi vänta på dem. Vi kunde ändå 
inte vänta i oändlighet på männen ef-
tersom det tills vidare bara fanns rätt så 
ringa brott att utreda och utredningen 
ändå skulle genomföras på ett kost-
nadseffektivt sätt. 

Då vi kom till campingområdet kon-
staterade vi att stugan var tom. Vid 

Undersökningsledaren kan 
samtidigt leda utredningar av 
hundratals fall, så han eller hon 
har ofta inte koll på detaljer 
eller resultaten av de senaste 

förhören i fallen. 

Trots att det inte fanns något 
gemensamt språk var de gripnas 
reaktioner väldigt talande. 
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campingområdets reception kunde de 
ändå berätta att stugans nyckel inte 
hade returnerats, så vi 
misstänkte att männen 
ännu sannolikt skulle 
återvända till stugan. Ef-
ter några timmars väntan 
kom bilen som männen använde till 
campingområdet och två män gick in i 
stugan. En stund senare körde också en 
annan bil fram till stugan, ur den gick 
flera personer in i stugan. 

Vi visste inte exakt hur många perso-
ner som fanns i stugan, så vi bad ord-
ningspolisens patruller att komma och 
hjälpa oss. Då patrullerna anlände gick 
vi in i stugan där vi fann fem personer. 
Jag kände genast igen Vladimir och Mi-
hail i gruppen. Trots att det inte fanns 
något gemensamt språk var de gripnas 
reaktioner väldigt talande. Ingen und-
rade varför polisen kom till deras stuga, 
utan alla betedde sig mycket lugnt och 
sade inte ett ord. Polisen hade däremot 
mycket att fundera på. På stugans golv 
låg öppna kappsäckar där det låg tiotals 
jackor förpackade i plastfolie. På säng-
arna fanns flera plastkassar med kos-
metikprodukter och parfymer. På bor-
den fanns olika verktyg och sönders-
lagna tjuvlarm. Det verkade som om vi 
avbröt packningen av bytet.

Avsaknaden av ett gemensamt språk 
försvårade kommunikationen, men 
med en kombination av engelska och 
kroppsspråk gjorde vi det tydligt att 
hela gruppen skulle föras till polissta-
tionen gripna misstänkta för brott. En 
av de gripna stannade kvar i stugan för 
att följa med rannsakan som skulle gö-

ras och patrullerna åkte iväg för att föra 
de andra till polisstationen. 

Redan i början av rann-
sakan stod det klart att 
vi hade ett stort byte i 
våra händer. Trots att det 
fanns saker för tusentals 

euro i stugan fanns det verkliga bytet i 
Vladimirs och Mihails bil. Bilen var från 
golv till tak fylld med väskor och kassar 
som var fullpackade med splitternya 
kläder och skor. Vi hade tagit fast män-
nen i sista stund, för i bilen fanns också 
biljetter till en båt som gick till Tallinn 
samma kväll. Utredningsmässigt var 
situationen bara i början. Trots att de 
misstänkta var gripna och ett byte för 
cirka trettiotusen euro var beslagtaget 
saknades bevis för brott. 

Man kan skaffa bevis för brott på 
flera sätt. I den tekniska utredningen 
kan man hitta spår som bevisar att den 
misstänkta befunnit sig på brottsplat-
sen. Med teletvångsmedel kan man visa 
att en mobiltelefon som tillhör en per-
son som är misstänkt för brott varit i 
det område där brottet begåtts vid tid-
punkten för brottet, eller att de miss-
tänkta varit i kontakt med varandra.  
Det kan finnas upptagningar från en 
övervakningskamera eller annat bevis-
material om gärningen. Man kan hitta 
stulen egendom som den misstänkta 
innehar. Vittnen kan berätta om sina 
iakttagelser om dem som begått brot-
tet. De som begått brottet kan själva 
berätta om sina gärningar i förhör. Nu 
hade vi ändå fått tag på en serie bu-
tiksstölder som hade gjorts mitt under 
julens reaförsäljning. På grund av den 

Man kan skaffa bevis 
för brott på flera 

sätt. 
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stora mängden folk var det därför onö-
digt att ens drömma om vittnen, upp-
tagningar från övervakningskameror el-
ler teknisk bevisning. Teletvångsmedel 
är å sin sida möjliga att använda endast 
i grövre brott, så av dem hade vi inte 
heller någon nytta. Kläderna saknade 
individuella identifieringsuppgifter som 
hade kunnat visa att ett specifikt klä-
desplagg kom från en specifik butik. 
Endast förhören av de misstänkta åter-
stod. Vi måste få männen att tala. 

Innan förhören fanns det ändå myck-
et pappersarbete att göra. För rannsak-
ningsprotokollet borde all egendom 
katalogiseras och framskridandet av 
rannsakan dokumenteras på ett sådant 
sätt att det i efterhand på ett tillförlit-
ligt sätt går att bevisa vilket beslagtaget 
föremål som upphittats var. De gripna 
personernas riktiga identitet borde ut-
redas och personerna registreras i sig-
nalementregistret. Den stulna egendo-
mens ursprung borde utredas. 

Det var än en gång dags för ett möte. 
Undersökningsledaren beslöt att jag 
fortsätter med Aleksander, Vladimir 
och Mihail och att trion och sakerna 
som kom med den andra bilen skulle 
överföras till en annan utredare. Vi 
skulle också få hjälp av andra utredare. 
Trots arbetsfördelningen och den extra 
arbetskraften skulle vi ha mycket att 
göra.

* * * 

Förhören är ofta de intressantaste åt-
gärderna inom brottsutredningen och 
deras betydelse för att lösa brottet är 

Förhören är ofta de 
intressantaste åtgärderna inom 

brottsutredningen och deras 
betydelse för att lösa brottet 
är ofta avgörande. ändå finns 
det inte endast ett rätt sätt 
att genomföra ett förhör eller 

en patentlösning som skulle 
fungera i alla situationer. 
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ofta avgörande. Ändå finns det inte en-
dast ett rätt sätt att genomföra ett för-
hör eller en patentlösning 
som skulle fungera i alla 
situationer. Alla som för-
hörs är olika. Där en ome-
delbart vill erkänna sitt 
brott ljuger en annan så 
mycket som möjligt och 
en tredje vägrar att säga 
någonting alls. Det finns 
också olikheter mellan förhörsledarna. 
Någon utreder ett ärende på ett ledigt 
sätt med humor, medan en annan för-
hör strängt på ett tjänstemannamässigt 
sätt. Förhörsledaren måste ändå kunna 
anpassa sig till olika förhör och anpassa 
sig enligt personen som förhörs. Ändå 
ska man inte ta på sig en roll, det bästa 
slutresultatet får man oftast genom att 
vara sig själv. 

I förhöret följande dag efter gripan-
det var Vladimir glad och berättade 
glatt att han kommit till Finland med 
sin vän Mihail för att köpa krockskada-
de bilar som försäkringsbolagen säljer. 
Förutom att de tittat på bilar hade de 
dessutom under flera dagar gått i olika 
butiker. Vladimir nekade tvärt till att 
han skulle ha gjort sig skyldig till något 
brott, men berättade att Mihail under 
resan hade köpt stora mängder saker 
som nu fanns packade i deras bil. Vladi-
mir hade däremot bara gått i butikerna 
och inte själv köpt någonting. Vladimir 
hade dessutom träffat sin gamla be-
kanta Aleksander på parkeringsplatsen 
till en av butikerna, men det var frågan 
om en ren tillfällighet; innan mötet vis-
ste Vladimir inte ens om att Aleksander 

var i Finland. 
Mihail var däremot mycket spänd och 

nervös. Mihail berättade 
att bara en del av sakerna 
i bilen är hans och att han 
köpt dem av asylsökande 
som bor i Finland och 
som säljer varor utan-
för butikerna. Han hade 
absolut inte stulit några 
saker och om det fanns 

stulna saker bland hans saker hade han 
i alla fall inte medvetet köpt sådana. 

Utgående från de första förhören 
stod det så kallad ”seinäkiisto”(total 
förnekelse) på pappret, det vill säga alla 
misstänkta nekade till allting. I de miss-
tänkta personernas berättelser fanns 
ändå motstridigheter och omständig-
heter som polisen kunde påvisa att var 
lögn. Rederibolagets passagerarlista vi-
sade att alla tre personer hade kommit 
till Finland tillsammans. Också de an-
dra utredningsåtgärderna som utfördes 
samtidigt som förhören gav resultat. 
Försäljaren som upptäckt den första 
stölden förhördes som vittne, och uti-
från fotografier som visades under för-
höret identifierade hon med säkerhet 
Vladimir som varit i butiken då stöl-
den ägde rum. Försäljaren kunde också 
identifiera vissa jackor som hittats i bi-
len som stulna från deras butik, för den 
nyaste modellen såldes ännu inte någon 
annanstans och jackornas prislappar 
hade hittats avklippta i butikens prov-
rum. Lyckan var med oss också i en an-
nan butik. Försäljaren som observerat 
registernumret berättade att avklippta 
prislappar också hittats i butiken och 

I de misstänkta 
personernas 

berättelser fanns 
ändå motstridigheter 
och omständigheter 
som polisen kunde 

påvisa att var lögn. 
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varor som motsvarade prislapparna hit-
tades i männens bil. Spiken i kistan var 
videoupptagningen från övervaknings-
kameran i butiken. Aleksander, Vladi-
mir och Mihail marscherade på rad i 
butiken. 

Med hjälp av straffprocessuella 
tvångsmedel kan man trygga brotts-
utredningen. Med dessa lagstadgade 
medel kan man till exempel ingripa i 
en persons frihet eller egendomsskydd. 
Undersökningsledaren hade redan be-
slutat om att gripa och anhålla dem 
som var misstänkta för brott och att 
beslagta den egendom som de inne-
hade. Vi var ändå i en situation där ti-
den för anhållande inte skulle räcka till 
för att utreda de brott som skulle utre-
das. De misstänkta hade fått en chans 
att klargöra saken i förhöret, men alla 
tre hade använt sin rätt att inte med-
verka i att utreda sin egen skuld. De 
misstänktas berättelser var motstridiga 
och två av de misstänkta innehade en 
biljett som gjorde det möjligt för dem 
att lämna landet. Utifrån bevisen hade 
de misstänkta sannolikt gjort sig skyl-
diga till flera stölder, och om de var fria 
skulle de kunna försvåra utredningen 
av ärendet till exempel genom att kom-
ma överens om likadana berättelser om 
händelseförloppet. Undersökningsle-
daren beslöt att föreslå för domstolen 
att de misstänkta skulle häktas. 

Tingsrätten beslöt att häkta Aleksan-
der, Vladimir och Mihail. Den som är 
häktad kan be om att bli frisläppt av 
domstolen två veckor senare, så häkt-
ningen garanterade åtminstone två 
veckor tid för utredningen. För Mihails 

Särskilt då det gäller 
tvångsmedel som har med 
friheten att göra är det 

vanligt att de misstänkta 
försöker ”köpslå”. 
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del behövdes det bara fem minuter till 
det här. Trots att det inte är meningen 
att häktningen ska pressa 
den misstänkta känns en 
flera veckor lång period 
av rannsakningsfängelse 
sällan särskilt lockande. 
Genast efter häktnings-
sammanträdet meddelade 
Mihail att han ville klargöra sin egen del 
i fallet. 

Särskilt då det gäller tvångsmedel som 
har med friheten att göra är det vanligt 
att de misstänkta försöker ”köpslå”. 
”Blir jag frisläppt om jag erkänner?” är 
en av de vanligaste frågorna som ställs 
på fel sida om förhörsbordet. Utreda-
ren kan inte pressa den misstänkta med 
hot om att denna förlorar sin frihet, 
men det är inte heller möjligt att belöna 
ett erkännande med att han eller hon 
blir frisläppt. Också Mihail var intres-
serad av sina chanser att bli frisläppt 
efter ett erkännande. Jag berättade för 
Mihail om de fakta som påverkar sa-
ken. Polisen hade beslagtagit mycket 
egendom som misstänktes vara stulen 
och det fanns tre misstänkta. Det var 
en bra början att berätta om sin egen 
delaktighet men de andras delaktighet 
måste också klarna på något sätt. Först 
efter det kan polisen överväga att frige 
de misstänkta. 

Vi skulle också få hjälp av andra utre-
dare. Trots arbetsfördelningen och den 
extra arbetskraften skulle vi ha mycket 
att göra.

”En människa som ljuger tittar all-
tid åt vänster” har jag hört att är ett av 
kännetecknen för att ljuga. Tyvärr är 

det inte så enkelt att avgöra skillnaden 
mellan sanning och lögn. Ibland för-

hörs samma misstänkta 
flera gånger och man får 
flera gånger följa med 
hur den misstänkta be-
ter sig under förhöret. 
Någon gång har jag i de 
här situationerna tyckt att 

jag upptäckt fysiska reaktioner då den 
misstänkta berättar en modifierad san-
ning, men även då har lögnen slutligen 
avslöjats först då den misstänkta berät-
tat hur saker och ting verkligen är. Det 
är lättare att avslöja lögnen utifrån den 
misstänktas berättelse. Berättelsen kan 
vara inkonsekvent, detaljerna stämmer 
inte nödvändigtvis överens med de 
detaljer som polisen utrett eller berät-
telsen kan ändras stup i kvarten. Ofta 
blir minnet också sämre för den som 
förhörs efterhand som frågorna blir allt 
mer otrevliga ur hans eller hennes syn-
punkt. Det här är ändå inte säkra sätt 
att avslöja lögner, för man kan inte rå 
för om man verkligen inte minns. 

Oberoende om han hade ljugit el-
ler inte i det första förhöret var det en 
helt annan Mihail som kom till det an-
dra förhöret. Den spända och nervösa 
mannen hade blivit avslappnad och 
hjälpsam. I de följande förhören berät-
tade Mihail i detalj om de olika skedena 
i deras resa och om deras besök i olika 
köpcentrum. De hade åkt på resa med 
tomma kappsäckar och utöver huvud-
stadsregionen hade de varit ända till 
Lahtis. I butikerna hade männen van-
ligtvis delat på sig och träffat varandra 
igen då de kommit tillbaka med sitt byte 

Det är lättare att 
avslöja lögnen utifrån 

den misstänktas 
berättelse. 
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till bilen. Var och en hade packat sitt 
byte i sin egen väska, så det var därför 
lätt att rikta det straffrättsliga ansvaret. 

Utredningen pågår också utanför för-
hören. Allteftersom trions rutt och tid-
tabeller klarnade kunde man göra för-
frågningar i de rätta butikerna. Svinn 
som passade in på de tre männens byte 
började dyka upp. När utredningen 
framskred klarnade också faktumet att 
det inte skulle gå att hitta ägarna till all 
egendom. 

Också Vladimir och Aleksander ville 
ge ett samarbetsvilligt intryck av sig 
själva. Vladimir erkände att han var 
med och stal den gången Aleksander 
blev fast. Aleksander erkände för sin 
del att han stulit varor från butiken där 
försäljaren hade sett registernumret på 
deras bil och där övervakningskameran 
hade bandat in besöket. Ingendera av 
männen visste något om ursprunget 
till den övriga egendomen som hittats 
i bilen. Vladimir påstod till och med att 
alla saker tillhörde Mihail. Som erfarna 
män i branschen erkände de båda alltså 
endast det som de hade fått bevis om. 

* * * 

När klientrelationen blir längre blir den 
som förhörs vanligen bekant också an-
nars än via förhören. Rannsaknings-
fängelse kan vara i veckor eller måna-
der, då utredaren ofrånkomligen måste 
sköta olika löpande ärenden med rann-
sakningsfången. Det kan till exempel 
vara fråga om läkarbesök, domstolens 
sammanträden eller möten med nära 
anhöriga. Ofta går man bara för att 

När klientrelationen blir 
längre blir den som förhörs 

vanligen bekant också annars än 
via förhören. 

Ofta är det just i dessa samtal 
utanför förhören där man bygger 
upp det förtroende som gör att 

fallen blir utredda. 

Att använda tolk medför också 
praktiska problem. 
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småprata med rannsakningsfången el-
ler höra sig för hur han eller hon har 
det. Trots att man i förhö-
ren är på olika sidor om 
bordet kan man utanför 
förhören småprata i god 
anda om helt andra saker. 
Ofta är det just i dessa 
samtal utanför förhören 
där man bygger upp det förtroende 
som gör att fallen blir utredda. Nu var 
problemet bara att det inte fanns något 
gemensamt språk. Alla ärenden måste 
skötas med hjälp av en tolk. 

Att använda tolk var en utmaning 
också i förhören. Förhören måste alltid 
antecknas med tillräcklig noggrannhet, 
för det kan bero på en mening eller till 
och med en enskild ordform som sagts 
under förhöret om personen döms i 
rätten eller inte. När förhöret är utfört 
via en tolk kan den misstänkta i rätten 
påstå att tolken tolkat fel eller att han 
eller hon förstått frågan som tolken 
tolkat på ett annat sätt. Ofta kan ut-
redaren inte göra annat än lita på tol-
kens yrkeskunskap i tolkningarna. Att 
använda tolk medför också praktiska 
problem. Förutom att tolkningen gör 
att den tid som behövs för förhöret blir 
mångdubbelt längre ger det också tid 
åt den som förhörs att fundera på sina 
svar. En misstänkt som trasslar in sig i 
sina förklaringar hinner fundera ut nya 
förklaringar för bristerna i sin berät-
telse medan tolkningen pågår. 

För Mihails del började fallet klar-
na. De förklaringar som Vladimir och 
Aleksander gav om saken verkade inte 
trovärdiga, men man måste få sådana 

bevis för brotten att det inte skulle fin-
nas några beaktansvärda misstankar om 

att de inte var skyldiga. 
Jag berättade för Mihail 
om Vladimirs berättelse, 
att alla saker i bilen skulle 
tillhöra Mihail. Mihail gil-
lade inte att man försökte 
sätta hela skulden på hans 

axlar.  Mihail började i detalj räkna upp 
vilka saker var och en av männen hade 
stulit och var de hade stulit dem. Mäng-
den stulna varor var ändå så stor att 
Mihail inte kunde berätta ursprunget 
till mer än en del av sakerna. Nu fanns 
det ändå fler trumfkort till de följande 
förhören. 

Aleksander inledde sitt förhör med 
att berätta att han inte har något att till-
lägga till den tidigare berättelsen och 
nekade till att han hade stulit något an-
nat än de varor han redan berättat om. 
Jag förklarade situationen för Aleksan-
der. Det hade berättats för polisen i 
andra förhör som hade med saken att 
göra att Aleksander också hade stulit 
andra saker. Efter en liten stunds tyst-
nad började jag räkna upp butiker och 
saker som stulits från dem. Aleksan-
der funderade en stund och konstate-
rade att det var lönlöst att förneka. För 
några enskilda första butiker orkade 
Aleksander berätta om enskilda stulna 
saker, tills han tydligen konstaterade att 
spelet var förlorat. Aleksander uppgav 
att alla saker som fanns i hans väskor 
var stulna och han ville inte säga något 
mer om saken. 

Kvar fanns bara Vladimir. Den leen-
de Vladimir fortsatte ännu att förneka 

Vladimir beslöt sig 
för att gripa efter 

det sista halmstrået 
och ändra sin 
berättelse. 
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Vladimir visste säkert att 
en berättelse utan detaljer 
inte är pålitlig, så jag fick 
en mycket noggrann beskrivning 
av hur, när och var sakerna hade 

överlämnats. 

allt. Jag berättade att hans medbrotts-
lingar hade erkänt sin egen delaktig-
het och att polisen också hade fått veta 
om hans förehavanden. Utan resultat. 
Vladimir misstänkte i det närmaste att 
polisen ljög för honom eller att hans 
kompisar för polisen endast berättat 
det som polisen ville höra. Jag räkna-
de upp flera butiker för Vladimir och 
frågade om Vladimir har varit i de här 
butikerna och stulit saker från dem. 
Vladimir berättade att han besökt flera 
butiker med nekade till att ha stulit nå-
gonting från dem. Vladimir hade ändå 
uppenbarligen bedömt trovärdigheten 
i sin berättelse och konstaterat att den 
var svag. Efter förhöret bad Vladimir 
om att få penna och papper till sin cell 
så att han skulle kunna klargöra saken i 
nästa förhör. 

Jag hann redan hoppas på att Vladi-
mir till det sista förhöret skulle ha med 
sig en lista på saker han stulit, men för-
gäves. Vladimir beslöt sig för att gripa 
efter det sista halmstrået och ändra sin 
berättelse. Vladimir berättade att en del 
av väskorna i bilen nog var hans och 
att det också fanns saker som han stulit 
bland sakerna. Vladimir räknade upp 
alla butiker jag nämnt i det föregående 
förhöret och berättade att han stulit en 
mössa från en butik, handskar från en 
butik och mindre värdefulla saker också 
från de andra butikerna. Största delen 
av sakerna som fanns i hans väskor be-
rättade Vladimir att han hade fått av en 
landsman som han inte kände och som 
hade betalat Vladimir för att föra sa-
kerna till sitt hemland. Enligt Vladimir 
kom sakerna från reaförsäljningarna 

Slutligen föll Vladimir offer 
för sin egen finurlighet. 
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och han hade inte tidigare nämnt om 
det här uppdraget eftersom han inte 
ville dela sitt arvode för transporten 
med sina kamrater. Vladimir visste sä-
kert att en berättelse utan detaljer inte 
är pålitlig, så jag fick en mycket nog-
grann beskrivning av hur, när och var 
sakerna hade överlämnats. 

Slutligen föll Vladimir offer för sin 
egen finurlighet. Förutom att han änd-
rat sin berättelse var det också en annan 
sak som gjorde att hans berättelse inte 
var trovärdig. Trots att det inte direkt 
gick att bevisa att hans berättelse om 
transportuppdraget var falsk kunde en 
av detaljerna han berättade inte på nå-
got sätt stämma. I ett tidigare förhör 
hade han erkänt en stöld som hade ägt 
rum på den motsatta sidan av huvud-
stadsregionen bara tjugo minuter efter 
det påstådda överlämnandet av saker-
na. Den här detaljen försökte Vladimir 
ändra på ännu i rättegången, men inte 
ens tingsrätten ansåg att Vladimirs be-
rättelse var trovärdig. 

Männen dömdes till slut till fängelse-
straff  för över trettio stölder. Efter att 
de frigetts återvände männen tomhänta 
till sitt hemland, till och med kappsäck-
arna som de haft med sig dömdes för-
verkade till staten som hjälpmedel vid 
brott. 

Att utreda fall tycker jag är det bästa 
med kriminalpolisens arbete. Ett utrett 
brott ger en känsla av att ha lyckats och 
ger tro på ens eget kunnande, men man 
kan också lära sig av de fel man gjort. 
Att utreda lär man sig sist och slutligen 
endast genom att utreda och ofta lär 
man sig det genom försök och misstag. 

Utredningen av varje fall börjar från 
noll. Trots att alla fall inte alltid blir ut-
redda drivs en bra utredare ändå framåt 
av intresset för att utreda brott. De tek-
niska och taktiska färdigheter som be-
hövs i arbetet kan man lära sig, men det 
viktigaste är utredarens egen motiva-
tion. Den måste finnas hos utredaren. 

Aleksander, Mihail och Vladimir heter egent-
ligen något annat. 
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“Via en kvinna hade offret blivit bekant med 

en mansperson, på grund av det hade kvinnan 

blivit svartsjuk och börjat planera att döda den 

avlidna.”
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“Städaren hade bjudit sin vän på middag som 

kryddats med sömnmedel.”
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Det mest krävande  
uppdraget?

Jussi Majanen

Polisens yrke ute på fältet är mycket 
varierande. Det finns många upp-
drag som kan skötas rutinmässigt 

och som inte kräver just någon fysisk el-
ler psykisk ansträngning. Det finns också 
uppdrag som kan kräva såväl god fysisk 
som psykisk kondition. Sedan finns det 
sådana uppdrag som inte utgör någon 
som helst fysisk belastning men som krä-
ver mycket bra psykisk kondition. Alla 
konstaplar som arbetar på fältet kom-
mer en gång under sin karriär att stöta 
på någon form av våld. Under utryck-
ningar möter man järnstänger, boboll-
strän, knivar och även skjutvapen. Man 
förbereder sig för dessa situationer med 
olika taktiker och tekniker och allt som 
oftast kan situationerna lösas genom att 
prata. Poliser som arbetar på fältet är sä-
kert tvungna att någon gång under sin 
karriär använda fysiska maktmedel för 
att bryta ner motståndet. Största delen 
av oss är i något skede tvungna att ta till 
någon form av maktmedel. Någon av oss 
blir tvungen att rikta sitt vapen mot en 
människa, någon blir även tvungen att 
avfyra det. Att skjuta är alltid det yttersta 

Äldre konstapel Jussi Majanen 
blev polis hösten 2005. Efter att 
han blivit utexaminerad arbetade 
han som nödcentralsoperatör vid 
Birkalands nödcentral, tills han 
2007 gick över till fast arbete inom 
polisens fältarbete. 

Majanen har också arbetat 
som utbildare för poliser och 
nödcentralsoperatörer vid 
Polisyrkeshögskolan.

Majanen har merkonomutbildning 
sedan tidigare (1995).  Innan 
poliskarriären arbetade Majanen 
som försäljare i en sportbutik 
och som reseledare i Egypten och 
Grekland. 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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maktmedlet och jag kan bara föreställa 
mig hurdant kval en konstapel är tvung-
en att genomgå inom sig efter en sådan 
händelse. Ett av de mest krävande po-
lisuppdragen är emellertid ett uppdrag 
där vi inte möter våld och inte behöver 
klä på oss taktisk skyddsutrustning. Det 
är ett uppdrag under vilket 
ytterligare patruller inte 
tillkallas. Under detta upp-
drag används inte fysisk 
kraft och man gör inga im-
ponerande stormningar. 
Uppdraget kräver råg i ryggen, mod och 
extremt god kommunikationsförmåga. 
Det är ett uppdrag som varje polis får 
någon gång under sin karriär. Enligt mig 
är ett av polisens mest krävande uppdrag 
att lämna dödsbud. Naturligtvis kan jag 
bara tala för mig själv, men jag tycker att 
det till och med är det mest krävande 
polisuppdraget. Det är ett uppdrag som 
man säkerligen aldrig vänjer sig vid, men 
å andra sidan är det bra så. I det skedet 
då en persons död och bortgång inte 
längre berör är det något som är väldigt 
fel. En människas död kan i vissa fall sist 
och slutligen till och med vara en lättnad 
för de anhöriga. Det kan hända att en 
person redan länge har lidit av en allvar-
lig sjukdom och med anledning av detta 
till och med själv har önskat påbörja 
den sista färden. I vilket fall som helst är 
döden alltid slutlig och att möta den är 
alltid en speciell händelse. Varenda en av 
oss har nära och kära vars bortgång be-
rör oss. Döden berör varje människa på 
olika sätt, därför är mötet med den alltid 
unik och kräver varje gång ett personligt 
och ödmjukt grepp. 

* * * 

Det dödsbud som jag kommer bäst ihåg 
skedde för flera år sedan under min tid 
på fältet i det som då var Kumo härad. 
Jag letade efter fallet i polisens system 

för min artikel men jag 
hittade till mitt förtret en-
bart en sammanfattning 
av det. Tydligen hade det 
redan arkiverats. Efter att 
ha suttit en stund vid da-

torn insåg jag att jag inte behöver någon 
brottsanmälan för att komma ihåg fallet 
. Jag behöver varken minneslappar eller 
stödord. Jag kan lika väl skriva om det ur 
eget minne så som jag kommer ihåg det 
och jag kommer väl ihåg det, även om 
det snart var tio år sedan. Fredagen den 
21 januari 2005 var jag på nattskift vid 
polisinrättningen i Kumo härad. I pa-
trullen ingick utöver mig vår gruppchef  
överkonstapel Tapani Härkälä. Vi var 
den enda patrullen i vårt område. Skiftet 
hade börjat klockan sju på kvällen och 
det skulle pågå till sju på morgonen. Ef-
ter natten skulle jag ännu köra 100 kilo-
meter hem och sova och återhämta mig 
efter nattskiftets påfrestningar. Kvällen 
hade varit en normal fredagkväll, och re-
dan i början av skiftet hade det börjat 
snöa kraftigt. Visserligen kommer jag 
efter en så här lång tid inte ihåg alla upp-
drag under den där vanliga kvällen, men 
under natten fick jag ett telefonsamtal 
som dramatiskt förändrade nattskiftet. 
Efter midnatt ringde fältchefen från po-
lisen i Loimaa till vår patrulltelefon och 
berättade att det hade inträffat en allvar-

Det är ett uppdrag 
som varje polis får 
någon gång under sin 

karriär. 
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lig olycka i deras område, där flera män-
niskor hade omkommit. Det verkade 
som att alla personer i det ena fordonet 
som var inblandat i trafikolyckan var 
från samma lilla by. Fältchefen i Loimaa 
berättade att vårt uppdrag skulle vara att 
lämna dödsbud om alla de som omkom-
mit, eventuellt ännu under natten. Jag 
genomfors då av tanken att det förhopp-
ningsvis tar så länge att utreda olyckan 
och parterna i den att detta tunga upp-
drag skulle överföras på morgonpatrul-
len. Efter midnatt ringde telefonen på 
nytt och det sades från Loimaa att alla 
förutom en av personerna hade identi-
fierats och att en bild av en flicka skickas 
till oss per e-post så att vi skulle kunna ta 
den med och identifiera flickan på hen-
nes eventuella hemgård. Vi funderade 
på e-postmeddelandet och övervägde 
om vi skulle kunna visa bilden på ett lik 
med eventuellt svåra huvudskador för 
någon. Den femtonåriga flickans ansikte 
var dock prydligt och rofullt. Överkon-
stapel Härkälä tog reda på kyrkoherdens 
telefonnummer och ringde honom. Kyr-
koherdens fru svarade i telefonen och 
undrade om det verkligen lönar sig att 
väcka kyrkoherden så här efter midnatt. 
Härkälä sade att nu är det fråga om ett 
sådant ärende att hon får lov att väcka 
kyrkoherden och be honom ta telefo-
nen. Vi kom överens med kyrkoherden 
om att träffas i församlingshemmet. Vi 
skrev ut de omkomnas hemadresser från 
befolkningsdatasystemet och körde mot 
byn som snart skulle fyllas med sorg. I 
församlingshemmet samtalade vi med 
kyrkoherden och gjorde upp en plan på 
hur vi skulle gå till väga. Polisen skulle 

Jag genomfors då av tanken 
att det förhoppningsvis tar 
så länge att utreda olyckan 
och parterna i den att detta 

tunga uppdrag skulle överföras på 
morgonpatrullen. 
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bara berätta fakta, vad som skett och var, 
och kyrkoherden skulle sköta de efter-
följande åtgärderna och den andliga ef-
tervården. Vi gav oss av till det första 
huset. Den döde pojkens far bröt ihop 
helt och hållet. Pojkens mor lyckades på 
något sätt behärska sig och samtala med 
oss. Jag kommer ihåg hur hjärtskärande 
faderns gråt var. Jag undrade hur jag 
själv skulle klara ännu fem likadana si-
tuationer. Det andra huset låg en bit ut-
anför byn. I snöblandat regn körde vi in 
på gården. Vi knackade på dörren och 
inifrån hörde vi hur familjen väcktes av 
hunden. Fadern i familjen öppnade dör-
ren. Kyrkoherden berättade om trafiko-
lyckan och överkonstapel Härkälä preci-
serade händelseförloppet, som också för 
oss ännu var delvis oklart. Fadern brast i 
gråt och till dörren kom familjens dotter 
som naturligtvis också började gråta. 
Där stod vi i dörröppningen i mörkt, 
kallt snöblandat regn, och jag visste inte 
hur jag skulle vara i min overall. Jag 
kommer ihåg hur fadern genom gråten 
sörjde över hur pojkarna följande mor-
gon skulle ha haft en av-
görande futsalmatch, men 
att hälften av lagets med-
lemmar hade omkommit i 
olyckan. Familjens dotter 
frågade oss om vi kunde komma tillbaka 
efter sju när modern återvänt från natt-
skiftet. Dottern sade att de inte kommer 
att kunna berätta för modern vad som 
hänt. Hur hemskt det än kändes konsta-
terade Härkälä faktum att vi ännu hade 
många hem som vi inte besökt och att vi 
inte skulle kunna återvända. Ögonblick 
och detaljer har etsat sig fast i minnet så 

att jag kommer ihåg dem som om det 
var i går. Jag kommer ihåg vädret under 
natten, husen och en del av vägarna i 
byn. Jag förmår ännu i dag på något vis 
förnimma den nattens atmosfär. Några 
besök passerade som i en dimma. I varje 
hem var mottagandet lika förkrossande. 
Människorna anade oråd redan vid dör-
ren när de efter midnatt i mörkret såg 
två poliser med mössan i handen ack-
ompanjerade av kyrkoherden som alla 
kände. På vägen till det sista huset stod 
det klart att de två sista offren tillhörde 
samma familj. En 17-årig pojke och en 
15-årig flicka. Å andra sidan var det sista 
huset kanske det lättaste att besöka ef-
tersom jag då redan visste att vi skulle ha 
fullbordat denna tunga uppgift när detta 
var över. Naturligtvis var familjen i det 
sista huset också förkrossad. Familjens 
två yngsta barn låg och sov medan vi 
samtalade med föräldrarna. Barnens 
mor och far berättade att de redan på 
något sätt hade anat det värsta. De hade 
inte hört något från barnen. Föräldrarna 
hade läst på text-TV om en allvarlig 

olycka och hade därefter 
försökt ringa barnen men 
bådas telefoner hade varit 
avstängda. Modern hade 
lämnat ett telefonmedde-

lande åt dem båda och gått och lagt sig. 
Nu hade hon vaknat till den värsta väck-
ningen en person kan få. Jag har flera 
gånger gått igenom det där uppdraget 
med mina kollegor. När det talas om 
tunga polisuppdrag och speciella hän-
delser hänvisar jag ofta till händelserna 
under ifrågavarande natt. Det är säkert 
ett av de polisuppdrag som jag aldrig 

Jag förmår ännu i dag 
på något vis förnimma 
den nattens atmosfär. 



– 197 –

kommer att glömma. Uppdraget har ald-
rig dykt upp i drömmar men har etsat sig 
fast i minnet. Att tala om saker och gå 
igenom dem är en del av debriefingen. I 
polisyrket lyckas det som tur är bra vid 
kaffebordet. Under ett skift har vi tolv 
timmar på oss att tala med patrullkamra-
ten om saker. Då hinner man ge utlopp 
för såväl arbetsstress som personliga sa-
ker. Det är alltid enkelt att vara klok i 
efterhand. Efteråt är det alltid enkelt att 
med tiden fundera på vad som gick snett 
och vad som gjordes rätt. Den natten 
gjorde polisen och kyrkan tillsammans, 
enligt mig, det som kunde göras. Patrul-
lerna i det andra området skötte områ-
desundersökningen och andra praktiska 
uppgifter som hörde till den. För oss 
återstod den fysiskt lättaste uppgiften 
men enligt mig den psykiskt mest krä-
vande, att möta nära anhöriga som har 
förlorat det allra käraste, sitt eget barn. 
Vi utförde arbetet med ödmjukhet ge-
nom att berätta sanningen och delta i 
sorgen. Annat kunde vi inte göra. Senare 
har jag funderat på hur professionellt 
överkonstapel Härkälä agerade då han 
kom på att genast ringa byns kyrkoherde 
om vad som hänt och få denne att delta 
i uppdraget. Inte visste vi ju om någon 
familj var troende, men i en sådan situa-
tion är det knappast någon som ifråga-
sätter varför en kyrkans man är med. 
Kyrkan är ju en organisation som oftast 
har hand om situationen som följer och 
är närvarande vid dödsfall. Kyrkoherden 
kunde också genast informera om vad 
som följer, han berättade att församling-
en genast på morgonen skulle ordna en 
minnesstund och framför allt kunde han 

Jag har flera gånger gått 
igenom det där uppdraget med 
mina kollegor. När det talas 

om tunga polisuppdrag och 
speciella händelser hänvisar 

jag ofta till händelserna under 
ifrågavarande natt. 

Den natten gjorde polisen och 
kyrkan tillsammans, enligt mig, 

det som kunde göras. 
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ge stöd åt anhöriga och kollektiv trygg-
het under den där kalla och bistra mor-
gonen. * * * Fastän jag berättade att man 
aldrig vänjer sig vid att lämna dödsbud, 
blir man självsäkrare och samlar på sig 
redskap som underlättar när man ska 
sköta en sådan uppgift. Det viktigaste 
enligt mig är att vara närvarande och att 
kunna empatiskt delta i människans 
sorg. Det är ju inte fråga om ett normalt 
polisärende utan man ska ta tid på sig att 
lämna dödsbud. Uppgiften ska göras i 
lugn och ro. Man ska inte ropa budet 
från dörren och smita ut. På ett sådant 
uppdrag får man aldrig ha bråttom. Då 
vi den vintern på morgonen efter döds-
olyckan lämnade dödsbud till modern 
som förlorat en son i trafikolyckan är ett 
bra exempel på hur unik en sådan hän-
delse är. Vi ringde till kyrkans dödsbuds-
jourhavande och bad denne komma 
med och tillsammans steg vi alla tre in i 
en tvåa i ett våningshus. Vi berättade för 
modern om olyckan och att sonen om-
kommit. Vi berättade att kvinnan som 
var med oss var kyrkans representant 
och att hon vid behov stannar en stund 
talar om saken med mo-
dern. Kvinnorna stannade 
i bostaden och vi gick bort 
för att fylla i brottsanmä-
lan. Jag tycker att uppdra-
get gick sakligt till, men 
utan någon större känsla 
av att ha lyckats. En vecka 
senare hittade jag en lapp från modern. i 
min postlåda på arbetsplatsen Modern 
ville förmedla sitt tack för att dödsbudet 
hade skötts så fint och för deltagandet i 
hennes stora sorg. Uppdraget som från 

vårt perspektiv var ett normalt uppdrag, 
var i hennes ögon mycket fint skött och 
kändes i sorgens stund som en fin gest. I 
polisarbetet hör tacksamhet från allmän-
heten inte till vanligheterna. När man får 
ta del av det, känns det mycket ange-
nämnt. Speciellt om det har varit fråga 
om ett uppdrag som krävt finkänslighet 
och som varit svårt på sitt eget sätt. 

* * * 

Några veckor innan jag skrev denna ar-
tikel skulle jag igen lämna ett dödsfall. 
En 86-årig man hade dött efter midnatt 
i sitt hem på grund av en långvarig sjuk-
dom. Den här gången fanns det inget 
behov att lämna dödsbud eftersom den 
avlidnes 83-åriga fru fanns i lägenheten 
och själv hade funnit sin man död i bad-
rummet. Medan vi väntade på bårbilen 
samtalade vi med kvinnan om livet och 
döden, om det förflutna och framtiden. 
Frun berättade att hon och hennes man 
skulle ha firat 60 år tillsammans den 
vintern. Vi pratade om livets upp- och 
nedgångar som anhopats under dessa år. 

Efter en stund anlände två 
likbärare. När vi skulle gå 
beklagade vi än en gång 
sorgen. Frun undrade hur 
hon skulle orka på egen 
hand i framtiden. Den 
äldre likbärarens ord till 
den avlidnes fru var: ”Ni 

orkar nog, ni orkar nog, ni är en stark 
kvinna.” Själv förundrades jag lite av or-
den. Visserligen ska man ingjuta hopp 
för framtiden i nödens stund, men hur 
kan en likbärare veta hur stark en män-

Det viktigaste 
enligt mig är att 
vara närvarande och 
att kunna empatiskt 
delta i människans 

sorg. 
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niska är? Hur kunde han veta om frun 
skulle orka i all sin sorg? Ett annat ex-
empel på tvivelaktiga ordval kom för en 
tid sedan ur en praktikants mun. När 
patrullen avlägsnade sig från platsen be-
klagade en äldre konstapel än en gång 
sorgen och visade sitt deltagande. Också 
en yngre konstapel deltog i sorgen och 
hävde ur sig: ”god fortsättning på dagen 
trots allt!” när patrullen gick ut. Jag an-
vänder själv samma fras men snarast då 
när klienten stiger ur polisbilen med en 
liten böteslapp i handen. Jag anser att 
det lämpar sig att säga vid en bötfällning 
eller kanske när man lämnar en lindrig 
krock, men jag skulle aldrig använda fra-
sen efter att jag lämnat ett dödsbud eller 
tar farväl av den avlidnes anhöriga. Och 
jag skulle inte heller använda det på nå-
got annat uppdrag heller där döden är 
närvarande. Det är alltid svårt att hitta 
de rätta orden när man lämnar dödsbud. 
Som tur är kan man på ett sådant upp-
drag tillämpa samma ideologi som till-
lämpas på många andra polisuppdrag: 
det finns inte endast ett korrekt sätt 
att utföra ett uppdrag, utan man väljer 
det sätt som är det bästa möjliga en-
ligt ens egen uppfattning. Alla har och 
får ha egna sätt att uttrycka sig på men 
på särskilt känsliga uppdrag är det skäl 
att noga överväga sina ordval. Låt oss 
återgå till det äldre parets hem en stund. 
Tillsammans med likbäraren klädde vi 
av den avlidne och lade honom på bår 
medan frun väntade i rummet intill. När 
vi var redo att bära den avlidne till bi-
len gick jag ännu efter frun så att hon 
kunde ta farväl av sin avlidne man. I var-
dagsrummet stod två konstaplar och två 

Uppdraget som från vårt 
perspektiv var ett normalt 
uppdrag, var i hennes ögon 

mycket fint skött och kändes i 
sorgens stund som en fin gest. 
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likbärare alldeles tysta runt den avlidne. 
Den avlidne låg övertäckt på båren så 
att ansiktet var synligt under överdraget. 
Den gamla damen böjde sig ner ännu en 
gång intill sin man och smekte varsamt 
hans kind och sade följande: ”Farväl 
min kära xxxxx, hoppas vi ännu ses en 
dag. Tur att du fick gå bort i lugn och 
ro hemma. Du var alltid en bra man till 
mig, även om jag inte alltid kom ihåg att 
säga det. Färdas väl på din sista resa.” 
Mitt hjärta kändes tomt, som om en sten 
tyngde mot mitt bröst. Jag svalde för att 
jag var så rörd. Det kan hända att den 
yngre likbäraren som såg på mig såg tå-
ren i min ögonvrå, men vad gör det. När 
det i sinom tid blir dags att gå bort, är 
det väl just på ett sådant sätt som man 
själv skulle vilja gå. Smärtfritt i ditt eget 
hem med dina nära och kära. Om någon 
uttalar likadana ord vid min dödsbädd så 
kan jag säga att jag levt ett gott liv. 
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”Han bjöd sin frisörvän på en måltid, rester 

av måltiden hittades senare tillsammans med 

en efterrätt spetsad med sömnmedel i hans 

mage.”
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Äldre kriminalkonstapel Otso 
Manninen utexaminerades 
till polis hösten 2015. Han 
arbetar som taktisk utredare 
vid Centralkriminalpolisens 
utredningsavdelning.

Före polisstudierna avlade 
Manninen en kandidatexamen 
i humanistiska vetenskaper med 
arkeologi som huvudämne och 
en Master of Science-examen 
i forensisk arkeologi. Han 
arbetade länge med akademiska 
projektjobb inom ramen för 
olika arkeologiska fältarbeten 
i Finland och utomlands. 
Innan han började studera vid 
Polisyrkeshögskolan arbetade 
han som teamledare vid centret 
för informationsteknologi vid 
Helsingfors universitet.

Jag var sist och slutligen 
inte så udda

Otso Manninen

Jag har otaliga gånger fått svara på 
frågan ”hur i hela världen blir en 
arkeolog polis?” Min långa och slin-

grande väg från akademisk snuttarbetare 
till kriminalkonstapel känns helt begrip-
lig när jag tänker på det i efterhand, men 
ibland när jag trycker ner pistolhölstret i 
bältet eller förhör en misstänkt slås jag 
av en känsla av overklighet: hur gick det 
så här?

Hösten 2006 deltog jag i arkeologiska 
undersökningar i Huhtiniemi i Villman-
strand. Syftet med Helsingfors universi-
tets projekt var att utreda om ryktena gäl-
lande olaglig avrättning av desertörer i re-
trättskedet i slutet av fortsättningskriget 
var sanna. Ryktena om dessa avrättningar 
hade figurerat i Villmanstrandstrakten i 
årtionden, och skallar som kommit fram 
i samband med grävmaskinsarbeten i lä-
gerområdet hade väckt ett stort intresse. 
Syftet med Helsingfors universitets pro-
jekt var att utreda vad för slags lämningar 
det var fråga om och huruvida ryktena 
kunde vara sanna.

Vi började med att göra provgrävnin-
gar på olika platser utifrån de tips som 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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kommit in under årens lopp. Vid under-
sökningarna lokaliserade vi också den 
plats där en lokal grävmas-
kinförare flera årtionden 
tidigare hade hittat skallar. 
I området hittades en mas-
sgrav med kvarlevor av 
cirka tio avlidna. Till forsk-
ningsgruppen hörde en 
benforskare som arbetade 
vid Centralkriminalpoli-
sens kriminaltekniska la-
boratorium och som också 
var arkeolog till utbildnin-
gen. Då upptäckte jag för 
första gången något som vid närmare ef-
tertanke är självklart, nämligen att exper-
ter från många olika vetenskapsområden 
arbetar för polisen också i Finland. Ben-
forskaren hade specialiserat sig på foren-
sisk arkeologi, det vill säga utnyttjande av 
arkeologisk metodik i brottsutredningar, 
vid universitetet i Bournemouth i Eng-
land. Vi arbetade tillsammans under ut-
grävningarna. Benforskarens sakkunskap 
och intressanta arbetsbild gjorde intryck 
på mig.

Av undersökningen framkom att de av-
lidna hade begravts på ett ryskt militärs-
jukhus gravgård som funnits på platsen 
på 1800-talet. Den osteologiska analys 
som gjordes av de avlidna och föremål 
som hittades hos de avlidna, till exempel 
ortodoxa kors, visade att det inte var frå-
ga om finländska soldater från fortsätt-
ningskriget utan om män som hade levt 
på 1800-talet och som sannolikt hade va-
rit soldater i den ryska armén. Männen 
hade uppenbarligen fallit offer för någon 
sjukdomsepidemi och därefter begravts i 

en gemensam grav. Det var således inte 
fråga om ett brott utan om en alldeles 

laglig begravning, som un-
der historiens gång hade 
försvunnit från kartor och 
uppdagats först i samband 
med arbetena för att lägga 
grunden till servicebyggna-
derna på lägerplatsen.

Efter erfarenheterna i 
Huhtiniemi började tanken 
på att jag skulle specialisera 
mig på forensisk arkeolo-
gi mogna. På ett barnsligt 
självsäkert sätt tänkte jag 

att om några år kunde också jag arbeta 
för CKP. Eftersom jag genomgående var 
humanist lät jag emellertid saken bero ett 
par år, men fick efter min kandidatexa-
men till sist ett stipendium för att avlägga 
magisterstudier i forensisk arkeologi vid 
universitetet i Bournemouth i England. 
Namnet på min examen är Forensic Ar-
chaeology: Crime Scene and Internatio-
nal Investigations. Under utbildningen 
fokuserade vi på att utnyttja arkeologisk 
metodik vid undersökning av massgra-
var, letande efter avlidna i terrängen och 
tillvaratagande av kvarlevor av offer för 
brott mot liv som gömts i terrängen.

Efter att jag hade återvänt från Eng-
land arbetade jag en tid med informa-
tionsteknik utifrån mina tidigare studier, 
men snart började viljan att få utnyttja 
det jag lärt mig i England att komma upp 
till ytan. Vid brottsutredningar i England 
köper polisen ständigt tjänster av exter-
na, civila vetenskapsmän och experter. I 
Finland ligger dock förundersökningen 
av brott i stor utsträckning i polisens 

Då upptäckte jag 
för första gången 

något som vid 
närmare eftertanke 

är självklart, 
nämligen att experter 

från många olika 
vetenskapsområden 
arbetar för polisen 
också i Finland.
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egna händer och till exempel undersök-
ningar av brottsplatser utförs i regel av 
poliser. Därmed började jag och min 
partner tillsammans fundera på vad ett 
branschbyte och polisstudier skulle in-
nebära i praktiken. Efter att ha fattat ett 
gemensamt beslut skickade jag in mina 
ansökningspapper.

Jag läste om kraven i inträdesprovet på 
nätet och började göra en avstickare till 
den lilla konditionssalen på arbetsplat-
sen efter arbetsdagen. Jag har alltid tyckt 
om idrott, men har alltid haft en klen 
kroppsbyggnad. Att springa gick bra, 
men bänkträningen inleddes utan vikter 
på stången. Jag hade dock bestämt att jag 
åtminstone inte på grund av bristande 
försök skulle nekas en plats vid Polisyr-
keshögskolan. Tillsammans väntade vi 
med spänning på de olika skedena och 
de slutliga resultaten. Till slut fick jag be-
löning för tränandet och pluggandet och 
i februari följande år började jag studera 
för grundexamen för polis tillsammans 
med 23 andra studerande, det vill säga 
aspiranter. Nu när jag tänker på det i ef-
terhand så visste jag ingenting om poli-
sarbetet.

* * *
Jag var 34 år när jag inledde mina po-

lisstudier. Många har frågat om det var 
svårt att sadla om till polis för en över 
30 år gammal branschbytare från uni-
versitetsvärlden. Passade du in i gänget? 
Var inte alla andra jätteunga? Hur passar 
en teleskopstång eller en pistol i en hu-
manists hand? Klarar du av den fysiska 
delen? Dessa frågor funderade jag natur-
ligtvis på själv också när jag såg mig om-
kring under den första skoldagen.

På ett barnsligt självsäkert 
sätt tänkte jag att om några 
år kunde också jag arbeta för 

CKP.

Jag har alltid tyckt om idrott, 
men har alltid haft en klen 

kroppsbyggnad.

Redan efter 
presentationsrundan märkte jag 
emellertid att jag ändå inte 
var så udda som jag tidigare 

hade trott.
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Redan efter presentationsrundan 
märkte jag emellertid att jag ändå inte var 
så udda som jag tidigare 
hade trott. Kursdeltagarna 
var allt från tjugo till fyr-
tio år gamla, utbildnings-
bakgrunden varierade från 
timmerman till magister i 
samhällsvetenskaper, och 
medan vissa hade barn och 
egnahemshus hade min 
bänkkamrat nyligen flyttat 
hemifrån. Det fanns dock 
något som förenade grup-
pen redan i det här skedet 
och gruppandan bara stärktes under kur-
sens gång. När jag övergick till arbetslivet 
upplevde jag samma sak igen: trots att 
man tävlar sinsemellan, gnabbas, använ-
der grova skämt och ibland även tittar 
snett på varann är poliserna ändå som en 
enda stor familj. Med det menar jag inte 
att jag naivt tror att alla poliser är kom-
pisar. Men vi har alla något gemensamt.

”Färdigheter att arbeta i grupp” och 
”teamspelare” är klyschor som ofta ses 
i arbetsplatsannonser, men i polisarbe-
tet kan man inte överdriva betydelsen av 
dessa färdigheter. Ensam är polisen in-
genting, men två poliser kan vid behov 
vecka efter vecka eller år efter år röra sig 
i den mer vanställda ändan av samhäl-
let och ändå hållas vid sina sinnens fulla 
bruk. Polisen kör trött med sirenerna på 
till det område som alla förnuftiga män-
niskor lämnar eftersom någon är på då-
ligt humör och har en yxa. Eller knackar 
på dörren till ett egnahemshus utan att 
veta mer än att man just har klippt ner en 
kvinna som hängt sig i ett träd och att det 

här är hennes familjs adress. Då har man 
ingen nytta av examina, utan måste ty sig 

till sin patrullkompis. Om 
den ena har slut på ord kan 
den andra bara fortsätta. 
Om man börjar grubbla på 
något man stött på under 
arbetsskiftet, är det enkelt 
att diskutera saken öppet. 
Man behöver inte förklara 
från början till slut efter-
som den andra ju också var 
med.

Visserligen har jag också 
haft nytta av mina tidigare 

studier. Jag har praktiskt taget studerat i 
hela mitt liv. Studierna vid Polisyrkeshög-
skolan avvek inte så mycket från mina ti-
digare erfarenheter. Den studierutin jag 
samlat på mig under resan har varit till 
hjälp. Tentamina, essäer och deadlines 
fixade sig precis som vid tidigare skolor. 
Det som var nytt var de mer praktiska 
färdigheter som behövs i polisarbetet. 
Den första lektionen i kraftutövande 
kändes nästan absurd för en person som 
inte har någon erfarenhet av kampsport. 
Tröskeln att gripa tag i kurskamraten var 
hög, men man måste snabbt ta sig över 
den. Annars hamnar man själv längst un-
der i högen. Också här var den goda ge-
menskapen på kursen mycket värd – de 
mer erfarna undervisade tålmodigt och 
gav de svagare möjligheter att utvecklas. 
Det viktigaste var att man blev medveten 
om hur långt de egna krafterna och för-
mågorna räcker. 

Jag avlade grundexamen för polis en-
ligt den gamla modellen, innan den blev 
en yrkeshögskoleexamen. Jag kan endast 

Ensam är polisen 
ingenting, men två 

poliser kan vid behov 
vecka efter vecka 
eller år efter år 
röra sig i den mer 
vanställda ändan 
av samhället och 

ändå hållas vid sina 
sinnens fulla bruk.
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bedöma den nuvarande examen utifrån 
vad som berättades för oss i skolan och 
vad som har nått mina öron i arbetslivet. 
Många poliser har förundrat sig över var-
för examen har förlängts och varför den 
akademiska forskningen betonas som en 
del av den utvidgade examen. Utan att ta 
ställning till hur lyckad reformen är (vil-
ket man kan bedöma först efter några år) 
tror jag att den till och med i liten mån 
kan ge branschbytare och äldre studeran-
de en fördel, såvida att högskolestudier 
och vetenskapligt skrivande är saker som 
är bekanta från förut. Å andra sidan är 
säkert det faktum att utbildningen tar 
längre tid en utmaning för många, särs-
kilt personer som byter bransch och har 
familj.

Jag gjorde min arbetspraktik till hälften 
inom utredningen och till hälften på fäl-
tet, precis som största delen av de yngre 
konstaplarna i den gamla examensmo-
dellen. Redan när jag började visste jag 
att utredningen intresserar mig mer, men 
jag gav mig också ut på fältpraktik med 
öppet sinne. Många tycker att fältarbetet 
är det ”riktiga” polisarbetet, och det är 
också sant att uppfattningen av polisa-
rbetet är mycket tunn om man inte har 
egen erfarenhet av övervaknings- och 
alarmeringssektorn. Det bästa på fältet 
var att man i början av ett arbetsskift ald-
rig visste vad allt som kommer att hända 
under dagen eller natten.

Under praktikperioden gavs möjlighet 
att söka till Centralkriminalpolisen för ett 
halvt år för att göra den andra halvan av 
praktiken där, den del som i den gamla 
examen kallades för fältarbetsperiod. Jag 
tvekade inte en sekund, utan skrev en så 

Det viktigaste var att man 
blev medveten om hur långt de 
egna krafterna och förmågorna 

räcker.

Redan när jag började visste 
jag att utredningen intresserar 
mig mer, men jag gav mig också 

ut på fältpraktik med öppet 
sinne.
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bra ansökan jag bara kunde och skickade 
den hoppfullt vidare. Jag fick inbjudan till 
intervju och fick därefter trots allt möj-
lighet att förverkliga min 
dröm: ett halvt års anställ-
ning vid linjen för brott 
mot liv på Centralkriminal-
polisens utredningsavdel-
ning var ett faktum.

Även om jag redan länge 
hade snurrat på i arbetsli-
vet och i mina tidigare arbetsuppgifter 
kanske till och med hade känt mig som 
en erfaren yrkesutbildad person, var jag 
en ganska ödmjuk pojke då jag första 
gången gick in genom järnporten i Ånäs. 
Den ”värsta” brottsbeteckning jag dit-
tills hade undersökt var väl misshandel 
eller stöld. Snart satt jag i ett möte där 
det pratades om terrorism, organiserad 
brottslighet och mord. Tidigare hade jag 
arbetat med block och böteshandbok, nu 
använde man sig av teleavlyssning, ob-
servation och webbspaning.

I början kände jag mig som en liten 
pojke som hade hamnat i en agentfilm. 
Samtidigt måste jag lära känna det nya 
huset och ett stort antal nya människor 
och verksamhetssätt. Tack och lov hade 
jag en egen inskolare som grundligt 
kände till polisarbetet från fältet till ka-
binetten och som på ett finkänsligt sätt 
hindrade nykomlingen från att göra och 
tappa bort sig i det främmande huset. 
Precis som man på fältet har patrullkom-
pisen som ryggstöd. Min inskolare pre-
senterade olika människor, hjälpte mig 
med de nya systemen och tipsade mig 
om vad det lönar sig att packa med sig 
i kassen när man åker iväg för att arbeta 

med en utredning. Igen var det trevligt 
att märka hur väl en yngre konstapel tas 
emot i arbetsgemenskapen. Jag fick ställa 

dumma frågor och bekan-
ta mig med fall i lugn och 
ro. Till exempel var mån-
ga hemliga tvångsmetoder, 
såsom teleavlyssning och 
teleövervakning samt sys-
tem i anslutning till dessa, 
främmande för mig, men 

man uppmuntrade den yngre konstapeln 
att använda och lära sig alla informa-
tionssystem som behövdes i arbetet.

Jag kunde också utnyttja min tidigare 
examen och fundera på gamla fall av för-
svinnanden samt brott mot liv där offret 
aldrig hittats. Jag undersökte flygbilder 
och gjorde kartanalyser. Ibland åkte vi 
ut i terrängen för att titta på potentiella 
platser samt göra efterspaningar med lik-
hundar och hundförare. Även om vi inte 
fick något napp under den våren, kunde 
vi åtminstone utesluta nya platser ur ef-
terspaningarna.

I bästa fall omfattande arbetet också 
sådant tänkande i grupp som är bekant 
från olika TV-serier. Tillsammans satt vi 
vid bordet med varsin kaffemugg och 
presenterade teorier om vad som kunde 
tänkas ha hänt under den ödesdigra natt 
då personen senast setts vid liv. Jag har 
personligen svårt att föreställa mig en 
intressantare arbetsuppgift än en brott-
sutredning där man får använda den tid 
och de resurser som behövs. I den dagli-
ga utredningen är detta tyvärr inte alltid 
möjligt, förutom i fråga om allvarligare 
brottsbeteckningar.

Under fältarbetsperioden fick jag ock-

I bästa fall 
omfattande arbetet 

också sådant tänkande 
i grupp som är bekant 
från olika TV-serier.
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så internationell erfarenhet eftersom jag 
och min inskolare var värd för en utred-
ningsgrupp från England som besökte 
Finland. Nuförtiden omfattar nästan 
varje fall där jag är med begäran om in-
ternationell rättshjälp och brevväxling 
med Europol eller Interpol. De språkfär-
digheter jag fått genom att studera och 
arbeta utomlands gör det betydligt lättare 
att sköta de dagliga uppgifterna. Redan 
under den första veckan av min arbets-
praktik fick jag första gången genomföra 
ett förhör på engelska. I dagens Finland 
har polisen nytta av all slags språkfär-
digheter. Poliser är också kreativa språ-
kanvändare och man måste snabbt lära 
sig slang och förkortningar.

Även om jag njuter av att få sitta vid 
mitt arbetsbord och fundera på en utred-
ning, samla bevis och analysera insamlat 
material, är det också trevligt att arbetet 
kryddas av ”utomhusarbete”, det vill 
säga husrannsakningar och gripanden 
samt förhör av misstänkta med kopp-
ling till ett fall. De observationer av och 
spaningar på en person som utförs före 
gripanden ger viktig variation till kontor-
sarbetet. Beredskap att använda maktme-
del och den taktiska sidan av gripanden 
är också vardag för en brottsutredare 
som vill vara professionell inom det egna 
området. Då man går omkring med civila 
kläder ser också riskerna lite annorlunda 
ut. Å andra sidan kommer man närmare 
personerna och det går lättare att över-
raska dem.

* * *
Allmänt taget kan jag konstatera att 

var och en kan testa sina gränser såväl 
fysiskt som psykiskt i polisarbetet. Få ar-

Beredskap att använda 
maktmedel och den taktiska 
sidan av gripanden är också 

vardag för en brottsutredare 
som vill vara professionell inom 

det egna området.
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beten ger så konkreta upplevelser av att 
ha lyckats som polisarbete som har gjorts 
till punkt och pricka. En 
gång beskrev en kollega 
så fiffigt hur en kund som 
vägrade lämna en plats 
”satte sig på tvären som 
den tredje apan på rampen 
till Noaks ark”. Alla råkar någon gång ut 
för sådana situationer, och då kan man 
genom att tillsammans med partrullkam-
raten smidigt lägga personen på mage 
och förse honom eller henne med hand-
bojor rädda inte endast den dagen, utan 
hela veckan. Det kan också vara svårt att 
på en arbetsplats i den civila världen få 
uppleva en sådan triumf  som en upp-
täckt som leder till gripande eller ett för-
hör som öppnar upp ett fall som länge 
sett mörkt ut kan ge.

Men givetvis är inte varje dag en fest. I 
synnerhet fältpatruller kan under en och 
samma arbetstur få uppleva hela skalan 
av känslor – från förlamande tristess till 
olidlig spänning. Det finns gott om arbe-
te – arbetet tar aldrig slut. Ibland miss-
lyckas man med ett fall och många inom 
den dagliga utredningen blir cyniska och 
frustrerade. Efter ett hemalarm frågar 
man sig ibland om det här nu gick allde-
les rätt till och om rätt person fördes till 
häktet över natten. Ibland märker man 
efter ett förhör att det som var allra vik-
tigast inte frågades. Men man lär sig och 
utvecklas av alla situationer.

Det kan ta tid att hitta sin egen plats. 
Nu när jag har inlett min karriär som 
äldre kriminalkonstapel och själv får ut-
föra och planera lite mer krävande ut-
redningar, märker jag att min ursprung-

liga plan redan har tagit en annan form. 
Organisationens dörrar har öppnats och 

varje dag förstår jag polisar-
betet bättre. Visserligen vill 
jag fortfarande utnyttja det 
jag tidigare lärt mig, men 
jag har redan hittat så mån-
ga nya intresseobjekt och 

skaffat så mycket ny kunskap att jag inte 
längre ser mig själv som arkeolog. Jag är 
en brottsutredare som råkar vara anin-
gen insatt i arkeologi. Efter att jag hade 
utexaminerats började jag med nya upp-
gifter vid en ny enhet och därmed också 
med en lite annan typ av utredningar.

Branschbytet var mer lyckat än jag 
hade kunnat föreställa mig. Den nuva-
rande ekonomiska situationen innebär 
utmanande tider även för poliser, och 
det finns säkert mycket som kunde för-
bättras. Jag vet att det inom polisen finns 
ett brett spektrum av åsikter. Mot min 
egen bakgrund och ur min synvinkel är 
polisen emellertid precis den mångsidiga 
och intressanta arbetsgivare som jag hade 
hoppats på. Jag är lyckligt lottad.

Polisen behöver olika slags männis-
kor i sitt led. Människor med annorlun-
da utbildningar, kulturella bakgrunder, 
språkfärdigheter eller överlag annorlun-
da kunskaper och egenskaper jämfört 
med majoriteten. Enligt mig är det enda 
sättet för polisen att kunna svara mot 
utmaningarna i sina lagstadgade uppgif-
ter. Därför måste grundutbildningen för 
polis också få behöriga sökanden från 
olika branscher, vilket torde vara en av 
de största utmaningar som examensre-
formen medför.

Jag vet hur svårt det är att lämna sin 

Branschbytet var mer 
lyckat än jag hade 

kunnat föreställa mig.
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arbetsplats och omskola sig som vuxen. 
Polisyrket anses traditionellt vara ett kall. 
Det är bara det att en del av oss hittar 
vårt kall ganska sent. Polisyrkeshögsko-
lans utmaning är att locka till sig också 
sådana människor som inte redan som 
barn ville arbeta i blå overall. Den mås-
te få också sådana studerande för vilka 
polisorganisationen och den offentliga 
bilden av polisen känns främmande. 
Många känner inte en enda polis och har 
heller inte haft något annat att göra med 
polisen än att de ansökt om sitt pass där.

För flera år sedan hade också jag hade 
en mycket ensidig uppfattning om poli-
sens arbete. Jag uppskattade visserligen 
de personer som utförde detta tunga 
arbete, men jag hade aldrig ansett mig 
passa in i den gruppen eller personligen 
upplevt att yrket intresserade mig. Nu 
har jag svårt att föreställa mig att jag 
skulle återvända till ett civilt arbete.

TILL KÄLLORNA: 

• Hunter J., Simpson B. & Sturdy 
Colls C. 2013: Forensic Ap-
proaches to Buried Remains. Wi-
ley-Blackwell.

• Hunter J. & Cox M.  (eds.) 2005: 
Forensic Archaeology: Advances 
in Theory and Practice. Taylor & 
Francis.

• Halinen P., Immonen V., Laven-
to M., Mikkola T., Siiriäinen A. & 
Uino P.  (red.) 2008: Johdatus ar-
keologiaan. Gaudeamus.

Polisyrkeshögskolans utmaning 
är att locka till sig också 

sådana människor som inte redan 
som barn ville arbeta i blå 
overall. Den måste få också 
sådana studerande för vilka 
polisorganisationen och den 
offentliga bilden av polisen 
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Markku Nyman arbetar som 
psykolog vid Polisyrkeshögskolan 
där han gör personanalyser. 

Nyman är magister i 
samhällsvetenskaper och 
psykologie magister till 
utbildningen. Han har arbetat 
som psykolog och forskare de 
senaste 15 åren och av dem 
har han till största delen 
arbetat med personanalys och 
utvecklings-, väglednings- och 
utbildningsuppgifter inom 
branschen.

Nyman handleder också, 
har mottagning och gör 
effektivitetsforskning. Efter 
sin värnplikt arbetade Nyman 
cirka sex år som utbildare inom 
försvarsmakten. Därtill har han 
arbetat bland annat inom handel, 
som städare och ordningsvakt.

Polisen möter, förhör,  
skriver – ett psykologiskt 

perspektiv

Markku Nyman

”Det kan finnas erotiska vibra-
tioner mellan människor obe-
roende av om någondera letar 

efter en ny partner eller inte. Vibrationerna, 
som det finns mera av i vissa möten och mindre 
av i andra möten, är batteriet för de erotiskt 
laddade situationerna, en källa till psykologisk 
interaktion. Kroppsspråket kan avslöja föränd-
ringar i vibrationerna, dolt eller helt öppet visat 
intresse. 

På samma sätt bygger också en bra förhörs-
ledare upp utgångspunkten för interaktionen 
på fungerande lagbundenhet. Också mellan för-
hörsledaren och den som förhörs finns det alltid 
vibrationer, spänningar, som båda parterna åt-
minstone i början av förhöret på alla sätt försö-
ker dölja.

Förhörsledarna är nog medvetna om att de 
försöker läsa tecken på någon svag punkt i den 
förhördas beteende. Då de upptäcker sådant för-
söker de utreda vad den svaga punkten möjligen 
kunde vara. Orsaken kan vara dåligt samvete, 
rädsla för att bli fast för att ljuga, eller att ge 
ett falskt vittnesmål som någon krävt. Nästan 
alltid handlar det om faktorer som har att göra 
med att ljuga. 

Ofta glömmer ändå förhörsledarna att också 
den som förhörs kan försöka hitta en sådan svag 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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punkt i förhörsledarens beteende som den kan 
använda för att uppnå sina egna mål. Särskilt 
skickliga på det här är grova brottslingar, eko-
nomiska brottslingar och sexualbrottslingar. 

Förhörsledaren kan ha gjort sin hemläxa 
slarvigt. Han eller hon kanske inte har tagit 
ordentligt reda på vad som dittills har fram-
kommit i fallet som utreds, utan kommer över-
lägsen och högfärdig till förhöret och ger samti-
digt utrymme för att låta högmod gå före fall. 
Ett överlägset och byråkratiskt beteende ger all-
tid möjligheter till den som förhörs att utnyttja 
det. Då kan förhörsledaren inte längre kontrol-
lera situationen, utan den förhörda tar över för-
höret. Om situationen så kräver kan den som 
förhörs börja spela förolämpad, 
han eller hon kan visa att den 
inte känner någon form av för-
troende för förhörsledaren som 
inte lyssnar eller ens försöker 
förstå, eller kan hota med att 
kontakta en advokat eller göra 
ett klagomål hos en myndighet. 

Ju mer skarpsynt förhörsle-
daren är, desto större möjlighe-
ter har han eller hon att komma till ett bra 
slutresultat. Med en känslig kontakt är det 
lättare att bevara samtalskontakten också i en 
svår situation, och det gör det möjligt för för-
hörsledaren att få den mentala kontrollen över 
förhöret. Från den utgångspunkten kan man 
börja spela schack, dölja sina verkliga avsik-
ter, linda in den som ska förhöras i ett nät av 
observationer och till slut driva den som förhörs 
till en situation där det åtminstone inte längre 
finns möjligheter att göra några motdrag. I en 
förhörssituation behövs inte alltid ett schack 
matt, en väl byggd och dokumenterad kedja av 
drag visar sanningen.” 

Lektor Mikko Ylikangas 

I den här artikeln begrundas samban-
det mellan tänkande, språk, interak-

tion och att skriva i polisarbetet ur en 
psykologisk synvinkel. Artikelns förfat-
tare har fått stöd från flera personer då 
han gjort bakgrundsarbetet för texten. 
Diskussioner med dem som gör det 
vardagliga polisarbetet, de som varit 
åklagare och med Polisyrkeshögskolans 
lärare har belyst det breda ämnesområ-
det på ett mångsidigt sätt. Ett särskilt 
tack till lektor Mikko Ylikangas som i 35 
år arbetat som polis, och som med sin 
långa erfarenhet av att arbeta som CKP-
utredare och lärare i förhörskunskaper 

också i annat samarbete 
har lett författaren till ett 
undersökande tänkande, 
till att möta och att förstå 
människor. 

Författaren svarar en-
sam för den syn som pre-
senteras i texten, för de 
betoningar som valts och 
för eventuella fel. I valet av 

infallsvinklar torde arbete och forskning 
både inom säkerhetsbranschen – inom 
försvarsmakten och polisen – och inom 
arbete med yrkesval, mental hälsa och 
fångvård inverka. De empiriska forsk-
ningsresultat som rapporteras i artikeln 
grundar sig på den forskning som för-
fattaren gjort i sitt arbete vid Polisyrkes-
högskolan med studenturvalet och som 
stöder bedömningen vid varje ansök-
ningsgång och å andra sidan forskning 
som stöder processen och utvecklingen 
av metoder. 

Det är klart att en så omfattande tema-
helhet inte kan avhandlas ens i omfat-
tande läroböcker, för att inte tala om i 

Ju mer skarpsynt 
förhörsledaren 
är, desto större 
möjligheter har 
han eller hon att 

komma till ett bra 
slutresultat. 
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en kort artikel. Efter att ha gjort en litte-
raturöversikt konstaterar den här förfat-
taren att det skulle behövas en lärobok 
på finska om tänkande, språk, interak-
tion och produktion av polistexter, då 
det inte ens på de andra huvudspråken 
inom undervisningen går att hitta en 
lämplig titel för det här området. Na-
turligtvis finns det många böcker som 
betonar förhörsteknik och att avslöja 
lögner, likaså böcker med handledning 
om att skriva polistexter. 

I den här artikeln ges först en över-
sikt av hurdana psykologiska egenskaper 
som i medeltal karaktäriserar de sökan-
de som klarat sig bra i skrivuppgifterna 
i polisutbildningens urvalsprov – bli-
vande producenter av polistexter, för-
hörsledare och brottsutredare. Efter det 
granskas några områden inom polisar-
betet och särskilt brottsutredning, som 
är intressanta i psykologiskt hänseende – 
umgänge med människor, att skaffa in-
formation, tänkande och att producera 
innehåll till en viktig produkt i polisarbe-
tet, förundersökningsprotokollet. 

Till en början ska det kort belysas för 
läsaren om författarens vetenskapsfi-
losofiska preferenser, som påverkar de 
synvinklar och sätt att behandla saker 
som författaren har. 

Psykologi som vetenskap placerar sig, 
också efter att betydelsen av neurove-
tenskaper blivit starkare, mellan natur-
vetenskaper och samhällsvetenskaper, 
delvis på grund av den mångförgrenade 
traditionen och forskningsområdena 
som blir mångsidigare inom psykologi-
vetenskapen, och den mångfald av me-
toder som är en följd av dem. Den filo-
sofiska ramen för författarens tänkande 

De empiriska forskningsresultat 
som rapporteras i artikeln 
grundar sig på den forskning 
som författaren gjort i sitt 
arbete vid Polisyrkeshögskolan 

med studenturvalet och som 
stöder bedömningen vid varje 
ansökningsomgång och å andra 
sidan forskning som stöder 

processen och utvecklingen av 
metoder.
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formas av instrumentalism och (realis-
tisk) pragmatism. De här betraktelsesät-
ten tillåter att empiriskt 
bevis används då begrepp 
definieras och motiveras i 
granskning på metanivå i 
psykologisk bedömning. 
Det pragmatiska grep-
pet lyfter fram praktisk 
funktionalitet eller nyttig-
het som kriterier för att 
försvara att idéer, tankar, 
modeller och teorier, samt 
det stöd de fått i den em-
piriska prövningen.  Då är 
förhållandet till informa-
tion, begrepp, modeller och metoder in-
strumentalistiskt: man ska gynna prak-
tiska resultat och positiva förändringar 
som förenklar problemlösning och å an-
dra sidan metoder som ökar förståelsen 
mellan människor. 

* * * 

”Först måste man lära sig att känna sig själv 
innan man kan utvecklas till en bra förhörs-
ledare.” 

Mikko Ylikangas 

I den här delen granskas utgående från 
empiriska bedömningsresultat sådana 
psykologiska egenskaper som stöder 
framgång i arbetet som polisskribent. 
I urvalsprovet för YH-utbildningen för 
polis bedöms de sökandes utgångsläge 
för att utvecklas som skribenter på det 
sätt som krävs i polisarbetet. Urval-
sprovet omfattar två skriftliga uppgif-
ter som särskilt testar dessa färdigheter: 

en resumé och en essä. I resumén (som 
från 2016 är en del av de psykologiska 

testerna) får sökanden en 
artikel att läsa vid provtill-
fället, som han eller hon 
först ska bekanta sig med 
under en kort stund och 
sedan utarbeta en resumé 
utifrån det personen kom-
mer ihåg från artikeln. I 
essän ska sökanden skriva 
en essä om ett givet ämne. 
I essän utnyttjas de artik-
lar från urvalsprovsboken 
som nämns i uppgiften 
– det vill säga den artikel-

samling du för närvarande läser – samt 
en text som delas ut vid provtillfället.

Bedömningen och poängsättningen 
av de här skrivuppgifterna har varit, 
och är också i fortsättningen, baserade 
på de krav som man vet att är viktiga 
i skrivarbetet. Utgående från en analys 
av materialet till urvalsprovet kan man 
konstatera att provuppgifterna också på 
ett mer omfattande sätt lyfter fram goda 
utvecklingsförmågor med tanke på allt 
polisarbete. Även om det sker föränd-
ringar i polisens verksamhetsmiljö och 
uppgifter är det uppenbart att de färdig-
heter och egenskaper som de sökande 
nuförtiden har också i fortsättningen 
stöder framgång i urvalsprov, utbildning 
och vidare i polisarbetet. 

Av den helhetsrepertoar av språk 
som polisen använder i sitt arbete kan 
man till en början konstatera att varia-
tionen i det praktiska talet är mycket 
bred beroende på uppgifternas ka-
raktär, på de situationer som finns till 
hands och de händelser som ska utre-

Utgående från en 
analys av materialet 

till urvalsprovet 
kan man konstatera 
att provuppgifterna 
också på ett mer 
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utvecklingsförmågor 
med tanke på allt 

polisarbete.
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das och särskilt beroende på de per-
soner som är sammankopplade med 
dem, deras roller och verksamhet. Det 
är svårt att hitta en arbetsuppgift el-
ler ett yrkesområde – om man bort-
ser från skådespelarens och språklä-
rarens arbete – som skulle kräva lika 
stor användning av olika varianter av 
tal, stilarter och röstanvändning av en 
yrkeskunnig person. En förberedande 
intervju torde vara den vanligaste for-
men av tal som polisen använder för 
att närma sig människor som är par-
ter i situationer eller händelser som 
ska utredas och undersökas. Redan 
förmågan att närma sig och att inter-
vjua väldigt olika människor i olika 
situationer förutsätter att polisen har 
ett genuint allmänt intresse för män-
niskor och psykologisk förståelse om 
hur människan fungerar. Särskild nytta 
har man av socialt mod och förmågan 
att ta kontakt, av förmåga att lyssna 
och så klart av situationskänslighet 
och flexibilitet – av att ha blick för 
spelet. Språklig kompetens i sig är till 
nytta. Det behövs också en vilja att ut-
veckla de nämnda färdigheterna, även 
om polisarbetet i sig självt är som gjort 
för att stärka alla de här färdigheterna 
inom interaktion. 

När man granskar den grupp som of-
tast klarat sig bäst i urvalsprovets skriv-
uppgifter konstaterar man att kvinnorna 
oftare än männen har placerat sig i top-
pen. Den här välkända omständigheten 
kring språklig skicklighet stämmer över-
ens med forskning som gjorts på annat 
håll. Den språkliga skicklighet som mäts 
med psykologiska metoder är förståeligt 
nog den starkaste faktorn som förklarar 

Det är svårt att hitta 
en arbetsuppgift eller 

ett yrkesområde – om man 
bortser från skådespelarens 
och språklärarens arbete 
– som skulle kräva lika 
stor användning av olika 

varianter av tal, stilarter 
och röstanvändning av en 

yrkeskunnig person. 
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skillnaderna i poängen som de sökande 
fått i skrivuppgifterna. I urvalsprovet 
förväntas det att den sö-
kande kan producera kon-
sekventa framställningar 
genom att använda det 
givna materialet och att 
den sökande kan behandla 
sitt ämne på ett logiskt 
sätt. De som klarat sig bäst 
i uppgifterna som mäter 
psykologisk slutlednings-
förmåga och konsekvens 
är också i större utsträck-
ning än medeltalet repre-
senterade i den femtedel 
som var bäst på skrivupp-
gifterna.

Grundläggande dygder 
hos en skribent är att ut-
trycka sig tydligt och att 
använda en konstruktion som gör det 
lätt att använda informationen.  Ur den 
psykologiska bedömningens synvinkel 
har skribenter som skriver tydligt, men 
tänker och uttrycker sig flexibelt och 
som inte är onödigt formbundna, klarat 
sig bättre än medeltalet i urvalsprovets 
skrivuppgifter som mäter grundläg-
gande färdigheter i att skriva polistexter. 
Däremot har impulsivitet och överdrif-
ter som kommer fram i den psykologiska 
bedömningen och på så sätt en eventuellt 
outvecklad självbild oftare än medeltalet 
lett till att den som svarar på frågorna i 
skrivuppgifterna i bedömningen hamnat 
bland den sämsta femtedelen. På samma 
sätt har en tendens att hitta på saker och 
en förhållandevis förhöjd likgiltighet om 
allmänna normer som framkommit i de 
psykologiska uppgifterna inverkat på 

sannolikheten att den sökande hamnar 
bland den sämsta femtedelen. Till un-

derkända helhetspresta-
tioner av skrivuppgifterna 
har de underkända sökan-
dena också konstaterats ha 
förhållandevis låg nivå på 
de språkliga färdigheterna 
och slutledningsförmå-
gan, liksom impulsivitet, 
överdrift och en tendens 
att hitta på saker. Samti-
digt finns det skäl att upp-
märksamma att också ett 
för schematiskt och stelt 
sätt att fungera har varit 
till nackdel för den sökan-
de med tanke på att klara 
sig i skrivuppgifterna. 

Resuméuppgiften simu-
lerar med sin form skri-

vande av polistexter i praktiken och mä-
ter effektivt praktiskt skrivande under 
tidspress. Det är ingen överraskning att 
särskilt språkligt kompetenta sökande 
med god stresstålighetsförmåga och 
starkt operativt minne har fått högre po-
äng i resumén. 

De psykologiska observationer som 
grundar sig på analysen i urvalsprovet 
kan sammanfattas enligt följande: såvitt 
skrivuppgifterna i urvalsprovet verkli-
gen signalerar den sökandes förmåga 
och färdigheter för att utvecklas som 
skribent av polistexter, är det till fördel 
för att bli en god polisskribent om den 
sökandes starka sidor också är

 
– självkännedom och tillräckliga fär-
digheter för att utvecklas och är till-
räckligt ödmjuk 

Ur den psykologiska 
bedömningens 
synvinkel har 
skribenter som 

skriver tydligt, men 
tänker och uttrycker 
sig flexibelt och 

som inte är onödigt 
formbundna, klarat sig 
bättre än medeltalet 

i urvalsprovets 
skrivuppgifter som 

mäter grundläggande 
färdigheter i att 
skriva polistexter. 
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– tillräcklig språklig begåvning och 
slutledningsförmåga 
– tillräcklig förmåga att tåla stress och 
emotionell balans 
– tillräcklig förmåga att komma ihåg 
och rapportera noggrant om sina 
observationer 
– ett disciplinerat förhållningssätt till 
regler och normer utan schematisk 
stelhet i interaktionen och i sitt sätt 
att uttrycka sig. 

Det är bra att lägga märke till att de 
ovan behandlade psykologiska egenska-
perna som hänger ihop med att klara sig 
bättre än medeltalet i skrivuppgifterna 
ökar chanserna för att klara sig bra i 
urvalsprovet redan innan den egentliga 
psykologiska helhetsbedömningen är 
gjord, eller innan de psykologiska lämp-
lighetspoängen har getts. Vi ser att man 
får fram flera av individens egenskaper 
som är viktiga inom allt polisarbete på 
ett effektivt sätt redan med hjälp av en 
skrivuppgift som är gjord för ändamålet 
och som förutsätter att man producerar 
text på ett tydligt och logiskt sätt under 
tidspress. 

* * * 

”I grundanmälan skrivs endast de saker som 
observerats objektivt – osäkra observationer 
antecknas inte som säkra och man fyller inte i 
luckor där observationer saknas!” 

Mikko Ylikangas 

Polisens uppgift är att på ett så objektivt 
sätt som möjligt utreda en händelse som 
polisen fått order om att utreda eller som 

Det är ingen överraskning 
att särskilt språkligt 

kompetenta sökande med god 
stresstålighetsförmåga och 

starkt operativt minne har fått 
högre poäng i resumen. 

Vi ser att man får fram flera 
av individens egenskaper 
som är viktiga inom allt 

polisarbete på ett effektivt 
sätt redan bara med hjälp av 

en skrivuppgift som är gjord för 
ändamålet och som förutsätter 
att man producerar text på ett 
tydligt och logiskt sätt under 

tidspress. 
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polisen tagit för utredning. Poliserna i 
den första patrullen blir tvungna – ofta 
under stor arbets- och 
tidspress, medan de föl-
jande arbetsuppgifterna 
redan väntar – att anteck-
na all väsentlig informa-
tion på platsen för hän-
delsen eller brottsplatsen 
och att omedelbart eller 
ofta först i slutet av sin 
jäktiga arbetstur göra en 
grundanmälan om händelsen. Anmälan 
ska noggrant svara på frågor som gäl-
ler händelserna och omständigheterna, 
på ett objektivt och pålitligt sätt. Av 
grundanmälan ska det framgå vad som 
har hänt, var och när samt vem som har 
gjort det, på vilket sätt, med vad och var-
för, såvitt man känner till de här sakerna 
när anmälan registreras. Av anmälan ska 
det också framgå vilka personer som 
har varit inblandade, som vittnen eller 
eventuellt ännu oklara roller (alltid är det 
till en början inte alls klart vem som till 
exempel är offer för ett misstänkt brott, 
vem som är misstänkt eller ögonvittne). 

Anmälningarna kan klassificeras i R- 
och S-anmälningar. Härnäst behandlas 
främst R-anmälningar, det vill säga po-
lisanmälningar om brott. Polisen gör 
dessutom S-anmälningar, det vill säga 
diverse anmälningar, som man inte miss-
tänker att är anslutna till något brott. 

Att registrera anmälan är en uppgift 
som ur rättssäkerhetssynpunkt är ytterst 
viktig och skapar en grund för senare 
avgöranden. Av den enskilda polisen 
kräver den här uppgiften pålitlighet, 
objektivitet, opartiskhet, noggrannhet, 
omsorg och disciplin i det dagliga arbe-

tet, och effektivitet och stresstålighet i 
situationer som på många sätt kan vara 

belastande. Den informa-
tion som polisen samlar 
in på brottsplatsen eller 
på platsen för händelsen 
utgör en grund för alla 
åtgärder och handlingar 
som polisen producerar 
för förundersökningen, 
åtalsprövningen och en 
eventuell rättegång i fallet. 

Det är också viktigt att poliserna 
som arbetar på ”fältet” är medvetna 
om hur viktig deras insats är för helhe-
ten i brottsutredningen. Den egentliga 
brottsutredningen kommer ofta igång 
utgående från den polisanmälan som 
den första patrullen gjort. Med hjälp av 
förhören och ofta också resultaten av 
den tekniska utredningen försöker man 
sedan leta efter mer och exaktare svar 
på frågorna vad, var, när, vem, hur, med 
vad och varför. 

Brottsutredaren borde ha en hypotes 
om vad som hänt som styr arbetet och 
som kompletteras och preciseras i takt 
med att utredningen framskrider. Det 
här är mycket väsentligt särskilt i omfat-
tande fall, och den slutliga omfattningen 
på fallet kan man ofta inte veta på för-
hand. Ofta formas bilden av händel-
serna utifrån polisanmälan som brotts-
offret, målsäganden, gjort (som polisen 
som tagit emot anmälan har registrerat) 
eller utifrån det egentliga förhöret. I 
ekonomiska brott kan det också finnas 
skatte- eller särskilda revisionsberättel-
ser till förfogande. I mindre brottsfall är 
det lättare att få en bild av händelserna, 
särskilt om man har fått säkra observa-

Att registrera 
anmälan är en 
uppgift som ur 

rättssäkerhetssynpunkt 
är ytterst viktig och 
skapar en grund för 
senare avgöranden. 
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tioner av ögonvittnen eller om gärnings-
mannen har erkänt. Om fallet som ut-
reds omfattar flera olika gärningar med 
flera olika personer inblandade eller till 
och med flera affärsföretag, kan det 
underlätta för utredaren att placera be-
tydelsefulla datum och händelser på en 
tidslinje, i kronologisk ordning alltefter-
som saker och ting klarnar eller alltefter-
som man får bevis för dem. Så här upp-
kommer en utredningsplan. Också de 
hypoteser och frågetecken som styr ut-
redningen kan finnas på den här tidslin-
jen. Då man skriver sammanfattningen 
av förundersökningsprotokollet, inled-
ningen, kan man på så sätt använda den 
färdiga utredningsplanen som byggts 
upp utifrån pålitliga bevis och som kom-
pletterats under utredningen. 

Att förbereda och genomföra en ut-
redning kräver att utredaren samtidigt 
har precision och ett kreativt, flexibelt 
tänkande. Utredaren måste hela tiden i 
sitt arbete komma ihåg att utredningens 
slutprodukt, förundersökningsproto-
koll, är en handling som grundar sig på 
pålitliga fakta och information, och som 
garanterar rättssäkerheten och som inte 
är någon deckarberättelse. 

* * * 

”Anpassa ditt eget beteende enligt vad du vill få 
ut av interaktionen när du möter människor.” 

Mikko Ylikangas 

I det här avsnittet begrundas på ett all-
mänt plan några fenomen som har att 
göra med förhörstaktik och på så sätt 
också fenomen som har att göra med 

Att förbereda och genomföra en 
utredning kräver att utredaren 
samtidigt har precision och 

ett kreativt, flexibelt 
tänkande.
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socialpsykologi. Utredarens sinne rör 
sig mellan intuitiv kreativitet och kritisk 
noggrannhet: Det krävs 
att man är noggrann och 
disciplinärt kritisk mot 
den misstänkta gärningen 
och då man uppmärksam-
mar och antecknar den be-
visning man fått om den. 
Det behövs kreativitet 
och förmåga att flexibelt 
använda det man lärt sig 
och upplevt, samt en om-
fattande intuitiv förståelse 
för människors verksam-
het då man producerar 
hypoteser och utredningsfrågor. I sam-
band med brottsfall är de här klassiska 
grundläggande frågorna: vem och var-
för.

Om utredaren endast är bunden till 
en teori om händelsen kan opålitliga 
uttalanden från ögonvittnen väsentligt 
försvaga rättssäkerheten eller leda till 
att förundersökningen avslutas för ti-
digt. Från ögonvittnespsykologin vet vi 
att många vanliga människor, som inte 
vanligtvis har att göra med polisen, upp-
lever polisen som en sådan auktoritet 
att de direkt utgår ifrån att den person 
som polisen tagit fast sannolikt är skyl-
dig. Delvis på grund av samma orsaker 
kan människan skämmas för att hon el-
ler han eventuellt inte med säkerhet kan 
minnas saker som konstaterats vara så 
här viktiga, och därför kan människan 
ge ett säkrare uttalande än den verkliga 
minnesbilden. 

Det är allmänt känt att ögonvittnenas 
sinnesförnimmelser kan vara mycket 
opålitliga till exempel på grund av be-

lysningen eller på grund av att händel-
sen skedde traumatiserande plötsligt 

och överraskande, eller på 
grund av ögonvittnets syn-
förmåga, någon omstän-
dighet som gäller en annan 
funktionsförmåga eller 
på grund av att ögonvitt-
net var i berusat tillstånd. 
Vissa psykiska egenska-
per, tillstånd och brister 
i funktionsförmågan kan 
öka mottagligheten för 
social påverkan och också 
för förhörsledarens oav-
siktliga suggestioner och 

kan göra att vissa personer blir opålit-
liga som vittnen och opålitliga som per-
soner som ska förhöras. Ibland kan ett 
ögonvittne som känner den misstänkta 
vilja hämnas på den misstänkta eller be-
skydda en annan person som den vet att 
är gärningsmannen. De här och många 
andra omständigheter som försvårar 
utredningen betonar de krav som finns 
på att utredaren är kritisk, omsorgsfull, 
opartisk och uthållig. Utredarens arbete 
kräver utöver psykiska styrkor också en 
nödvändig grundinställning i allt polisar-
bete: en strävan efter rättsinnighet, ärlig-
het och efter att arbeta för sanningen. 

Det är bra att kunna anpassa sig enligt 
de goda reglerna för allmänt umgänge 
i olika interaktionssituationer och att 
uppmärksamma samtalspartnern som 
en individ. Å andra sidan styrs all social 
verksamhet till stor del av allmänhetens 
osynliga regler och normer. I interak-
tionssituationerna är de här bland annat 
så kallade scheman och skript. 

Scheman är kedjor eller cirklar av indi-

Utredarens arbete 
kräver utöver 

psykiska styrkor 
också en nödvändig 
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videns observationer, tolkningar, beslut 
och gärningar. I social verksamhet är 
schemat en modell i människans sinne 
för att observera, tolka och förstå.  Det 
strukturerar den observerade informa-
tionen och inverkar på beslutsfattande 
och verksamhetsstyrning. Å andra sidan 
kommer schemat från den sociala verk-
samhet som individen redan är en del av. 
Det är en inlärd generalisering som ger 
förutsägbarhet och mening åt individens 
upplevelse. 

Skripten är ett slags manus för hur en 
viss social situation framskrider. All in-
stitutionaliserad social verksamhet, det 
normativa lämpliga beteende som bli-
vit en vana och andra människors och 
samhällets beteende – i extremfall just 
rättsinstansens och polisens – som upp-
rätthålls i oss skulle på ett allmänt plan 
kunna demonteras till manus för situa-
tioner och händelser, skript. Ändå kan 
man inte glömma den individuella, krea-
tiva omväxlingen och i synnerhet inte 
den växande kulturella verksamhetens 
variation i en verklighet som blir allt mer 
internationell. Skriptet är ett analytiskt 
begrepp, inget direktiv för beteende i 
en social aktörs ficka, även om vi kan 
studera de här mycket noggrant ur olika 
handböcker då vi reser utomlands till en 
annan kultur. Det är klart att schemana 
och skripten och deras inverkan på be-
teendet inte är oberoende av individens 
andra egenskaper, motiv, värderingar 
och attityder. 

De skript som individen – liksom 
ögonvittnet eller också polisen – kan se 
som självklarheter kan komplettera min-
nesluckorna. Ett vittne kan göra det han 
eller hon sett logiskt, det vill säga kom-

De skript som individen – 
liksom ögonvittnet eller 
också polisen – kan se som 

självklarheter kan komplettera 
minnesluckorna. 
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plettera de luckor som vittnet upplever 
att de verkliga observationerna har gett 
upphov till. Scheman som man på olika 
sätt tillägnat sig eller som följer vissa 
värderingar eller attityder kan orsaka 
omedveten och oavsiktlig press på att 
tolka händelserna på ett sätt som strider 
mot verkligheten och leder till ett beslut 
att säga mer om händelserna än vad man 
har iakttagit. Intriger som använder sig 
av de här grundläggande begreppen om 
observation och tänkande 
med överraskande vänd-
ningar känner vi igen från 
deckarna. Man har antagit 
att Agatha Christies popu-
laritet har att göra med en 
särskild förmåga att skapa 
överraskande intriger som 
strider mot de sociala an-
tagandena, men ändå an-
vända en liten grupp av misstänkta med 
logiskt motiv. På samma sätt kommer 
lösningen till läsaren i till exempel Matti 
Yrjänä Joensuus intriger ofta utanför 
ramarna, utanför den vanliga sociala 
kognitionens område, även om läsaren 
i deckaranda har tillgång till många tips 
som gör det möjligt att göra rätt slutled-
ning under berättelsens gång. 

* * * 

”Förhörsledaren måste lita på sig själv på sam-
ma gång som han eller hon på alla sätt måste 
undvika att förolämpa den som blir förhörd 
som människa, vilket skulle avsluta förhöret 
och försvåra utredningen av händelserna. 

Mikko Ylikangas 

Polisens förundersökningsarbete sik-
tar på att klargöra händelserna och att 
anteckna dem, eller på annat pålitligt sätt 
dokumentera dem. Det här förutsätter 
att de som vet någonting om händel-
serna som utreds talar och ger informa-
tion, även om man å andra sidan allt mer 
kan använda tekniska metoder av CSI-
typ som är kända från tv-serier. Polisen 
måste ändå få personer som är mycket 
olika och som har olika ställning i för-

hållande till händelserna 
som undersöks att tala. 
Det här kan hända både 
i mer inofficiella samtal 
som liknar mer en intervju 
och i det verkliga förhöret, 
där de formföreskrifter 
man måste följa i Finland 
är skrivna i förundersök-
ningslagen. Där stadgas 

bland annat hur den som förhörs ska 
bemötas: 

Den som förhörs skall behandlas 
lugnt och sakligt. För att få fram en 
bekännelse eller ett uttalande i viss 
riktning av den förhörde får inte 
användas medvetet oriktiga upp-
gifter, löften eller förespeglingar 
om särskilda förmåner, uttröttning, 
hot, tvång eller andra otillbörliga 
medel eller förfaringssätt som på-
verkar den förhördes beslutsfrihet, 
viljestyrka, minne eller omdömes-
förmåga. 

Ett förhör får hållas mellan 
klockan 22 och 7 endast om: 

1) den som ska förhöras ber 
om det, 

2) fallet utreds vid summarisk 

Polisen måste ändå 
få personer som är 

mycket olika och som 
har olika ställning 
i förhållande till 
händelserna som 

undersöks att tala. 
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förundersökning, när den som skall 
förhöras enligt 6 kap. 3 § är skyldig 
att genast stanna kvar eller infinna 
sig, eller 

3) förhöret inte kan skjutas upp 
utan att äventyra utredningen av 
brottet. Den som förhörs skall ges 
tillfälle till regelbundna måltider 
och tillräcklig vila. 

De finns naturligtvis mycket likheter 
i att intervjua människor och i förhö-
ret som följer strikta formföreskrifter, 
men å andra sidan finns det också klara 
skillnader mellan dem. Skillnaderna kan 
man lägga märke till bland annat i frå-
gorna, i placeringen av tidpunkten och 
i betoningarna av temana. I engelsk lit-
teratur som behandlar förhörsteknik 
betonar man till exempel att där man i 
en intervju eventuellt är mycket flexibel 
och beaktar den förhördas personlighet 
är det utmärkande särskilt för det acku-
satoriska förhöret (med språkligt, icke-
verbalt eller implicerat skuldbeläggande 
eller tvivelaktigt innehåll eller metoder) 
att skaffa information med hjälp av mer 
direkta eller slutna frågor eller genom 
att använda åtminstone övertalning, an-
tydanden eller insinuationer. 

Då polisen intervjuar eller förhör par-
ter ska polisen klara av att skapa för-
utsättningar som tjänar syftet med att 
skaffa information. Att lyckas med att 
intervjua och förhöra förutsätter att po-
lisen kan få till stånd en dialog som är 
gynnsam för informationsförmedling. I 
det här sammanhanget ser man ofta att 
den svåröversatta termen ”rapport” an-
vänds i den engelska litteraturen. för att 
hänvisa till ett begrepp som innehåller 

Bara för att förhöret ska 
lyckas krävs det mycket för 
att få till stånd en viktig 
förutsättning, en fungerande 
dialog: förhörsledaren måste 
vara genuint intresserad av 
olika människor och villig 

att förstå verkligheten ur den 
förhördas synvinkel.
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tanken om ömsesidigt förtroende och 
respekt som gör samspelet möjligt. Det 
är klart att ett sådant här förhållande inte 
kan uppkomma om förhörsledaren inte 
strävar efter att förstå den som ska för-
höras. Förhörsledarna utvecklas också 
ofta till verkliga allmän-
psykologer i sitt arbete. 

Bara för att förhöret ska 
lyckas krävs det mycket 
för att få till stånd en vik-
tig förutsättning, en fung-
erande dialog: förhörsle-
daren måste vara genuint 
intresserad av olika människor och villig 
att förstå verkligheten ur den förhördas 
synvinkel. För att uppnå de här färdig-
heterna krävs både personlig flexibilitet 
och å andra sidan uthållighet att lyssna 
och förmåga att på ett professionellt 
sätt hålla sina personliga känslor utan-
för de saker som utreds. Ur psykologins 
perspektiv är det här kanske det största 
kravet som polisarbetet ställer på indivi-
den – vissa anser till och med att det är 
orimligt. Det är viktigt att polisorganisa-
tionen kan möjliggöra personalens väl-
mående och ork genom gott ledarskap, 
arbetshandledning och andra tillväga-
gångssätt. 

Utgångspunkten är att polisen måste 
tåla stress och särskilt social mångfald 
som man möter på olika sätt, och soci-
alt tryck. Trycket kan framträda uttryck-
ligen i en förhörssituation, som annars 
också på många sätt är känslig och kri-
tisk särskilt med tanke på den informa-
tion man vill ha av den som förhörs. De 
människor som blir poliser har en stark 
naturlig förmåga att tåla olika stressfak-
torer. Vanligen är poliserna utåtriktade, 

intresserade av människor och mångsi-
digt arbete samt har så att säga proso-
ciala egenskaper: de är redo att hjälpa 
och stöda andra människor. De här fär-
digheterna bedöms på flera sätt redan i 
samband med utbildningsvalen. 

Den ovan konstaterade 
stresståligheten ska inte 
misstolkas med tanke på 
arbetet som förhörsledare. 
Det är inte fråga om att 
vara byråkratisk eller tuff, 
vilket hindrar användning-
en av information på mik-

ronivå i interaktionen. Om den som för-
hörs inte reagerar på förhörsledarens tal 
eller på de reaktioner som föds i början 
av samspelet, sker det ingen interaktion 
eller överföring av information i verklig-
heten, åtminstone inte på ett sådant sätt 
som är optimalt för förhörssituationen. 
I vissa polisuppgifter, i särskilda opera-
tiva situationer, kan man också ha nytta 
av att vara tuff, men i förhörssituationer 
behövs hellre öga för spelet och känslig-
het – i den meningen att man kan för-
nimma observationer och reaktioner. 

Det icke-språkliga, kroppsliga eller 
halvspråkliga kommunikationen – som 
gäller bland annat intonation, betoning 
av ord och pauser – innehåller informa-
tion som i huvudsak överförs omedve-
tet, men ändå påverkar det som syns, 
som framkommer som gärningar och 
ordval i vårt beteende. Förhörsledarna 
utvecklas i att på ett medvetet sätt an-
vända sig av sådan här information, 
också omedvetet. En liten del av be-
folkningen är så att säga naturliga genier 
eller ”trollkarlar” (wizards) på det här 
området. Forskning visar att poliser som 

De människor som blir 
poliser har en stark 
naturlig förmåga 
att tåla olika 
stressfaktorer. 
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är specialiserade på täckoperationer och 
på att observera människor är speciellt 
skickliga på att tolka och använda sig av 
kroppsspråk. Också vissa temperament 
eller personliga fallenheter visar sig vara 
fördelaktiga med tanke på det här om-
rådet inom kommunikation som en del 
av att utvecklas som förhörsledare. De 
här färdigheterna är en sådan emotionell 
känslighet som inte försvagar funktions-
förmågan och en vid flexibilitet i tän-
kandet och verksamheten. 

* * * 

”Förhörsledaren måste förstå den som förhörs  
– man behöver inte godkänna.” 

Mikko Ylikangas 

För att utvecklas som förhörsledare är 
en förmåga att anpassa sitt eget beteen-
de efter den aktuella samspelspartnern 
en fördel – också det här är en del av en 
vidare flexibilitet. Det samma gäller för-
mågan att förstå människor som sociala, 
kulturella och psykologiska varelser. Det 
verkar vara så att människor som lyckas 
använda icke-språklig kommunikation är 
starkt medvetna om sin omgivning och i 
större utsträckning än medeltalet i realtid 
kan avbilda sin respektive verksamhets-
miljö som grund för sin verksamhet. De 
här personerna är till sin karaktär mer 
medvetna om de finstämda drivkrafter-
na som gäller umgänge och sociala situa-
tioner. Ett sådant drag kopplas ofta ihop 
med att vara inåtriktad, introversion, så 
det är inte förvånande att också sådana 
som är introverta och använder sina 
naturliga egenskaper ofta blir förhörs-

Enligt forskning är poliser 
som är specialiserade på 

täckoperationer och på att 
observera människor speciellt 
skickliga på att tolka och 
använda sig av kroppsspråk. 

ändå gäller samma allmänna 
lagbundenheter för interaktion 
för förhörsledaren som för den 

som förhörs. 
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ledare då förhörsledarens arbete kräver 
koncentration och uthållighet. 

En skicklig förhörsledare kan använda 
sig av språkliga, halvspråkliga och icke-
språkliga färdigheter i sin 
egen kommunikation i en 
förhörssituation. Ändå 
gäller samma allmänna 
lagbundenheter för inter-
aktion för förhörsledaren 
som för den som förhörs. 
Det här betyder att infor-
mation som kommer som 
en överraskning och över-
raskande reaktioner från den som för-
hörs reflekteras på förhörsledaren och 
kan också få särskilt en dåligt förberedd 
förhörsledare att vackla i sin ställning 
som ledare av diskussionssituationen. 
Av den anledningen är det nyttigt att för-
hörsledaren har så mycket pålitlig infor-
mation som möjligt både om händelsen 
som utreds och om personen som för-
hörs. Den här informationen kan man 
också sträva efter i förhöret, men ju mer 
betydelsefullt förhör det är fråga om, 
desto bättre måste förhörsledaren för-
bereda sig inför förhöret. Här kan man 
som stöd utnyttja den ovannämnda tids-
linjen, och i allmänhet det, att förhörsle-
daren mot bakgrunden av annan infor-
mation har bildat sig en uppfattning om 
vad som har hänt innan händelsen eller 
serien av händelser som ska utredas och 
som är föremål för uppmärksamheten 
och vad som har hänt efter det. Också 
i det här förberedande arbetet stöder 
förståelsen, som ökar i takt med erfaren-
heten, för hur människor vanligen fung-
erar i olika situationer och hurdana de 
sociala situationernas skript, manus, är i 

allmänhet. Å andra sidan borde förhörs-
ledaren skaffa så mycket bakgrundsin-
formation som möjligt om personen 
som ska förhöras, också här allt mer och 

mer grundligt ju viktigare 
sak och förhörsmöte det 
är frågan om. 

En oskyldig som för-
hörs reagerar vanligtvis – 
och fullt ”psyko-logiskt” 
förståeligt – positivt till 
att polisen som träffar 
honom eller henne för 
första gången vet många 

saker om honom eller henne och där-
för verkligen förstår den som förhörs. 
På motsvarande sätt är det betydelse-
fyllt på ett förhörstaktiskt sätt, också här 
med grund i vardagstänk förståeligt, att 
en person som förhörs som på riktigt 
är skyldig kan bli förvånad då han eller 
hon märker hur mycket man känner till 
om honom eller henne redan innan det 
egentliga förhöret. De informationskäl-
lor som kommer fram i förhöret åter-
kommer till den här utgångspunkten 
– till det om personen faktiskt är skyl-
dig eller oskyldig – och som en skicklig 
och väl förberedd förhörsledare kan dra 
nytta av. 

* * * 

”Förhöret är som en schackmatch, där man 
genom flera spel strävar efter målet med små 
steg, genom att på förhand så långt som möjligt 
räkna ut vad den som förhörs kommer att svara 
på vilken fråga.”

Mikko Ylikangas 

Enligt vissa 
uppfattningar har man 
plockat bort några av 
de vita spelpjäserna 
redan innan spelet 

börjar. 
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Mikko Ylikangas utmärkta jämförelse 
mellan ett förhör och en schackmatch 
ger på ett träffande sätt uttryck åt olika 
betraktelsesätt i förhörsmötet. Precis 
som i schack är den personliga stilen och 
förmågan att variera den också viktiga i 
förhöret då man möter olika människor. 
Å andra sidan styrs båda funktionerna 
av mycket strikta regler. Den förnyade 
lagstiftningen som definierar den miss-
tänktas ställning, och som också garan-
terar den misstänktas rättigheter, har på 
nytt definierat – på ett metaforiskt sätt 
– ”spelredskapens” funktioner och möj-
liga ”drag” på ett betydelsefullt sätt. En-
ligt vissa uppfattningar har man plockat 
bort några av de vita spelpjäserna redan 
innan spelet börjar. Det här ställer ännu 
större krav än tidigare på framtidens 
brottsutredare och förhörsledare att 
hantera olika betraktelsesätt och för-
hörsstrategier, utan att glömma sin egen 
personliga stil. 

Fortfarande bekantar sig också 
schackspelarna med den kommande 
motståndarens stil och spelhistoria, vil-
ket ger dem möjlighet att förutse det 
som kommer och minska möjligheten 
för överraskningar. Början av schack-
spelet är jämförbart med början av in-
teraktionen, där den riktning som spelet 
byggs upp på i stor utsträckning be-
stäms, samt de roller som parterna med 
sin egen personlighet tar eller förtjänar. 
I mitten av spelet – som i utredningen 
kan betyda upp till flera tiotals förhör – 
byggs anfalls- eller försvarsställningarna 
för spelets utgång delvis upp genom 
uppoffringar. Också förhörsledaren 
måste alltså klara av att gå så djupt in 
i interaktionen att han eller hon ur in-

Också förhörsledaren måste 
alltså klara av att gå så 

djupt in i interaktionen att 
förhörsledaren ur interaktionen, 

utan att ge upp strategiskt 
viktig information, kan få 
information som främjar 
utredningen av saken. 
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teraktionen, utan att ge upp strategiskt 
viktig information, kan få information 
som främjar utredningen av ärendet. I 
slutet av spelet eller i de sista förhören 
använder förhörsledaren – som inte ska 
ses som en aggressiv anfallare särskilt på 
så sätt att förberedelserna, det vill säga 
förfrågningar och bakgrundsarbetet, är 
gjort med omsorg och mitten av spelet 
har spelats klokt – information som för-
hörsledaren fått i förhöret och på annat 
sätt och genom att bygga upp bevis för 
en logisk och pålitlig slutledning, som 
den förhörda borde kunna svara på eller 
ge en egen logisk lösning. 

Precis som en skicklig schackmästare 
flera drag innan spelet är slut kan veta 
hur spelet logiskt kommer att fram-
skrida och sluta, kan också en skicklig 
förhörsledare på det här sättet i sitt eget 
slutspel använda de förutsättningar han 
eller hon skapat i mitten av spelet, den 
information som producerats under för-
höret och ofta också bevis som skaffats 
på annat sätt enligt den logiska och tids-
enliga ordningen som förhörsledaren 
planerat. På samma sätt som i schack 
försvagar förlorad kontroll över sina 
känslor, att bli provocerad eller föroläm-
pad, på ena eller andra sidan, möjlighe-
terna att lyckas. Förhörsledaren måste 
känna sig själv, vara redo att utvecklas 
som människa och i sitt yrke. På samma 
sätt borde man också vara förberedd på 
att polisen och rätten inte alltid vinner i 
det verkliga livet. 

Att klara sig med den här motstridig-
heten är en viktig faktor i allt polisar-
bete för att uppleva att arbetet är me-
ningsfullt och för personens välmående, 
också i uppgiften som utredare och 

förhörsledare. Polisen ser och upplever 
samhällets och mänsklighetens alla si-
dor i sitt arbete. De som blir poliser är 
mycket motiverade och hängivna perso-
ner som vill främja den vardagliga säker-
heten, tjäna det som är rätt, hjälpa män-
niskor och samhället i sitt arbete. Att 
starkt förbinda sig till målsättningarna 
i sitt arbete kan också orsaka förståelig 
cynism, särskilt om man anser att man 
har blivit ensam utan tillräckliga redskap 
att försvara de här värderingarna. Språk-
liga färdigheter och interaktionsförmåga 
är till fördel då man behandlar och de-
konstruerar de många belastningsfak-
torer som oundvikligen hör till polisens 
arbete. Förmåga att diskutera och sätta 
ord på erfarenheter är också en förut-
sättning för polisens eget välmående 
och den egna arbetsförmågan.
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“Som mordvapen använde städaren blåbärskvarg 

blandad med sövande medel samt en vass 

kniv.”
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Tammerfors, 6.12.2013 kl. 17.50. 
En grupp demonstranter närmar 
sig det stängsel som polisen rest 

i Andparken i Tammerfors. I Tammer-
forshuset som syns i bakgrunden firas 
Finlands självständighet under ledning 
av republikens president. Några demon-
stranter försöker fälla stängslet. Bakom 
stängslet kastar man flaskor på och skju-
ter fyrverkerier mot jourhavande kra-
vallpoliser (JOUHA-poliser)1. Ridande 
poliser övervakar demonstranterna och 
försöker hindra dem från att ta sig till 
det isolerade området. Demonstranterna 
slår på stängslet med ishockeyklubbor. 
Polishästarna och konstaplarna på de-
ras ryggar får sin beskärda del av slagen. 
Någonstans i bakgrunden hörs ljudet av 
ett bilfönster som går sönder. Jag följer 
kravallerna på nära håll och tänker att det 
tills vidare inte har inträffat något över-
raskande. Precis ett sådant här händelse-
förlopp har förutspåtts. Men varför i hela 
fridens namn ställer man till upplopp en 
decemberkväll i Tammerfors? Och var-
1   JOUHA = Joukkojenhallinta, på svenska ”hantering av folk-
massor”. På svenska används ordet kravallpolis.
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för finns Skyddspolisens analytiker på 
plats för att observera situationen?

* * *

Skyddspolisen (Skypo) är 
för många medborgare en 
ganska främmande orga-
nisation. Ämbetsverket är 
ganska återhållsamt i den 
offentliga kommunika-
tionen – man ger sällan 
utlåtanden om aktuella sa-
ker och om man gör det 
är innehållet ofta sparsamt. Detta beror 
på karaktären hos Skyddspolisens kärn-
verksamhetsområden. En framgångsrik 
bekämpning av terrorism, olagliga efter-
forskningar (spionage) och extrema rö-
relser som motsätter sig demokrati för-
utsätter att man i stor utsträckning agerar 
i kulisserna. Information om spionage 
och hemliga analyser som utvecklats från 
denna delges efter övervägande endast 
de aktörer som behöver den. Hemlig 
är fortsättningsvis det drag som stämp-
lar Skyddspolisen, även om öppenheten 
har fått ett klart starkare fotfäste under 
2000-talet. Till exempel på Skyddspoli-
sens webbplats och i offentliga översik-
ter finns mer information än tidigare om 
ämbetsverkets verksamhet.2

Terrorismbekämpningen har högsta 
prioritet i nästan alla EU-länders sä-
kerhetstjänster, och så även inom vid 
Skyddspolisen. Hotet om internationell 
terrorism når de finländska rubrikerna i 
synnerhet när ett terrordåd inträffar i ett 

2   Skyddspolisens broschyr; Skyddspolisens årsberättelse 2014.

annat europeiskt land. Terrorismen har 
ännu inte nått Finland i form av konkreta 

terrordåd3. Hot i anslutning 
till internationell terrorism 
förebyggs vid Skyddspoli-
sens enhet för terrorismbe-
kämpning4.

En annan central uppgift 
som Skyddspolisen har är 
att avslöja spionage som 
riktas mot Finland. Det 
uppdagas ganska sällan be-
tydande fall av spionage. 
Det senaste fallet som ock-

så fick mycket publicitet i medierna var 
kanske webbspionaget på utrikesminis-
teriet som avslöjades 20135. Verksamhet 
som avslöjar spionage sköts av kontra-
spionageenheten6.

Vår tredje operativa enhet, säkerhets- 
och regionenheten, ansvarar för statens 
interna säkerhet och bekämpningen av 
hot mot statsledningen samt utarbe-
tandet av säkerhetsutredningar7. Själv 
arbetar jag som analytiker av inhemska 
extrema rörelser vid säkerhets- och re-
gionenheten. Ur Skyddspolisens syn-
vinkel är läget inom sektorn för statens 
interna säkerhet för närvarande lugnt. 
Inga organiserade extrema rörelser hotar 
samhällsordningen i Finland. Det största 
hotet utgörs av enskilda radikaliserade 
personer som kan utföra ett omfattande 
våldsdåd.8

3   Kullberg, A. (2011). Suomi, Terrorismi, Supo.
4   Skyddspolisens reglemente.
5   Skyddspolisens meddelanden (2.7.2014).
6   Skyddspolisens reglemente.
7   Skyddspolisens reglemente.
8   Inrikesministeriet. Våldsam extremism i Finland – läge-
söversikt 2/2014.
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* * *

En analytikers arbetsbild vid Skyddspo-
lisen kan sammanfattas på följande sätt: 
Deckarna – det vill säga detektiverna och 
överdetektiverna – skaffar fram informa-
tion genom efterforskningar som sedan 
ges till analytikern. Analytikerns uppgift 
är att av enskilda delar av spaningsinfor-
mationen skapa en helhet eller använda 
dem för att komplettera en helhetsbild 
som redan tidigare skapats. Framskaf-
fandet och analysen av spaningsinforma-
tion är en del av säkerhetsunderrättelse-
cykeln, vars slutprodukt består av olika 
rapporter, till exempel lägesöversikter 
och hotbedömningar, som skrivs av en 
analytiker. Dessa slutprodukter ges oftast 
till statens högsta politiska ledning eller 
till andra polisenheter som stöd för be-
slutsfattande och verksamhetsstyrning. 
De styr också Skyddspolisens egen verk-
samhet – den analyserade informationen 
kan leda efterforskningarna i en ny rikt-
ning och ändra tyngdpunkterna i verk-
samheten. 

En underrättelsecykel rullade för min 
del igång under andra halvan av 2013 när 
man observerade tecken på comeback 
av en radikal anarkistisk demonstration 
på självständighetsdagen. Kuokkaviera-
sjuhlat som ordnades i början av årtusen-
det och som färgades av kravaller hade 
börjat tyna bort efter 2003; evenemanget 
som inspirerats av den världsomfattande 
rörelsen som kritiserar globalismen hade 
nått slutet av sin livscykel. Under själv-
ständighetsdagarna 2004–2012 sågs i 
praktiken inga radikala massrörelser i 
Kuokkavierasjuhla-anda. 

En framgångsrik bekämpning 
av terrorism, olagliga 

efterforskningar (spionage) och 
extrema rörelser som motsätter 
sig demokrati förutsätter att 
man i stor utsträckning agerar 

i kulisserna.

Inga organiserade extrema 
rörelser hotar samhällsordningen 

i Finland. Det största 
hotet utgörs av enskilda 

radikaliserade personer som 
kan utföra ett omfattande 

våldsdåd.
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År 2013 var sedan igen en lämplig tid-
punkt för en anarkistisk protest. Åter-
upplivningen var möjlig 
eftersom det gått tillräck-
ligt lång tid sedan föregå-
ende radikala självstän-
dighetsdagsdemonstration 
och för att presidentens 
självständighetsdagsmot-
tagning flyttades från Hel-
singfors till Tammerfors. 
På tio år hade en ny, ung 
generation hunnit komma 
in på den anarkistiska spel-
planen och denna genera-
tion hade tillräckligt med iver att åter-
uppliva protesttraditionen − i synnerhet 
på en helt ny arena. Gatorna som omger 
presidentens slott i Helsingfors böts ut 
mot Tammerforshusets park i Tammer-
fors. Evenemanget fick till och med ett 
namn som bildats av dess förebild: Kiak-
kovierasjuhlat. 

I fråga om beredskap för den här ty-
pen av protestartade politiska masseve-
nemang har Skyddspolisen i uppgift att 
utarbeta en hotbedömning, utifrån vilken 
polisen sedan försöker förbereda sig för 
situationen på ett så ändamålsenligt sätt 
som möjligt. Hotbedömningen påver-
kar fastställandet av resursfördelningen 
inom polisens lägesorganisation och 
den ursprungliga taktiken för agerande. 
Eftersom inte heller Skyddspolisen har 
någon kristallkula som kan berätta hur 
framtiden ser ut måste man nöja sig med 
det nästbästa alternativet – analyser. 

* * *

Några detektiver vid Skyddspolisen 
började alltså samla information med 

anknytning till den kom-
mande demonstrationen 
från olika källor. I takt med 
att informationen ökade 
började riktlinjerna för eve-
nemanget och de hot det 
kunde medföra utformas. 
Man förväntade sig inte en 
alldeles fredlig manifesta-
tion, utan budskapet skulle 
framföras med olagliga me-
toder. Denna slutsats stöd-
des av flera underrättelse-

uppgifter eller snarare av den helhet som 
uppgifterna bildade. 

Kuokkavierasjuhlat skapade alltså den 
ursprungliga referensramen för demon-
strationen. Eftersom Kiakkovierasjuhlat 
på sätt och vis var en fortsättning på 
Koukkavierasjuhlat, bedömde man att 
evenemanget kommer att följa samma 
mönster som sin föregångare. En viss 
grad av kravaller var att vänta.

Den aktör som ordnade demonstratio-
nen − en lös sammanslutning av anar-
kister och andra likasinnade extrema 
vänsteraktivister − planerade ramarna 
för evenemanget : tidpunkten, mötes-
platsen, sidoprogrammet och den preli-
minära rutten för följet. Den aktör som 
ordnade evenemanget var sådan att man 
utgick från att mer radikala handlingar än 
normalt var att vänta. Anarkistiska de-
monstrationer avviker fullständigt från 
åsiktsyttringar som ordnas av traditio-
nella medborgarorganisationer. Medbor-
garorganisationer gör sig inte skyldiga till 
några olagliga handlingar, medan olagliga 

På tio år hade en 
ny, ung generation 
hunnit komma in på 
den anarkistiska 

spelplanen och denna 
generation hade 
tillräckligt med 
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handlingsmodeller till och med verkar ha 
ett egenvärde för upploppsbeundrande 
anarkister. 

Marknadsföring är viktig för att man i 
den måttliga och rentav lata demonstra-
tionskulturen i Finland ska få människor 
att fatta intresse för ett evenemang och 
komma till platsen. I marknadsföringen 
för Kiakkovierasjuhlat utnyttjade man ef-
fektivt internet och sociala medier; infor-
mation spred sig genom bloggar, Twitter, 
Facebook och flera diskussionsforum. 
Också majoritetsmedierna gav mark-
nadsföringen draghjälp eftersom den 
kommande demonstrationen granskades 
i tidningar och TV-program. Marknads-
föringen av evenemanget indikerade att 
demonstrationen skulle komma att ha en 
konfliktsökande karaktär. Retoriken och 
bildspråket skapade − antingen direkta 
eller indirekta − associationer till upp-
lopp. De lät förstå att syftet inte endast 
var att lyfta fram missnöjet utan också 
att understryka det med hjälp av kraval-
ler. Utsikten om kravaller lockade också 
sådana personer som inte brydde sig om 
själva demonstrationen eller dess poli-
tiska budskap till platsen. 

Kiakkovierasjuhlat marknadsfördes 
inte endast som en åsiktsyttring. Det var 
också fråga om en fest. Genom musik 
och lekfullt sidoprogram lockades också 
politiskt omedvetna ungdomar som inte 
hörde till aktivistkretsarna att tillbringa 
fredagskvällen på platsen. Det faktum 
att mer eller mindre berusade ungdomar 
skulle delta i denna typ av protestevene-
mang bestående av några hundra perso-
ner bedömdes öka risken för störande 
beteende.

Hotbedömningen påverkar 
fastställandet av 

resursfördelningen inom 
polisens lägesorganisation och 
den ursprungliga taktiken för 

agerande.
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Före evenemanget fick demonstran-
terna också anvisningar om hur de skulle 
agera om de hamnade i 
kontakt med polisen. Eve-
nemangets organisatörer 
hade ordnat en telefon-
tjänst som kunde ge ju-
ridisk rådgivning till den 
som blev gripen av poli-
sen. Det finns inget behov 
av en sådan beredskap vid 
fredliga åsiktsyttringar.

Ovan nämnda information, som en-
dast fåtts från öppna källor, tydde på 
att man kunde förvänta sig oroligheter 
under demonstrationen. Denna uppfatt-
ning stöddes också av information som 
samlats in från andra (hemliga) källor 
och genom andra (hemliga) metoder 
för framskaffande av information. Slut-
satsen i hotanalysen var att kravaller var 
oundvikliga eftersom evenemanget re-
dan på förhand hade en radikal karaktär. 
I praktiken bedömde man att detta skulle 
medföra skadegörelse på fastigheter och 
fordon samt våld mot poliser, främst i 
form av flaskkastning och fysiskt mot-
stånd. Man förutspådde också att de-
monstranterna skulle försöka ta sig in på 
det område som polisen isolerat, det vill 
säga närmare festplatsen, men tack vare 
säkerhetsarrangemangen ansågs detta 
vara inte vara möjligt i praktiken. I det 
avseendet kunde demonstranterna inte 
vinna mer än silvermedaljer.

* * *

Själv reste jag på evenemangsdagen till 
Tammerfors för att samla in informa-

tion med tanke på efteranalysen. Efter-
som det förväntades att kravaller skulle 

uppstå måste evenemanget 
också analyseras i efter-
hand. Metoden för fram-
skaffande av information 
var iakttagande observation 
eller passiv deltagande ob-
servation. I praktiken inne-
bar detta att jag följde med 
demonstrationen och hän-

delserna på nära håll utan att aktivt delta 
i händelseförloppet. 

Flera deltagare hade maskerat sig när 
demonstrationsgruppen började röra 
sig från Tammelatorget. De hade kom-
mandoluvor, huvor framför ansiktet och 
Timo Jutila-masker. Maskeringen gör 
det svårare att identifiera en person och 
minskar risken att åka fast om personen 
gör sig skyldig till ett brott. Därför kan 
denna typ av anonymitet sänka tröskeln 
att delta i olaglig verksamhet. 

Och olagliga handlingar började före-
komma mycket snart. Med ishockeyklub-
bor försökte man krossa fönstren på den 
första banken som passerades. Fordon 
som parkerats på gatan fick skador. Eve-
nemangets radikala karaktär konkretise-
rades; syftet var inte endast att marschera 
och ropa slagord, utan också att skapa 
tumult.

Såsom berättades i början av artikeln 
fortsatte kravallerna i Ankparken i närhe-
ten av det område som polisen isolerat. 
Inte en enda demonstrant greps ännu i 
det här skedet av polisen, vilket kanske 
uppmuntrade vissa åskådare att delta i 
härjandet. Cirka 200–300 demonstran-
ter fanns på plats och nästan lika många 

Slutsatsen i 
hotanalysen var 

att kravaller var 
oundvikliga eftersom 
evenemanget redan 
på förhand hade en 
radikal karaktär.
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följde evenemanget från sidan. En klar 
minoritet av demonstranterna, kanske 
en tiondedel, deltog i kravallerna. Även 
de mer passiva deltagarna bidrog dock 
också till kravallerna; de gav sitt tysta 
samtycke till handlingarna och bildade en 
stor människoskara som skyddade upp-
loppsmakarna. 

Från Ankparken fortsatte demonstra-
tionsgruppen sin färd genom centrum 
till Kyrkoparken. Under demonstrations-
tågets framfart slogs fönster sönder, for-
don skadades och övervakningskameror 
hackades sönder. Efter en paus i Kyrko-
parken inleddes andra akten. Gruppen 
av demonstranter, som redan minskat 
en aning, marscherade längs huvudga-
tan tillbaka till Ankparken i samma anda: 
skadegörelse, våld mot poliser, tumult. I 
det här skedet började polisen dock gri-
pa personer. En del av upprorsmakarna 
hamnade i häktet och resten av gruppen 
skingrades. Demonstrationen var slut 
och kravallerna likaså. I samma veva slu-
tade också min arbetstur.  

Händelserna i Tammerfors under 
självständighetsdagens kväll syntes na-
turligtvis i mediarubrikerna följande dag. 
Polisen ordnade ett i TV direktsänt in-
formationstillfälle där man också gick 
igenom innehållet i Skyddspolisens hot-
bedömning9. Medierna ägnade mest upp-
märksamhet åt kravallerna, våldet och 
skadegörelsen. Demonstranternas egent-
liga budskap − kritiken mot ojämställd-
heten i samhället − hamnade åt sidan. 
För den stora allmänheten liknade eve-
nemanget främst ett ansvarslöst härjande 
9   YLE Areena. Polisens informationstillfälle om kraval-
lerna i Tammerfors. 7.12.2013.
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av berusade ungdomar. Demonstranter-
nas budskap kunde allmänt tolkas på det 
sätt som Radio Suomipops hovmusiker 
Ilkka beskrev: ”Också när ölen är varm 
och marken täckt av snö, är det samhället 
som bär skulden”10. 

* * *

Demonstrationen i Tam-
merfors var ett mycket 
typiskt ”finländskt upp-
lopp”. Det var en festbe-
tonad demonstration som 
hade planerats i förväg och för vilken 
man redan på förhand hade skapat en 
aggressiv och konfliktsökande atmosfär. 
De första personer som gjorde sig skyl-
diga till olagliga gärningar definierade 
och tänjde på normerna och beteende-
modellerna för evenemanget; de drog 
igång kravallerna och konkretiserade 
evenemangets radikala karaktär. Däref-
ter kunde vem som helst som ville och 
vågade följa deras exempel. Gärning-
arna blev i stor utsträckning självstyrda. 
När demonstrationen tog slut, upphör-
de också kravallerna. De fortsatte inte 
under natten och spred sig heller inte 
till nya områden. Kravallerna begrän-
sades både i fråga om tid och plats till 
demonstrationen, och var således en del 
av den. Juridiskt sett skulle evenemanget 
och vissa deltagares handlingar i princip 
kunna kallas för upplopp. Ur samhälls-
vetenskaplig synvinkel är upplopp dock 
en överdriven term. Det var endast fråga 
om en demonstration med inslag av våld-

10   Radio Suomipop. Aamulypsy 9.12.2013.

samt beteende.11 
Kiakkovierasjuhlat är ett mycket be-

skrivande exempel på en radikal vän-
sterextrem massrörelse i Finland när 
den är ”som värst”. Rörelsen utgör ett 

förutsägbart och begränsat 
hot, men den äventyrar inte 
i betydande utsträckning det 
finländska samhället eller sä-
kerheten för människor som 
bor i Finland.

* * *

I den här artikeln behandlas ett feno-
men som anknyter till Skyddspolisens 
verksamhetsområde och min arbetsbild, 
anarkistiska radikala rörelser, genom en 
konkret händelse. De hot som de anar-
kistiska radikala rörelserna utgör är dock 
förhållandevis ringa. Internationell eller 
endemisk terrorism, annat omfattande 
våld och spionage kan utgöra allvarligare 
och skadligare hot för samhället.

Skyddspolisens uppgiftsfält således 
mycket mångsidigt och vi behöver per-
soner med olika kunskaper och person-
ligheter för att kunna trygga vårt demo-
kratiska samhällssystem. Skyddspolisen 
kan erbjuda även dig ett intressant och 
utmanande arbete. 

11   Inrikesministeriet. Våldsam extremism i Finland – läge-
söversikt 1/2014; Helkama, K., Myllyniemi R. & Liebkind, K. 
(2004) Johdatus Sosiaalipsykologiaan. Joukkokäyttäyty-
minen, s. 325–338.
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“Det fanns sömnmedel i maten och när 

offret hade somnat slog städaren ihjäl 

henne, släpade till sin bil och förde in  

i skogen.”
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En berättelse om redaktörer 
och deras berättelser

Mikko Pelttari

Det har alltid varit lätt att iden-
tifiera sig med detektiv Virta. 
Visst låtsas han vara lite förmer 

än andra när hans fina utbildning eller lit-
terära begåvning kommer på tal. Han är 
ändå mänsklig: empatisk, öppen och gör 
misstag.

Detektiv Virta är från en annan värld 
än sin närmaste chef, kommissarie Frans 
J. Palmu. Enligt den tjurskallige Palmu är 
spontant resonemang det enda som be-
hövs i polisarbetet. Fantasi, psykologi, 
intuition och annat liknande är bara me-
ningslösa och egentligen farliga egenska-
per. Och om det här ämnet orkar Palmu 
predika. Till hans trosbekännelse hör: 
”Det är bara att samla fakta, orubbliga 
realiteter, sätta dem i rätt sammanhang 
och sedan dra nödvändiga slutsatser ut-
gående från dem. Det är allt!” (citatet 
översatt av denna artikels översättare)1

Den principen visar Palmus grundka-
raktär: han är jämt och ständigt onödigt 
oeftergivlig och högfärdig. Och inte är 
det väl allt; det måste finnas något annat 

1  Waltari: Komisario Palmun erehdys (Kommissarie Palmus misstag, 
på finska), s. 8.

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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också i kommissariens arbete. Och vad 
då ”det är bara att samla fakta”? Det är 
ganska arrogant att förvänta sig att det 
på något sätt skulle vara lätt att samla 
orubbliga realiteter, sätta dem i rätt sam-
manhang och till på köpet kunna dra 
nödvändiga slutsatser.

Jag vet inte mer om polisens yrkesi-
dentitet eller arbetspraxis än det som 
Palmu och andra lagväk-
tare i litteratur och rörlig 
bild har lärt mig. Prin-
cipförkunnandet av Mika 
Waltaris surpuppa tilltalar 
mig av andra orsaker. Det 
skulle nämligen med små 
modifieringar kunna till-
lämpas på till exempel reportrar. Till ex-
empel så här:

Det är visst bara att samla orubbliga 
fakta, sätta dem i rätt sammanhang och 
sedan dra nödvändiga slutsatser utgå-
ende från dem. Men det är ju först där allt 
börjar!

Den här texten handlar om journa-
listik och journalisternas arbete. Det 
jobbet börjar med ovan nämnda insam-
lande av fakta, och efter det börjar man 
skriva. Då man sitter med ett tomt pap-
per framför sig måste man först fundera 
på vad som är viktigast. Journalister pra-
tar ofta om ”artikelns höjdpunkt”, med 
vilket man avser att texten inleds med 
det främsta och intressanta sakinnehål-
let. Något som man vill betona. I det här 
avseendet skiljer sig en journalistisk text 
ofta från deckare: det är ingen bra idé att 
spara det stora avslöjandet till sist, utan 
det måste skrivas ut innan läsaren har 
tröttnat och vänt på bladet.

Om det här hade varit en artikel i en 

dagstidning så skulle det viktigaste sak-
innehållet redan ha fått vänta alltför 
länge. Det kommer nu. I mitt arbete 
som redaktör har jag lärt mig att journa-
listik handlar om följande.

Journalisten letar efter viktiga saker, berättar 
varför de är viktiga och gör dem intressanta.

Det är ändå inte läge att glömma Pal-
mus principer. De saker som journalisti-

ken betraktar som viktiga 
måste grunda sig på fakta, 
så samlande och testande 
av orubbliga fakta utgör 
kärnan i arbetet. Emel-
lertid är inte ens de mest 
obestridliga fakta vanligt-
vis2 intressanta, om de är 

lösryckta. Därför behöver en bra jour-
nalist övning i att se sambanden mel-
lan saker och fantasi för att skapa nya 
synvinklar. Journalistik som träffar mitt 
i prick får läsarna att tänka och ryckas 
med.

I den här texten talar jag ur journa-
listens professionella perspektiv, främst 
ur en personlig synvinkel. Jag kommer 
i korthet att ta upp vad journalistik är, 
vad journalisten gör och varför man ska 
ta journalistik på allvar. I synnerhet om 
man arbetar med det.

Polisen utgör ett viktigt kugghjul i den 
demokratiska samhällsordningen. Det 
är också journalistik som tar sig själv på 
allvar, och i allra högsta grad dessutom.

* * *

2 Den tidigare redaktionschefen för tidningen Helsingin Sanomats 
elektroniska tjänster, Paula Salovaara, sade på en föreläsning i början 
av oktober 2013 att det på HS:s webbsidor finns fyra temaområden 
som alltid intresserar folk: dinosaurier, nazister, astronomi och 
värmepumpar.

Då man sitter med 
ett tomt papper 

framför sig måste man 
först fundera på vad 
som är viktigast. 
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Journalistiken kallas för den fjärde stats-
makten. Under årens lopp har i särskilt 
journalisterna själva lekt med den tan-
ken. Pratet om statsmakterna bottnar 
i den idé som baronen Montesquieu 
presenterade på 1700-talet om att det är 
skäl att hålla de tre samhälleliga makt-
utövarna – den lagstiftande makten, den 
politiska verkställande makten och den 
juridiska dömande makten – åtskiljda3.

Också den finländska demokratin 
grundar sig på den här indelningen, 
även om de tre makterna inte är helt och 
hållet separerade från varandra.4 För lag-
stiftningen ansvarar den genom folkval 
valda riksdagen, inom vilken man bildar 
statsrådet, som verkställer statens poli-
tik.  Rättsväsendet, det vill säga allt från 
dem yngre konstapeln till domaren i 
högsta domstolen, utövar den dömande 
makten och övervakar att lagenligheten 
förverkligas.

De tre traditionella statsmakterna 
fastställs i tredje paragrafen, ”parlamen-
tarism och fördelning av statliga uppgif-
ter”, i grundlagen:

Den lagstiftande makten utövas av riks-
dagen, som också fattar beslut om statsfi-
nanserna.

Regeringsmakten utövas av republikens 
president samt statsrådet, vars medlem-
mar skall ha riksdagens förtroende.

Den dömande makten utövas av obero-

3 En djupgående finskspråkig artikel om Montesquieu finns i den 
elektroniska encyklopedin filosofia.fi: http://filosofia.fi/node/5286. 
(Läst 17.10.2013) 

4 Statsrådet, mer vardagligt regeringen, ansvarar inför riksdagen, så 
de är inte helt oberoende av varandra.
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ende domstolar, i högsta instans av högsta 
domstolen och högsta förvaltningsdomsto-
len.5

De tre formerna av makt-
utövning skiljs från varan-
dra för att möjligheten till 
missbruk ska minska. En 
riksdagsledamot kan inte 
dela ut böter, och polisen 
kan inte stifta lagar.

Journalistiken kallas för den fjärde 
statsmakten eftersom man tänker sig att 
dess uppgift är att övervaka de tre an-
dra, som maktens vakthund. Journalistik 
omnämns inte i grundlagen, men i den 
tolfte paragrafen skapas förutsättningar 
för den:

Var och en har yttrandefrihet. Till yttran-
defriheten hör rätten att framföra, sprida 
och ta emot information, åsikter och an-
dra meddelanden utan att någon i förväg 
hindrar detta.6

I Finland får man framföra och sprida 
information, åsikter och andra medde-
landen utan att någon i förväg hindrar 
detta. I samma sammanhang nämns att 
yttrandefriheten också omfattar likvär-
diga möjligheter att ta emot dessa medde-
landen. Yttrandefriheten är fundamentet 
i en liberal demokrati7, och denna grund 
ger journalistiken utrymme i samhället.

Det fastställs också att var och en har 
yttrandefrihet, vilket innebär att vem 

5 Finlands grundlag: http://www.finlex.fi/sv/laki/
ajantasa/1999/19990731. (Läst 20.10.2013)

6 Se ovan.

7 Ett demokratiskt samhällssystem där makthavarna måste 
respektera lagarna och grundlagen ger medborgarna stora friheter.

som helst kan bli journalist eller grunda 
till exempel en tidning. Gällande de an-

dra statsmakterna är tillvä-
gagångssättet mer reglerat. 
Man kan inte bli domare, 
åklagare eller polis utan en 
reglerad eller specialiserad 
utbildning, och staten har 
en stabil monopolställning 
i polisbusinessen.

Eftersom man får fram-
föra, sprida och ta emot åsikter och an-
dra meddelanden utan att någon hindrar 
det är journalistiken folkets röst obe-
roende av vad man sprider: politiska 
kommentarer, kåserier, virkningstips, 
personskildringar, skvaller om kändi-
sar, statistikanalyser eller mästerprov av 
den undersökande journalistiken. Det är 
klart att det vore genomskinligt banalt 
att kalla all journalistik politisk. Ändå är 
journalistiken också i sig en samhällelig 
kraft.

Redan det faktum att det existerar 
massmedia och den journalistiska pro-
fessionen8  som svär att de är oberoende 
kan ses som en demokratiserande sak. 
Maktens vakthund skulle bara vara en 
knähund om makthavarna inte skulle 
vara tvungna att ta den i beaktande. Även 
om alla statsmakter i teorin kan räknas 
som demokratins stöttepelare så är de 
egentliga makthavarna för journalister-
na också objekt för ständig granskning 
och misstankar. Bara en liten misstanke 

8 Med profession avses enligt Pietilä (2012) ett yrke som är ansett 
med tanke på människolivet och som kräver specialiserade kunskaper, 
färdigheter och utbildning. Exempelvis polisyrket är en profession. 
Jag kallar också journalistik för en profession eftersom arbetet, även 
om det inte ställer några utbildningskrav, i dagens samhälle kräver 
mångsidiga färdigheter som i synnerhet universitetsstudier kan bidra 
med. I det avseendet är det specialiserat. 

Yttrandefriheten 
är fundamentet i en 
liberal demokrati, 
och denna grund 

ger journalistiken 
utrymme i samhället. 
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om att en politiker eller polis sysslar med 
lurendrejeri gör att journalisten blir de-
ras motståndare, eller åtminstone borde 
bli det. Frågade polisen efter papper på 
grund av hudfärgen?9 Var det nödvän-
digt att använda maktmedel? Kom poli-
sen undan vid åtalsprövningen? Frestel-
sen att missbruka sin makt minskar med 
rädslan att avslöjas. Utan fungerande 
massmedia skulle demokrati därför vara 
något helt annat än demokrati.10

Den politiska dimensionen hänger 
redan ihop med det journalistik överlag 
är. Frågan om hur bra den fjärde stats-
makten lyckas sätta pli på de tre andra 
är en empirisk fråga som är upp till jour-
nalisterna och medierna själva.  Det är 
givetvis inte så att allt som anses bety-
delsefullt och viktigt ur samhällets per-
spektiv skulle vara politiskt. Bevare mig 
väl, största delen är inte det. Och det är 
kanske inte vettigt att kräva att all jour-
nalistik, eller ens all bra journalistik, ens 
på något sätt ska ha betydelse för sam-
hället. Det viktigaste är att journalistiken 
ändå alltid skulle kunna vara politisk.

Till följd av grundlagens paragraf  om 
yttrandefrihet lämnar lagstiftningen för 
det mesta journalistiken i fred. Yttran-
defrihetslagen11 förtydligar masskom-
munikationens ansvar och definierar till 

9 Diskrimineringsnämndens förbud mot etnisk profilering: 
http://www.syrjintalautakunta.fi/sv/nyheter/1/0/
diskrimineringsnamnden_forbjod_diskriminering_pa_grund_av_
etnisk_bakgrund_i_samband_med_kontroll_av_resedokument. 
(Läst 30.10.2013)

10 Vehkoo (2011), s. 114–, behandlar på ett bra sätt idén ur ett 
nutida perspektiv.

11 Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation: http://www.
finlex.fi/sv/laki/alkup/2003/20030460. (Läst 22.10.2013)
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exempel källskydd12. Yttrandefriheten 
begränsas av strafflagen: journalisten 
måste i synnerhet beakta   paragrafer-
na om ärekränkning, integritetsskydd, 
olovlig observation och olovlig avlyss-
ning13 samt grov hets mot folkgrupp14.

Den stora idén bakom yttrandefrihe-
ten är avsaknaden av förhandscensur. 
Yttrandefrihet innebär 
inte att man får säga vad 
som helst och det anses 
okej i samhället. Yttran-
defrihet innebär heller inte 
att alla budskap skulle vara 
likvärdiga. I Finland är folk fria att också 
ge uttryck för sin dumhet. Enkelt sagt: 
yttrandefrihet ger folk möjlighet att säga 
det man har att säga utan att någon hin-
drar det.

Vem övervakar själva vakthunden då? 
I Finland tillämpas journalistisk själv-
reglering. Det innebär att hela journa-
listikfältet – redaktörer, förläggare och 
företrädare för lekmän – bildar ett organ 
som kallas Opinionsnämnden för massmedier, 
som övervakar den finländska informa-
tionsförmedlingens värden.15

Opinionsnämnden för massmedier 
intresserar sig inte för lagen. Det över-

12 Enligt källskyddet kan journalisten eller utgivaren på 
källans begäran låta bli att nämna ursprunget till den publicerade 
informationen om situationen eller meddelandets karaktär kräver 
det. Källskyddet kan i vissa fall upphävas i en domstol: http://
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030460#L4P16. (Läst 
22.10.2013)

13 24 kapitlet i strafflagen: http://www.finlex.fi/sv/laki/
ajantasa/1889/18890039001#L24. (Läst 22.10.2013) 

14 11 kapitlet i strafflagen: http://www.finlex.fi/sv/laki/
ajantasa/1889/18890039001#L11. (Läst 22.10.2013)

15 Vehkoo (2011) behandlar också det sociala internet, bloggvärlden 
och nätgemenskaperna som journalisternas övervakare, det vill säga 
som en femte statsmakt. Det finns fog för den idén. 

vakar att de av nämnden fastställda Jour-
nalistreglerna16 iakttas. Reglerna består 
av 35 punkter och en bilaga i fem punk-
ter som särskilt behandlar kvaliteten på 
nätpublikationer. Nästan alla massme-
dier har skrivit under ONM:s grundläg-
gande avtal och därmed förbundit sig 
till dess regleringar. Vem som helst kan 

göra en anmälan vid miss-
tanke att någon har brutit 
mot god journalistisk sed. 
På basis av anmälan fat-
tar nämnden ett enhälligt 
beslut om överträdelse av 

spelreglerna. Det medium som fått ett 
fällande beslut måste visa överträdel-
sen genom att utan dröjsmål publicera 
ONM:s resolution. Från och med bör-
jan av 2014 förutsätter ONM dessutom 
att antalet personer som nås av rättelsen 
ska stå i proportion till hur allvarligt felet 
är. Ett väsentligt sakfel i en stor artikel 
klaras alltså inte upp med en liten rättel-
se. Även fel på nätkanaler måste genast 
komma till kännedom så att man inte 
lockas att i tysthet redigera eller radera 
artikeln.

Självregleringen fungerar eftersom 
både redaktörer samt förläggare och hu-
vudredaktörer har förbundit sig till den. 
Den beskriver ramarna för alla parters 
verksamhet och fastställer minimikraven 
för god journalistik. Och utgör ett stort 
stöd för hela pressens och den enskilda 
redaktörens arbete.

Även om lagen lämnar journalisten i 
fred, så är journalistreglerna stränga. De 
sätter upp spelreglerna för journalistens 

16 Journalistreglerna finns på nätet på adressen http://www.
journalistiliitto.fi/se/spelregler/journalistreglerna/. (Läst 
17.10.2013)
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professionella ställning, sätt att skaffa 
fram information, den intervjuades rät-
tigheter, behandling av felaktig informa-
tion och integritetsskydd i den offent-
liga debatten. Journalistreglerna gäller 
ett område som inte berörs av lagen i 
och med att de drar upp grova riktlin-
jer för vad journalistik är, hurdan den 
borde vara och enligt vilka ideal den ska 
fungera. Med tanke på demokratin är 
det viktigt att massmedia håller ett visst 
avstånd till makthavarna. En fungerande 
självreglering bidrar till att upprätthålla 
denna viktiga klyfta.17

* * *

När jag gick i lågstadiet var min käraste 
bok WSOY:s Stora Världsatlas. Jag läste 
så att pärmarna lossnade och tejpade 
sedan fast dem. När Sovjetunionen föll 
ritade jag in de nya gränserna med en 
blyertspenna.

I boken presenterades först varje om-
råde med en stor världsdelskarta och ef-
ter den kom mer detaljerade kartor. De 
roligaste var specialkartorna i slutet av 
boken, där man bland annat lärde sig att 
kopra är en viktig exportvara för stater-
na vid Stilla havet. Jag hade ingen aning 
om vad kopra var.18

Jag tycker fortfarande mycket om kar-
tor. Nuförtiden beundrar jag ofta den 
rörande tydliga kartan över Helsingfors 
metro.

17 I Storbritannien pågår för närvarande en diskussion om ifall 
regleringen borde lagstadgas. I Danmark är regleringen obligatorisk för 
pressen samt för radio-och TV-kanaler.

18 Kopra är enligt Wikipedia den frövita som kokosmjölken i en 
kokosnöt stelnar till vid mognad: http://sv.wikipedia.org/wiki/
Kopra.

Med tanke på demokratin är 
det viktigt att massmedia 
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Finlands enda metrobana går från 
Gräsviken och förgrenar sig i öster till två 
ändstationer. Vartannat tåg kör till Nord-
sjö och vartannat till Mellungsbacka. 
Kartan över Helsingfors metro är en rak 
sträcka som förgrenar sig i 
två delar strax före den hö-
gra kanten. Sträckan delas 
in i stationer och det finns 
siffror som visar hur länge 
det tar att röra sig mellan 
stationerna. Från vänster: 
Gräsviken. 2 min. Kam-
pen. 2 min. Järnvägstorget. 
1 min. Kajsaniemi...

Metrotåget kör genom 
Helsingfors, och kartan utgör en minia-
tyrmodell och en häftig förenkling av 
detta. Kartan beaktar inte kurvorna, sta-
tionernas olika utgångar, det geografiska 
avståndet eller att tåget mellan Sörnäs 
och Fiskhamnen åker ovan markytan. 
Den som har gjort kartan har valt att ta 
med två saker av alla alternativ som var 
möjliga. Kanske för att de i det här sam-
manhanget är viktiga, nyttiga och intres-
santa för allmänheten.

Utöver att kartorna är tjusiga har de 
också ett samband med journalistiken. 
Amerikanen Jay Rosen, professor i jour-
nalistisk och journalist, presenterar i sin 
bok What are Journalists for? en rad bra 
frågor. En av dem är:

Går journalistik snarare ut på att göra 
kartor än att fotografera?19

Både inom journalistiken och kartogra-
fin strävar man efter att pressa det allra 
viktigaste och väsentligaste innehållet ur 

19 Rosen 1999, s. 292–293.

saken i fråga.20 Journalistens yrkesskick-
lighet är en viktig del av journalistiken, 
och den omfattar gallring – en strävan 
efter att i informationsöverflödets kaos 
förmedla någonting processerat och an-

vändbart till allmänheten. 
Journalistik är visserligen 
informationsförmedling, 
men inte endast informa-
tionsförmedling. Precis 
som med kartor produce-
rar journalistiken någon-
ting till en viss publik och 
för ett ändamål. Publiken 
och ändamålet kan vara 
många olika. Organisa-

tioners eller samfunds tidningar (till 
exempel Finlands naturskyddsförbunds 
tidning Luonnonsuojelija, församlings-
tidningar) är riktade till en viss publik, 
tidningarna Erä eller Naistutkimus till 
personer som förenas av ett visst in-
tresse. Tidningen Skeptikko strävar efter 
att propagera för ett vetenskapligt tan-
kesätt, medan tidningen Spektr som rik-
tas till ryskspråkiga hjälper vår snabbast 
växande befolkningsgrupp att anpassa 
sig till vårt land.

Inte ens allmänna publikationer, så-
som Aamulehti eller Suomen Kuvalehti, kan 
antas vara riktade till alla, om de inte 
samtidigt vill förlora hela sin särprägel.21 

Om tidningarna gjordes för alla, skulle 

20 Det här gäller också bildjournalistik, avsikten med den här 
förenklingen är inte på något sätt att nedvärdera fotografiers betydelse 
eller yrkesskickligheten inom fotojournalistiken.

21 Till exempel kulturredaktioner, som strävar efter att göra 
kulturjournalistik också för dem som inte hör till deras publik, går 
snabbt vilse. Samma gäller idrottsredaktioner som plötsligt börjar 
ändra sin profil för att nå en större publik. Redaktören Johanna 
Vehkoo har sagt att det lönar sig att göra tidningar för deras läsare. 
Ett utomordentligt tips.

Både inom 
journalistiken och 
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det allra viktigaste 
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innehållet ur saken i 
fråga. 
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de alla se helt likadana ut. Det är kanske 
något sådant man kan se om man jäm-
för några kommersiella TV och radioka-
naler sinsemellan.

Informationsförmedling i sin enklaste 
form innebär att det i världen händer nå-
gonting som journalisten filtrerar till en 
nyhet som når publikens medvetande. 
Det finns emellertid drag som överskri-
der denna enkelhet. Skulle inte journa-
listiken kunna, såsom Kauko Pietilä ut-
trycker saken, vara ”någonting sådant där 
många, ofantligt många, på ett speciellt 
sätt uppnår inbördes växelverkan och 
umgänge?” (citatet översatt av denna 
artikels översättare)22 Då skulle journa-
listiken inte endast betjäna folket genom 
skrämselmetoder riktade mot direktörer, 
utan också genom den där delade upple-
velsen som den erbjuder sin publik. Den 
betydelse som nyheterna halv nio har för 
finländarna kan inte bestridas.

Det sägs att författaren George Orwell 
definierade journalistiken som ”publice-
ring av sådana saker som ingen vill att 
ska publiceras” (citatet översatt av den-
na artikels översättare). Enligt Orwell är 
tryckning av saker som tilltalar alla bara 
ett sätt att vårda sin offentliga bild, det 
vill säga PR. Tanken är polemisk, men 
har en poäng. Också i sin allra mest om-
fattande utsträckning kan journalistik 
bara göras för sina läsare. Journalistreg-
lerna nämner inget om att villkoret för 
god journalistik är att någon alltid ska bli 
sårad, men å andra sidan kan försöket 
att behaga eller fria till läsarna strida mot 
den journalistiska andan. I den andra 

22 Pietilä 2012, s. 272–299.

Enligt Orwell är tryckning av 
saker som tilltalar alla bara ett 
sätt att vårda sin offentliga 

bild, det vill säga PR. 
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punkten23 i journalistreglerna står näm-
ligen följande:

”Avgöranden om innehållet i in-
formationsförmedlingen ska fattas 
på journalistiska grunder. Denna 
beslutanderätt får inte under några 
omständigheter överlåtas till någon 
utanför redaktionen.”24

Den här punkten innebär en försäkran 
om oberoende. Beslut får 
inte fattas av annonsörer, 
och inte ens av förläggare 
eller finansiärer. Besluten 
får inte heller dikteras av 
personer som intervjuas 
eller av informationskäl-
lor. Den interna makt som 
ges åt redaktionen är både en betydelse-
full frihet och en anmärkningsvärd sam-
hällelig makt.25

Den makten går i två riktningar. Mass-
medierna är å ena sidan fria att vara 
modiga, men å andra sidan fattar de 
vid varje publiceringsbeslut alltid också 
motsvarande negativa beslut: Vad för-
blev osagt i den här artikeln? Vad har 
inte nämnts över huvudtaget? Att samla 
folket kring gemensamma samtalsäm-
nen är en samhällelig makt, oberoende 
av vad dessa samtalsämnen är. Om tid-
ningen Helsingin Sanomat i kolumnen 
på ledarsidan bara rapporterade om vad 

23 ONM undviker medvetet att använda ordet ”paragraf ” för att 
betona att Journalistreglerna inte är någon lag. 

24 http://www.journalistiliitto.fi/se/spelregler/journalistreglerna/. 
(Läst 17.10.2013)

25 Än en gång konstaterar jag att all journalistik inte alltid är 
motiverad ur ett samhälleligt perspektiv eller mer än endast ett purt 
nöje. Det är oerhört viktigt att trivas med journalistiken, men i den 
här texten får detta komma i andra hand.

som händer i Big Brother-huset, skulle 
jag tycka att det var betydelsefullt för 
samhället.

Jag tror ju mer var och en förstår och 
får ut av det som händer omkring en, 
desto bättre är samhället. Av konst, ve-
tenskap, konsumentprodukter, aktuella 
diskussioner, idrott eller fast av den där 
politiken. Det går endast att behandla de 
här sakerna tillsammans med andra, och 

god journalistik är som 
en vägkarta över hurdana 
perspektiv man sätter på 
saker. Ju bättre journalis-
tik, desto mer mångsidigt, 
månghörnigt och bättre 
samhälle. Och det är väl 
det som det är fråga om 

inom journalistiken. Man må lägga till 
ångest, om det går så långt: kunskap är 
också makt. Och den tillhör folket.

* * *

All journalistik måste alltid grunda sig 
på fakta, och på sådana fakta som jour-
nalisten kontrollerat. Också Journalist-
reglerna fäster särskilt mycket uppmärk-
samhet på sanningsenlighet:

8. Det är journalisters plikt att sträva efter 
en sanningsenlig informationsförmedling. 
10. Journalister bör kontrollera uppgifter 
så väl som möjligt – även om de har pu-
blicerats tidigare. 
12. Journalister ska förhålla sig kritiskt 
till informationskällorna. Detta är sär-
skilt viktigt i kontroversiella frågor, ef-
tersom nyhetskällorna kan syfta till egen 
vinning eller till att skada andra.

 Jag tror ju mer var 
och en förstår och får 
ut av det som händer 

omkring en, desto 
bättre är samhället. 

http://www.journalistiliitto.fi/se/spelregler/journalistreglerna/
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Fakta och att ständigt och upprepade 
gånger kontrollera dem är journalistens 
livslina. Skrivfel eller linjer i fel storlek 
som slunkit med i den tryckta texten är 
alltid irriterande. Om det har kommit 
med ett sakfel i tidningen, känns det rik-
tigt förargligt. Det finns dock knappast 
en journalist som inte har knapprat in 
ett sakfel som gått i tryck. När man gör 
mycket, klantar man sig mycket. Det vik-
tiga är att lära sig av sina misstag. När 
man en gång har skrivit i en kolumn att 
Descartes26 sade något klokt för ”över 
fyra århundraden sedan”, är man därefter 
noggrann med årtalen. När man i bråd-
skan en gång med stora bokstäver på tid-
ningens innehållsuppslag har knåpat ihop 
journalisten Heta Muurinens namn, även 
om man menade pedagogen Heta Tuo-
minen-Soini, har man till sitt förtret fått 
namnneuros. Jag vet det av erfarenhet.

Fakta är grundstenen som journalisten 
börjar bygga på. Med journalistens ögon 
kan man se att världen består av både 
storyer och berättelser. Med story avser 
jag här händelseförloppet. En berättelse är 
igen en presentation av dessa händelser. 
Även om story och berättelse vanligtvis 
är termer som förknippas med fiktio-
nen, kan man dra nytta av dem också för 
att förstå journalistiken.

I slutet av klassiska deckaropus samlar 
detektivhjälten alla berörda för att lyssna 
på en berättelse som han med sin ma-
kalösa intelligens har pusslat ihop utgå-
ende från spridda bevismaterial. Journa-
listarbetet kan många gånger gå samma 
väg eftersom journalisten inte ens nära 
på alltid varit närvarande i händelsernas 

26 Rene Descartes 1596–1650 var en betydande filosof, men hans 
vetenskapligt aktiva tid började först år 1618. 

Det går endast att behandla 
de här sakerna tillsammans med 
andra, och god journalistik är 
som en vägkarta över hurdana 

perspektiv man sätter på saker. 

Med journalistens ögon kan man 
se att världen består av både 

storyer och berättelser. 
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centrum, alltså i själva storyn.
Därför fördjupar man sig i berät-

telser, som det kan finnas hur många 
som helst av för samma story. En del av 
dem kan presentera perspektiv som går 
hand i hand med storyn 
och bekräftar varandra, 
medan en del kan strida 
mot varandra. Man måste 
identifiera haltande berät-
telser och sträva efter att 
fastställa sanningsenliga 
tolkningar i en story som 
påverkar i bakgrunden. 

Journalistiken undersö-
ker alltså berättelser och strävar efter att 
hitta sanningen och intressanta synvinklar 
i den story som göms bakom dem. Pro-
dukten av journalistiken är å sin sida en 
ny berättelse om samma story, en berät-
telse som tack vare journalistens yrkesetik 
och -skicklighet borde tillföras betydelse.

Journalisten tvingas förhålla sig tu-
delat till sanningen. Å ena sidan måste 
man ha som utgångspunkt att förhålla 
sig skeptiskt till alla berättelser: undra, 
fråga, även om man redan är säker på att 
man vet. Å andra sidan måste journalis-
ten tro på att han eller hon eventuellt har 
hittat en story. Man får inte låta sig be-
segras av den relativistiska tanken27 om 
att alla berättelser skulle vara inbördes 
likvärdiga.

Det pratas ofta om storyer och be-
rättelser i allmänhet, och orden har i 
vardagsspråket inte den innebörd som 
definieras här. Funderingarna om vä-
sentligheter i journalistens arbete i bör-

27 Relativism: tanken om sakers relativitet. Här epistemologisk 
relativism, det vill säga kunskapsrelativism: sanning och kunskap 
beror het och hållet på ur vilket perspektiv man ser på saken.

jan av texten kan formas om med hjälp 
av narratologisters28 begrepp:

Journalisten observerar de viktiga story-
erna och skriver en intressant och sann 

berättelse utgående från dem.

Journalistens viktigaste 
arbetsredskap är kunskap 
som samlats genom myck-
et varierande övning. Man 
måste ha en förmåga  att 
leta efter information, ana-
lysera den och omforma 
den till en text. Erfarenhet 

är det allra viktigaste, men även utbild-
ning är till stor hjälp. Universitetsstudier 
bidrar till att man lär sig att behandla 
källor, analysera uttalanden kritiskt och 
se ett steg längre, även om man kan lära 
sig dessa färdigheter annars också.

Journalistiken utnyttjar mångahanda 
källor, handlingar, personer, undersök-
ningar. Man får inte glömma möten och 
böcker trots att internet har revolutio-
nerat informationssökningen.29 Man lär 
sig att skriva genom att skriva, av sto-
ryerna lär man sig att utarbeta berät-
telser genom att läsa och göra. Då man 
arbetar lär man sig att ställa frågor. När 
man en gång publicerar en artikel i vil-
ken man absolut borde ha utrett ännu 
en sak, kommer man redan nästa gång i 

28 Narratologi är teori och forskning om berättelser och 
berättarstrukturer.

29 Det är bäst att inleda all informationssökning på Wikipedia. Där 
får man en helhetsbild. Man måste givetvis ta med andra källor, men 
det är en bra metod att alltid jämföra information från olika platser 
med varandra.

Man lär sig att 
skriva genom att 

skriva, av storyerna 
lär man sig att 

utarbeta berättelser 
genom att läsa och 

göra. 
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håg det.30 En del av färdigheterna är igen 
praktiska kuggfrågor, som man bara 
måste veta för att kunna veta. Vilken 
information är offentlig och var hittar 
man den? Till vilket kontor ska man gå 
om man vill ha information om börsbo-
lagens innehav?31

I omtvistade frågor blir källornas på-
litlighet och mångsidighet särskilt viktig, 
och likaså journalistens omdömesför-
måga. Från vilken instans kommer in-
formationen? Är den till någons fördel? 
Vem har nytta av den? Vem betalar och 
varför? De två viktigaste ledtrådarna vil-
ka man kan följa för att bedöma källor-
nas tvivelaktighet är pengar och makt. 
Genom att kontrollera dem kan man 
åtminstone undgå att bli en spelknapp 
som makthavarna utnyttjar. Och alltid 
när en makthavare – en politiker eller till 
och med en polis – pratar, måste man 
vara ytterst noggrann.

Det är inget personligt med det. Jour-
nalisten jämför också snarare sin instinkt 
med en pålitlig polishund än med en 
vakthund som skäller vid kanten av sitt 
revir. När man får upp spåret på att en 
maktutövare gjort något fel måste man 
börja föra oväsen och blotta tänderna.

* * *

Jag har aldrig arbetat på dag- eller ny-
hetsredaktioner. Att jag överhuvudtaget 

30 Ett utomordentligt verk som stöd för kritiskt tänkande för 
vem som helst är kanadensaren Normand Baillargeons Älyllisen 
itsepuolustuksen pikakurssi (En snabbkurs i intellektuellt 
självförsvar, ej översatt till svenska).

31 Information om värdepappersinnehav fås från det 
värdeandelssystem som Euroclear Finland Ab upprätthåller på 
adressen Urho Kekkonens gata 5 C, 8 vån., Helsingfors. En mycket 
viktig form av offentlighet både för journalisten och polisen.

Och alltid när en makthavare 
– en politiker eller till och 

med en polis – pratar, måste man 
vara ytterst noggrann. 

Journalisten jämför också 
snarare sin instinkt med en 
pålitlig polishund än med en 

vakthund som skäller vid kanten 
av sitt revir. När man får upp 
spåret på att en maktutövare 
gjort något fel måste man 

börja föra oväsen och blotta 
tänderna. 
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halkade in i journalistyrket (eller profes-
sionen) var delvis en slump. När skadan 
redan var skedd sökte jag mig slutligen 
medvetet till vetenskapsjournalistiken.

Vetenskap är ett särartat objekt för 
journalistiken. Journalisterna och fors-
karna möter liknande etiska resonemang 
när de kommunicerar med det omgi-
vande samhället. Båda yrkesgrupperna 
är ständigt tvungna att ta itu med den 
inre diskussionen om den egna rollen, 
om var gränsen mellan journalisten/
forskaren och den privata 
medborgaren går.32 Att 
fullständigt tona ner sig 
själv är onödigt att kräva 
ens av det hårdaste veten-
skapsfolket. Både journa-
lister och forskare styrs av 
en inre reglering, journa-
listerna har journalistreglerna och fors-
karna har många slags forskningsetiska 
koder. Bägge bottnar i sanningsenlig-
hetens och oavhängighetens ideal och 
bägge behandlar yrkesetik som en fär-
dighet att fatta rätt beslut med tanke på 
branschen33. Vetenskapens egna bedöm-
ningssystem34 underlättar journalistens 
arbete, vilket också behövs. Åtminstone 
när en humanistisk journalist skriver en 
artikel om medicin eller kosmologi.

Till vetenskapsjournalistens arbete hör 
visserligen också annat än att komma 
med nyheter om nya resultat. Vad är all-

32 För diskussioner om ämnet, se till exempel Clarkeburn & 
Mustajoki 2007 s. 252.

33 Jfr. föregående s. 22–.

34 Inom vetenskapen används kamratbedömning: experterna i 
branschen bedömer andra forskares namnlösa arbeten innan de 
publiceras. Med anonymiteten strävar man efter att hindra att annat 
än vetenskapliga argument påverkar bedömningen.

mänt betydelsefullt utanför vetenskapen? 
Vilket resultat måste allmänheten bli 
medveten om? Vad är endast bedårande 
intressant ur ett intellektuellt perspektiv? 
Vetenskapsjournalisten går tillsammans 
med vetenskapsmännen i enad front för 
den vetenskapliga världsbilden och det 
kritiska synsättet. God vetenskapsjour-
nalistik är en samhällelig, men givetvis 
spontan, fortsättning på vetenskapen.

Fastän vetenskap kan verka självtill-
räckligt i den egna kretsen, är inte heller 

den fri från berättelsernas 
makt. Det finns saker som 
anknyter till berättelserna, 
orden eller vetenskapens 
ideal, och som journalisten 
måste vara noggrann med.

Christofer Columbus 
skepp Niña, Pinta och San-

ta Maria anlände den 12 oktober 1492 till 
det amerikanska fastlandet som de första 
”européerna”, om vikingarna inte räknas. 
Det sägs att Columbus mål var att hitta 
sjövägen till Indien, och han har fått rykte 
om sig att vara en kallblodig våghals. Inte 
endast för att han vågade ge sig iväg på 
en så lång sjöresa, utan också för att han 
trotsade sin tids allmänna föreställning 
om att jorden är platt. Den här storyn är 
garanterat bekant.

Exemplet om Columbus visar hurdan 
kraft bra och gripande berättelser har. 
Felaktiga föreställningar rotar sig djupt, 
om de bara berättas ofta och på rätt sätt. 
Historieforskarna tror starkt att också 
största delen av folket redan då visste 
att jorden var rund. I själva verket antog 
filosofen och teologen Thomas av Aqu-
ino redan på 1200-talet att hans läsare 
såg det som en självklarhet att jorden är 

Felaktiga 
föreställningar rotar 
sig djupt, om de bara 
berättas ofta och på 

rätt sätt. 
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rund35. Idén om okunskapen hos Co-
lumbus samtida föddes på 1800-talet i 
romantikens begrepp ”den mörka med-
eltiden”. I själva verket lever föreställ-
ningen om den mörka, miserabla och 
stillastående medeltiden fortsättningsvis 
stark i vår kultur.36

Den mörka medeltiden är en klyscha, 
och klyschor förstärker föreställningar. 
Upprepning skapar sanningar också i 
fråga om enskilda ord, och med dem 
måste man vara ännu mer noggrann ef-
tersom påverkan av enskilda ord är mer 
lågmäld och lömsk. Därför måste man 
vara en så petnoga ordryttare när man 
skapar sin text, att man själv också blir 
irriterad. Det vardagliga språkbruket 
myllrar av ord som bär med sig dolda 
betydelser. Det är bra att sträva efter att 
bli medveten om dem.

Exempel. Det är onödigt att upprepa 
den mansdominerade ordningen genom 
att prata om vetenskapsmän eller lagkar-
lar, när man kan prata om forskare och 
jurister. Man måste fästa uppmärksam-
het vid adjektiv som ofta hänger sam-
man med kön eller samhällsklasser. När 
en kvinna väljs som direktör till en hög 
tjänst, kallar man henne kvinnlig direk-
tör.37 Manliga direktörer pratar man mer 

35 Med Google-sökningen ”Thomas aquinas flat earth” hittar 
man många hänvisningar till ämnet ur olika vinklar. Som tumregel 
kan nämnas att när både sidor som främjar ”kristlig vetenskap” 
och skeptikerforum (eller oppositionella läger i någon spektakulär 
debatt överlag) är ense om något, kan man redan försiktigt lita på 
ifrågavarande faktum. Observationen Thomas av Aquino, Summa 
Theologiae Ia, 1,5.

36 Till exempel den betydande paleontologen och historikern Stephen 
Jay Goulds artikel om ämnet finns också på nätet på adressen
http://www.inf. fu-berlin.de/lehre/SS05/efs/materials/FlatEarth.
pdf. (Läst 23.10.2013)

37 T.ex. Rantala 2011. 

Upprepning skapar sanningar 
också i fråga om enskilda ord, 

och med dem måste man vara ännu 
mer noggrann eftersom påverkan 
av enskilda ord är mer lågmäld 

och lömsk.

http://www.inf. fu-berlin.de/lehre/SS05/efs/materials/FlatEarth.pdf
http://www.inf. fu-berlin.de/lehre/SS05/efs/materials/FlatEarth.pdf
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sällan om. De fattiga uppmuntras att delta 
i samhället genom att man förminskar 
deras nuvarande ställning, medan direk-
törer igen uppmuntras genom premier. Är 
det fråga om samma uppmuntran?

Det krävs också noggrannhet i fråga 
om vetenskapstermer som 
har spritt sig till det allmän-
na bruket. Till exempel or-
det ”naturlig” har fått en 
kraftig moralisk underton. 
Naturlig innebär i det all-
männa språkbruket ofta någonting bra 
och rekommendabelt, men i vetenskapen 
har det ingen sådan innebörd. Natur är 
med vetenskapens ögon fri från värden. 
Ett annat bekant exempel från vardagen 
är när temperament eller sinnesstäm-
ningar färgas med medicinska termer. 
En personer som är försjunken i tankar 
är ”autistisk”, medan en livlig person 
har ”ADHD”. Det lönar sig givetvis att i 
journalistiken avstå från tekniska benäm-
ningar inom psykopatologin om man 
vill undvika att främja medikalisering38. 
Samtidigt som vetenskapsterminologin 
luckras upp och blir rörig kan det också 
ge antydningar om att vissa helt normala 
saker skulle vara onormala eller sjuka.

När man gör nyheter om vetenskap 
måste man vara på det klara med de me-
todologiska grundbegreppen. När man 
tolkar forskningsresultat måste man 
förstå skillnaden mellan korrelation och 
kausalitet. Korrelation innebär att X och 
Y sker samtidigt, medan kausalitet visar 
en orsak–verkan-relation. Det faktum 
att en sak sker samtidigt som en annan 

38 Medikalisering innebär att sjukdomar och medicin, och även 
medicinska begrepp, sprider sig till nya områden i det omgivande 
samhället.

betyder inte att den skulle sammanhänga 
med den andra. Om det förekommer 
fler depressionsdiagnoser hos ateister än 
hos troende kan man inte dra slutsatsen 
att depression hänger ihop med gudlös-
het. Det måste man bevisa separat. Den 

här typen av fel ser man 
ofta i vetenskapsnyheter.

Ett annat ur journalisti-
kens synvinkel svårt veten-
skapsideal som måste iakt-
tas är objektivitet. Inom 

vetenskapen strävar man efter utarbeta 
testsammanställningar så att resultaten 
inte påverkas av var eller av vem testet 
görs. Då man forskar om människor kan 
man öka objektiviteten genom att ha ett 
stort antal försökspersoner och tester, 
transparens, ett slumpmässigt urval av 
deltagare och användning av kontroll-
grupper.

Journalistreglerna nämner objektivi-
tet, jämlikhet, jämvikt och helhetsom-
fattning sammanlagt exakt noll gånger. 
Inte en enda gång. Det här betyder inte 
att journalistiken inte borde sträva efter 
att se på saker ur en neutral och allmän 
synvinkel.

En sådan jämlikhet att två motsatta 
ändar ges likadana möjligheter kan till 
exempel i valutfrågningar och vid andra 
debattillfällen vara ett praktiskt sätt att få 
fram åsiktsskillnader och motiveringar. 
Allmänt taget är dock punkt 8 i journa-
listreglerna, kravet på sanningsenlighet, 
mycket viktigare än jämlikhet.

Jämlikheten strider nämligen mot san-
ningsenligheten i de fall där de motsatta 
ståndpunkterna inte är likvärdiga. Då är 
jämlikhet inte god, utan lat journalistik. 
Här man ta exemplet med klimatföränd-

Då är jämlikhet 
inte god, utan lat 

journalistik. 
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ringen som lyfts fram som en tragisk 
klassiker för vetenskapsjournalistiken.

Den interstatliga klimatpanelen IPCC 
som består av experter  har nu publi-
cerat fem omfattande sammanställda 
rapporter om klimatförändringen. Den 
vetenskapliga delen av dem femte rap-
porten publicerades i september 201339. 
Forskningsresultaten har blivit mer pre-
cisa sedan den föregående rapporten, 
och man har fått ny information sär-
skilt om havens betydelse i den globala 
förändringen40. Vetenskapens centrala 
budskap har oberoende av precisering-
arna varit klart redan över 20 år: klimatet 
värms upp i farlig takt och människan är 
till stor del skyldig till det. Ändå kommer 
varje rapport som en överraskning.

Det finns förstås alltid motstridande 
åsikter inom vetenskapen, och det går 
inte att tysta ner dessa eftersom vi har 
yttrandefrihet. Under 2000-talet har 
media ändå jämnt tagit fram ”balanse-
rande” synvinklar där den vetenskapliga 
konsensusen har ställts jämsides med 
marginella synpunkter som förnekar kli-
matförändringen41. Det är inte fråga om 
att man inte ska vara kritisk till klimat-
förändringen, den övervägande majori-
teten av forskarna är mycket kritiska mot 
den egna forskningsbranschen, och de 
som inte är det är dåliga forskare. Det är 

39 http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UmQ2O7tFRJU

40 ”Ocean warming dominates the global energy change inventory. 
Warming of  the ocean accounts for about 93% of  the increase in 
Earth’s energy inventory between 1971 and 2010 with warming 
of  the upper (0–700 m) ocean accounting for about 64 %of  the 
total.” http://www.climatechange2013.org/images/uploads/ 
WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter03.pdf. s. 3–3. 
(Läst 26.10.2013)

41 Vetenskaplig konsensus innebär att det inom en vetenskapsgren 
eller flera vetenskapsgrenar råder enighet i någon fråga. Se nedan.

Man har lyckats trivialisera 
klimatförändringen till en 

inre kamp mellan de politiska 
partierna eller någon slags 
trosfråga, och massmedierna 

är inte oskyldiga till den här 
utvecklingen. 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UmQ2O7tFRJU
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/ WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter03.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/ WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter03.pdf
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snarare fråga om att det inte finns någon 
vetenskaplig symmetri mellan de motstri-
diga ståndpunkterna om klimatföränd-
ringen. Visst kan man tro att det vid åsk-
väder är Zeus som kör sin 
kärra, men inte håller man 
några seminarier om det 
på fysikinstitutionen. Man 
har lyckats trivialisera kli-
matförändringen till en inre 
kamp mellan de politiska partierna eller 
någon slags trosfråga, och massmedierna 
är inte oskyldiga till den här utvecklingen. 
Ur journalistens synvinkel är det önskvärt 
att när IPCC publicerar sin sjätte rapport, 
vars grundläggande innehåll kommer att 
gå i samma riktning som de andra, men 
som kommer att vara mer precis och ana-
lyserad än förut, så kommer den veten-
skapliga konsensusen redan att vara också 
den allmänna konsensusen42. Lite som 
när helige Thomas redan på 1200-talet 
antog att hans läsare visste att jorden var 
rund. Det finns nog annars också tillräck-
ligt med arbete för journalisten när det 
kommer till journalistik angående klimat-
förändringen. Frågan om på vilket sätt 
man borde förbereda sig för och hur man 
borde förhålla sig till klimatförändringen 
är långt ifrån lika klar som den fysikaliska 
bakgrunden till fenomenet.

Vetenskapliga rön är nämligen veten-
skapliga rön. Den demokratiska debat-
tens och beslutsfattandets uppgift är att 
bestämma hur man ska förhålla sig till 
dem. På vetenskapsjournalistikens lott 

42 En undersökning som kartlade 11 944 vetenskapliga artiklar om 
klimatförändringen kom fram till det resultatet att av alla artiklar som 
tog ställning till huruvida klimatförändringen i någon mån orsakats av 
människan, var 97 procent av jakande åsikt. Det här är vetenskaplig 
konsensus. http://iopscience.iop.org/1748- 9326/8/2/024024/
article. (Läst 23.10.2013)

faller att hjälpa vetenskapen att höras i 
den offentliga debatten.

* * *

Journalister är språkarbe-
tare och därför måste de 
komma ihåg att ord aldrig 
är bara ord. Språket för-
ändras när det används 

och i samma veva luckras betydelser och 
värden som språket bär på upp. Varje 
ord bär med sig betydelser och bak-
grundsantaganden. Eftersom repetition 
ökar nya sanningars kraft har ett sådant 
här smittande språkbruk43 en tendens att 
reflektera majoritetens värden och före-
ställningar. Största delen av rösterna är 
majoritetens röst.

Journalistiken har ofrånkomligen själv 
också alltid en röst och en ståndpunkt. 
Oberoende av vilket ämne texten berät-
tar om eller vilket ändamål den har. Det 
torde vara klart att största delen av jour-
nalistiken pratar ur medelklasstadsbons 
perspektiv, med rösten av en utbildad 
stadsbo i arbetsför ålder som hör till 
medelklassen: största delen av journa-
listerna och en betydande del av deras 
läsare räknar sig till den här gruppen.

Här döljer sig ett visst problem. Yttran-
defriheten borde inte ligga endast i den 
lyckligt lottade befolkningens händer, 
även om en mycket liten del av rösterna 
i den allmänna debatten de facto försva-
rar dem som inte själva har någon röst 
i massmedia. Fattiga, arbetslösa, färgade, 
knarkare, alkoholister, sjuka, galna, en-
samma, gamla, unga, homosexuella, tro-
ende, personer som tror på något annat. 

43 T.ex. modeord, nya benämningar på saker.

Varje ord bär med 
sig betydelser och 

bakgrundsantaganden. 

http://iopscience.iop.org/1748- 9326/8/2/024024/article
http://iopscience.iop.org/1748- 9326/8/2/024024/article
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Medan journalistreglernas krav på san-
ningsenlighet förkunnar om motiverade 
synvinklar oberoende av ämne, uppmunt-
rar yttrandefriheten i sig sina förespråkare 
att sörja för vars och ens yttrandefrihet.

Maktens vakt- eller spårhund ska alltså 
inte endast vara snabb med att avslöja 
missförhållanden. Journalistikens pro-
dukter är nya berättelser, ett nytt språk, 
de skapar en ny värld. Vakten måste 
också spetsa språköronen för hurdan 
den nya värld den själv skapat är.

Journalistiken, om man antar att den 
ska tas på allvar, har mycket att göra med 
värden. Att journalistiken tas på allvar 
skulle kunna betyda att dess uppgift inte 
är att skuffa någon till marginalen, utan 
att ge även de röstlösa en röst. Och jour-
nalistikens uppgift är inte att bekräfta den 
rådande situationen, utan att utmana den. 
Då stärks yttrandefriheten och demokra-
tin. Man måste nämligen vara rädd om 
demokratin. Den är inte nödvändigtvis så 
stark som man skulle kunna anta. Med-
an jag skrev det här lät Storbritanniens 
konservativa premiärminister David Ca-
meron i ett tal förstå att tanken på för-
handscensur inte är omöjlig. Han började 
fundera på begränsningarna i pressfrihe-
ten i synnerhet efter tidningen Guardians 
nyheter om den information som Ed-
ward Snowden läckt ut om USA:s säker-
hetsmyndighet NSA:s omfattande nät-
spioneri. Premiärministern ansåg att det 
som Guardian, som profilerar sig som 
en liberal-vänsterorienterad kvalitetstid-
ning, gjorde var skadligt för världen.44 Jag 
påpekar att detta alltså ägde rum år 2013 
i Storbritannien och inte någonstans i 

44 http://www.reuters.com/article/isUSL5N0II2WQ2013 
1028?irpc=932. (Läst 28.10.2013)

Journalistikens produkter är nya 
berättelser, ett nytt språk, 
de skapar en ny värld. Vakten 
måste också spetsa språköronen 
för hurdan den nya värld den 

själv skapat är.

Och journalistikens uppgift är 
inte att bekräfta den rådande 
situationen, utan att utmana 

den. Då stärks yttrandefriheten 
och demokratin.

http://www.reuters.com/article/isUSL5N0II2WQ2013 1028?irpc=932
http://www.reuters.com/article/isUSL5N0II2WQ2013 1028?irpc=932


– 266 –

Kuba eller Kina.
Det finns värden som är karakteris-

tiska för journalisten och som liksom 
kommer med arbetet. De hänger ihop 
med värdesättande av demokrati, res-
pekterande av källor, handlingsoffentlig-
het, öppenhet i beslutsfattandet, data-
skydd och liknande.

Även om det kan finnas många per-
sonliga åsikter om Edward Snowden, 
så har han med tanke på journalistiken 
och offentligheten gjort ett mycket vär-
defullt arbete. Samma gäller WikiLeaks 
ledargestalt Julian Assange och Chelsea 
Manning, som dömdes till 
fängelse för att ha läckt in-
formation till WikiLeaks. 
Då de gjorde och möjlig-
gjorde informationsläckor 
försvarade de ovan nämn-
da värden, som också är 
viktiga för journalistiken, genom att 
bokstavligen sätta hela sitt liv som in-
sats. Camerons skrämmande uttalande 
visar åtminstone att Guardian har lyckats 
exemplariskt med sin uppgift som vakt-
hund.

Journalisten Elina Grundström, gäst-
professor i journalistik vid Tammerfors 
universitet 2013, ställde följande fråga i 
tidskriften Suomen Lehdistö:

”[V]ad minskar i slutändan tidning-
ens trovärdighet mer: journalister 
som har åsikter om samhället eller 
journalister som endast skriver ko-
lumner om cykling och barnsköt-
sel?” (citatet översatt av denna arti-
kels översättare)45

45 http://www.suomenlehdisto.fi/blog/2013/09/09/valta-
takaisin-toimittajille/.(på finska) (Läst 20.10.2013)

Journalisten har, och ska ha, värderingar 
och åsikter precis som alla andra. I sitt 
vardagliga liv kan journalisten till och 
med ha mycket partiska åsikter i mycket 
omstridda frågor. Det har åtminstone 
jag. Man måste kunna lita på att jour-
nalisten verkar för sanningsenligheten, 
väljer att göra nyheter om viktiga ämnen 
och lyfter fram de väsentliga sakerna i 
dem. Yrkesvärdena måste gå hand i 
hand med de personliga.

Det verkar emellertid som om vär-
dena och åsikterna lever samtidigt 
som både överskattning och förned-

ringstillstånd. Å ena 
sidan verkar det som om 
allas rätt till värderingar 
och åsikter respekteras 
jämbördigt, ”var och en 
har rätt till en åsikt” inne-
bär att man ska tåla vad 

som helst utan att argumentera emot. 
Samtidigt anses värdena på något sätt 
vara smutsiga, till exempel om värdena 
i journalistens arbete har påverkat skri-
vandet av artikeln, kan det tänkas att ar-
tikelns budskap har befläckats.

Med fenomenet sammanhänger det 
krav man regelbundet får höra om att 
journalisterna borde komma fram med 
sin partiståndpunkt. Den kändaste per-
sonen som framfört kravet torde vara 
Matti Apunen, tidigare chefredaktör för 
tidningen Aamulehti och nuvarande di-
rektör för Näringslivets Delegation.46

Jag understöder absolut idén om att 
journalisterna fungerar som exempel i 

46 http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Apunen+pyyt%C3 %A4
%C3%A4+Journalistiliitolta+apua+toimittajien+puolue kannan
+selvitt%C3%A4misess%C3%A4/1135260782991 (på finska) 
(Läst 20.10.2013)

Journalisten har, och 
ska ha, värderingar 
och åsikter precis 

som alla andra. 

http://www.suomenlehdisto.fi/blog/2013/09/09/valta-takaisin-toimittajille/
http://www.suomenlehdisto.fi/blog/2013/09/09/valta-takaisin-toimittajille/
http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Apunen+pyyt%C3 %A4%C3%A4+Journalistiliitolta+apua+toimittajien+puolue kannan+selvitt%C3%A4misess%C3%A4/1135260782991
http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Apunen+pyyt%C3 %A4%C3%A4+Journalistiliitolta+apua+toimittajien+puolue kannan+selvitt%C3%A4misess%C3%A4/1135260782991
http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Apunen+pyyt%C3 %A4%C3%A4+Journalistiliitolta+apua+toimittajien+puolue kannan+selvitt%C3%A4misess%C3%A4/1135260782991
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fråga om öppenhet. Jag är ändå miss-
tänksam mot Apunens förslag eftersom 
jag inte vet vad ett sådant utredningsar-
bete skulle berätta om. Innebär parti-
ståndpunkt föregående omröstning el-
ler medeltalet av alla omröstningar eller 
bara partitillhörighet? Det är klart: mitt 
beslut om var jag lägger min röst har å 
ena sida att göra med värden och å andra 
sidan med realpolitiska frågor. Men jag 
måste fråga: vad kan röstningsbeteende 
berätta om värden?

Problemet i en sådan här diskussion är 
att man ofta brukar föreställa sig värden 
som någon oberoende egenskap. Att 
kärnan i människans egen mänsklighet 
skulle bestå av relativt bestående värden 
som existerar oberoende av vad som 
sker. Då skulle det vara naturligt att tän-
ka att människan kan bedömas utgåen-
de från hennes hypotetiska värden. Om 
journalisten har röstat på Samlingspar-
tiet eller Socialdemokraterna ska också 
allt annat som han eller hon gör dömas 
enligt ifrågavarande partiprogram.

Det är klart att tanken är minst sagt 
märklig. I bakgrunden döljer sig emeller-
tid ett ur journalistens synvinkel särskilt 
snedvridet bakgrundsantagande: att po-
litik skulle handla om värden. Partierna 
odlar gärna denna tanke eftersom dags-
politiken, som är full av kompromisser, 
handlar om förhandlingar, vinster och 
förluster. Det är bättre branding om den 
offentliga bilden av partiet förknippas 
med fasta förkunnanden om värden än 
med det dagliga slitandet.

En betydande fråga är: vad har vär-
dena för värde om man inte gör något 
med dem? Varför skulle värden vara mer 
betydelsefulla än handlingar? Ett ypper-

En betydande fråga är: vad har 
värdena för värde om man inte 

gör något med dem? 
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ligt stiltips som ofta upprepas för jour-
nalisten skulle kunna fungera också som 
ett inre rättesnöre.

Förklara inte, visa.

Säg inte att den intervjuade är något, be-
rätta vad personen gör. Personen är inte 
lång, hans hatt snuddar vid dörrkarmen. 
Han är inte glad, han skrattar.

Ett språk som ger en mer direkt pre-
sentation är mer levande ett som be-
skriver egenskaper, och läsaren hänger 
lättare med. Genom att visa kan man 
också bättre uppnå sanningsenlighetens 
värden.

Vi går tillbaka till narratologin en 
stund. Vi människor har berättelser om 
varför vi agerar som vi agerar. I bakgrun-
den till dessa finns en story, händelser 
som skett eller inte skett i en livshistoria. 
Storyn torde alltid vara densamma, men 
det kan finnas många berättelser, och 
journalistens uppgift är att hitta de som 
är intressanta och sanningsenliga.

Det kan inom journalistiken vara vik-
tigt att prata om värden, om det anknyter 
till storyn, handlingarna. 
Om det handlar om Pen-
tti Linkola skulle det vara 
absurt irrelevant att säga 
”Linkola säger sig vara en 
naturvän”, men det vara vettigt att prata 
om de otaliga val han gjort för miljöns 
skull. En berättelse om bara värden utan 
stöd från bakgrunden går ändå ofta hem 
eftersom det är svårt att ifrågasätta vär-
den. Varför strida emot om en politiker 
säger sig ”tycka om barn”? Själv skulle 
jag lämna sådant oskrivet om det inte 
finns några handlingar som bakgrund 
till det sagda.

Om jag säger mig vara en jaktplanspi-
lot, motsvarar berättelsen inte min verkli-
ga story. Det är enkelt att kolla upp saken. 
En berättelse om handlingar utan verklig 
förankring är tom. På samma sätt är alltså 
berättelser om värden utan handlingar 
som stödjer dem tomma, så varför skulle 
journalisten intressera sig för oväsentligt 
prat? Man måste tillämpa källkritik också 
när man talar om värden. Gällande Elina 
Grundströms iakttagelse som jag tidigare 
lånade skulle kunna sägas: det borde även 
av journalisten krävas handlingar som lyf-
ter fram deras värden.

Jag har i mitt arbete fått privilegiet att 
skriva om många ämnen som har luggit 
mig varmt om hjärtat, sådana som enligt 
min åsikt är viktiga, och det är redan i 
allra högsta grad ett värdeval, avslöjan-
de. Jag hoppas förstås att läsarna förstår 
att det bakom tidningar och nätredaktio-
ner finns människor som har ett motiv 
för sina handlingar. Värden och motiv 
som inte är dåliga i sig. Genom att läsa 
och fundera på de texter jag skrivit kan 
man bedöma de värden som styr mig i 
mitt arbete. Eller genom att fråga.

Poliserna har sedan 
2001 använt sig av en etisk 
ed, som utmärkt listar 
principerna för öppenhet 
och opartiskhet:

Jag lovar att efter bästa kunskap och för-
måga alltid och under alla omständigheter 
uppföra mig så att det är förenligt med 
polisens anseende. Jag respekterar allas 
rättigheter och människovärde. Jag an-
vänder mina polisbefogenheter på det sätt 
som lagstiftaren har avsett. Jag lyder mina 
förmäns order och är beredd att möta de 
faror som är förknippade med polisyrket. 

Man måste tillämpa 
källkritik också när 
man talar om värden. 
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Jag är öppen och främjar försonlighet. Jag 
är pålitlig och hjälpsam och bidrar till att 
stärka sammanhållningen inom yrkeskå-
ren. Jag är rättvis och beaktar hela ar-
betsgemenskapens bästa. Så här vill jag 
tjänstgöra som polis.47

De här är alla saker som rättsystemet 
också måste högakta för att vara likvär-
digt och rättvist.

Den idealistiska detektiv Virta skulle 
garanterat ha ansett att eden är förplik-
tande och visat den högaktning. Kom-
missarie Palmu å sin sida skulle ha gett 
sjutton i den: man har ingen nytta av 
fina tal och värden i det logiska brotts-
utredningsarbetet. Det bästa är att välja 
den gyllene medelvägen i sitt förhåll-
ningssätt.

Eden avslutas med orden ”Så här vill 
jag tjänstgöra som polis.” Där är man 
uppriktig. ”Jag vill” är, åtminstone i jour-
nalistens öron, ett mycket mer trovärdigt 
påstående än ”jag är”. Att vilja är ett steg 
mot att göra, och utan handlingar är vär-
dena bortkastade.
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“Dessutom fick poliserna klart för sig hur 

allt hade gått till, en städare som kunde sitt 

yrke städade upp lokalen efter måltiden, med 

påföljden att de oberörda invånarna inte såg 

när den kraftiga städaren bär ut den döda 

kvinnan i sin bil.”
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Tiina Tuulasvaara-Kaleva 
är ansvarig forskare för 
Polismuseets utställningar. 
Hon har arbetat på 
Polismuseet sedan det 
grundades 2004. Före 
det ansvarade hon för 
utställningarna och 
samlingarna på Arbetarnas 
centralmuseum och var 
ansvarig amanuens för 
bildarkivet på Museicentret 
Vapriikki i Tammerfors.

Tuulasvaara-Kaleva 
undervisar polisstuderande 
i polishistoria och hon 
föreläser även om ämnet på 
annat håll.

När ord inte räcker till

Tiina Tuulasvaara-Kaleva

”Ni, pojkar, måste uppträda 
på gatan med en sådan 
rakryggighet, överläg-

senhet och soldataktighet, att det där 
skräpfolket är rädda för er.” Ledarens 
anvisning i polisskolan i det autonoma 
storfurstendömet Finland i Ryssland 
sommaren 1906 ledde till att poliserna 
började strejka i huvudstaden Helsing-
fors. I landet rådde en politiskt orolig tid, 
och polisaspiranterna tolkade anvisning-
en som en uppmaning att agera mot det 
egna finländska folket.

De ord som direktören för polisskolan 
uttalade beskriver mycket väl det så kall-
lade naturrättstänkande som var aktuellt 
under den tiden. Enligt det grundade 
människorna staten för att skydda sig 
mot varandra och samtidigt överlät de 
alla sina rättigheter till den högsta leda-
ren, vars skyldighet var att upprätthålla 
fred. Regenten delade genom förord-
ningar ut makt till tjänstemän på det sätt 
han ansåg vara bäst. I 1800-talets Finland 
grundade sig polisbefogenheterna på 
själv- och envåldshärskarens vilja, och 
denna gav poliser rätt att använda våld 

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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i sitt arbete. Medborgaren var skyldig att 
foga sig efter detta.  

Fysiskt våld var en etablerad del av 
samhället ännu i början av 1900-talet. 
Fredsbrytare dömdes ofta till skam- och 
spöstraff. Länsmän kunde använda sig av 
kroppslig bestraffning såväl i förhör som 
i upprätthållandet av ordning. I Österbot-
ten berättades att länsmännen ofta ”möt-
te det hårda med det smärtsamma”. Vid 
kammarförhör ”framkallades erkännan-
de” med hjälp av en piska sammanflätad 
av läder och mässingstråd. 
Också vanliga bybor, som 
enligt länsmannen var i 
vägen när han åkte fram 
på landsvägen, kunde få 
stryk mitt på ljusa dagen. 
I skärgården gav länsman-
nen personer som gjort sig 
skyldiga till mindre förse-
elser en hårdhänt bestraff-
ning med batongen för att 
man inte ”i onödan” skulle behöva föra 
obetydliga ärenden till rättsbehandling på 
fastlandet. Idén om medborgarens rätts-
objekt och kroppsliga integritet avvek 
från den nuvarande.

Enligt den ryska tsaren, det vill säga 
kejsaren, kunde den lokala polisen i Fin-
land inte tukta och bestraffa medbor-
garna tillräckligt. Därför skickade han 
kosacker, det vill säga kejsarens special-
ridtrupper, till olika delar av landet, från 
Torneå till Åbo och från Viborg till Joen-
suu. Kosackerna kom till landet genast i 
början av det finska kriget 1808 och stan-
nade här för att utföra bevakningsupp-
drag, övervaka befolkningen och hjälpa 
den lokala polisen med specialuppgifter. 

De var snabba stormtrupper som mot-
arbetade befolkningen i situationer som 
ansågs hotande av överheten. Största 
delen var Donkosacker, skickliga ryttare 
och vapenanvändare, vars tjänstgörings-
tid varade cirka 25 år. Kosackerna för-
stod inte finska, och deras tillvägagångs-
sätt var ännu våldsammare än den lokala 
polisens. Finländarna var rädda för och 
avskydde dem. De större polisinrättning-
arna belönades med egna ridande poliser 
på 1880-talet, då man ville börja minska 

antalet kosacker. I början av 
1900-talet började Helsing-
fors polisinrättning hålla 
kurser i självförsvar för 
konstaplarna samt kräva att 
personer som vill bli poliser 
skulle ha en god fysisk kon-
dition och vara minst 183 
centimeter långa.

Motståndet mot för-
ryskningspolitiken in-

leddes i Finland först vid sekelskiftet 
1800–1900-talet. Samtidigt vaknade 
drömmen om en självständig stat och 
finländarna började motsätta sig överhe-
ten. Kosackerna galopperade mitt bland 
människor som uttyckte sin åsikt med 
sina tre meter långa lansar i högsta hugg 
och skingrade folkmöten med sablar och 
knutpiskor. Under det första världskriget 
fördubblades kosackernas antal i Finland.

Efter den ryska revolutionen 1917 
sade Finland upp alla ”tsarens knektar”, 
det vill säga de poliser som tillsatts. Ord-
ningen hade börjat glida ur överhetens 
händer. I stället för poliser tillsattes folk-
miliser, ”egna bra män”, som dock inte 
hade några som helst kunskaper om till 

I 1800-talets 
Finland grundade sig 
polisbefogenheterna 

på själv- och 
envåldshärskarens 

vilja, och denna gav 
poliser rätt att 

använda våld i sitt 
arbete.
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exempel hur man hanterar folkmängder. 
Oroligheterna och otryggheten ökade. 
Därtill drabbades landet av hungersnöd 
sommaren 1917. Olika medborgargrup-
per grundade sina egna skyddskårer för 
att skydda sig. Till sist var man i en så-
dan situation att landet hade blivit upp-
delat i två stora ordningsgarden, det 
röda och det vita gardet. Under tiden 
27.1–15.5.1918 fördes ett av Europas 
blodigaste inbördeskrig i det självstän-
diga Finland.

* * *

Efter det finländska inbördeskriget var 
den politiska atmosfären spänd och fol-
ket tudelat. Den vita sidan som hade 
vunnit kriget rekryterade poliser ur de 
lojala högersinnade skyddskårerna, som 
arbetarna inte kunde lita på. Laglydig-
heten minskade också till följd av den 
misslyckade förbudslagen mot alkohol 
som satte folkets rättskänsla på prov. I 
landet förekom rikligt med våldsbrott, 
och det dog också fler poliser i tjänst-
göring än någonsin tidigare eller senare.

Genom regeringsformen 1919 fick 
presidenten makt att ge polisen rätt att 
använda maktmedel. I polisförordning-
en 1925 gavs polisen rätt att använda 
”nödvändiga maktmedel”. Det fastställ-
des dock inte skilt vilka maktmedel som 
åsyftades. Enligt strafflagen från 1932 
ska maktmedlet vara ”försvarligt”.

Det kommunistiska partiet var enligt 
lag förbjudet i landet, så dess agitatorer 
verkade ”under jorden”. Däremot an-
såg extremhögeraktivister att republiken 
Finland var för vänsterinriktad. De bör-

Iden om medborgarens 
rättsobjekt och kroppsliga 
integritet avvek från den 

nuvarande.

Till sist var man i en sådan 
situation att landet hade 
blivit uppdelat i två stora 
ordningsgarden, det röda och 

det vita gardet.

I landet förekom rikligt med 
våldsbrott, och det dog också 
fler poliser i tjänstgöring än 
någonsin tidigare eller senare.

I polisförordningen 1925 
gavs polisen rätt att använda 

”nödvändiga maktmedel”.
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jade utöva påtryckningar på beslutsfat-
tare som valts genom demokratiska val 
i form av våldsamma frihetsberövanden 
och skjutsningar. Personer som ansågs 
vara för vänstersinnade kidnappades, 
misshandlades, skjutsades till en annan 
ort eller ända till östgränsen och tvinga-
des promenera över gränsen. Tre perso-
ner dog under skjutsningarna.

Landets regering ansåg att det för att 
trygga lagligheten behövdes en riks-
omfattande, militärt utbildad och spe-
cialutrustad polisstyrka, som bland an-
nat skulle hålla ”lappoterrorn” i styr. 
Hösten 1930 inleddes den tre månader 
långa utbildningen för det rörliga polis-
kommandot (Liikkuva Poliisikomennus-
kunta, LPK), om vilken inget knystades 
för utomstående. Kommandot bestod 
till en början av 50 poliser. Läroämnena 
omfattade utöver olika författningar och 
allmän polislära bland annat fotfolksöv-
ningar, polistaktik (till exempel att hur 
gruppen ska hantera en lugn eller revo-
lutionerande folkmassa) 
samt gasvapenutbildning. 
Den fysiska konditionen 
utvecklades genom gym-
nastik och simning och 
man övade sig också på 
självförsvar, körteknik och 
livräddning. Kommandot 
hade också en specialutbildad maskinge-
värsgrupp och ryska Maxim-maskinge-
vär. Det fanns tillräckligt att göra – efter 
upproret i Mäntsälä 1932 bestod man-
skapet av fler än 300 män. 

I handboken ”Om polisens handlande 
för att trygga den allmänna ordningen 
och friden” fastslog man 1928 bland an-

nat följande:
”I uppgifter som endast kan utfö-

ras med hjälp av rena anfallsåtgärder, 
hör tunga vapen – specialvagnar med 
maskingevär, kulsprutor – till de främ-
sta medlen, i andra situationer kommer 
dessa ytterst sällan på fråga.”

”Trots detta ska polisen sträva efter att 
utföra sina uppgifter utan att använda 
vapenmakt. Polischefen får heller inte 
glömma att rebeller strävar efter att få 
polisen att avfyra det första skottet el-
ler få anklaga polisen för att avfyra det. 
Poliser, och särskilt polischefen, ska i alla 
situationer orubbligt behålla sitt lugn. De 
får inte ha några nerver över huvudta-
get” (fri översättning).

Ordningspoliser fick däremot ringa 
utbildning i arbetet. Övnings- och tjäns-
tehandboken från 1930 gav följande an-
visningar:

”En batong är ett tillhygge tillverkat av 
gummi som polisen, om det i lagen finns 
förutsättning att tillämpa kroppsliga 

tvångsmedel, kan ta till, så-
vida inte order eller förbud 
som han gett inom ramen 
för sina befogenheter följs 
– – ska polisen in i det sista 
undvika att använda skjut-
vapen och försöka klara av 
situationen med mildare 

metoder och att skadorna av ett tillhyg-
ge, en batong, i regel är mindre än av ett 
skjutvapen” (fri översättning).

Den ringa utbildningen kunde leda till 
tragiska slutresultat och det hände ofta 
att poliser dog. Överkonstapel Anton 
Lundqvist blev skjuten i maj 1931. Två 
kända ”huliganer och spritlangare” hade 

Den ringa 
utbildningen kunde 
leda till tragiska 
slutresultat och 

det hände ofta att 
poliser dog.
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länge spritt skräck i Lamminkylä i Norra 
Pirkkala (nuvarande Tammerfors). På 
kvällen den 12 maj 1931 larmades byns 
konstapel Vihtori Maakala för att lugna 
ner männens härjande. Han beslagtog 
männens Mauser-pistol och förde den 
till sitt hem. Männen fortsatte sitt su-
pande och gick mitt i natten ut för att 
skrämma byborna bland annat genom 
att krossa fönster. Klockan ett på natten 
flydde en hemmansägare bråkmakarna 
och sprang hem till Maakala.

 ”Huliganerna” följde efter, trängde 
sig in i bostaden och krävde att få sin 
pistol tillbaka. I det slagsmål som upp-
stod slogs Maakala i huvudet med en 
yxa. Med hjälp av sin fru lyckades han 
fly och sökte hjälp vid Epilä polissta-
tion. På vägen tillbaka anslöt sig poliser 
från Pispala till gänget. I Maakalas hem 
möttes poliserna av en fruktansvärd syn. 
Konstapelns 24-åriga maka hade blivit 
skjuten i huvudet och låg i en blodpöl 
med sin lilla dotter gråtandes bredvid. 
Poliserna började jaga mördarna och vid 
gripandet i Ylöjärvi uppstod en eldstrid. 
Överkonstapel Anton Lundqvist (49 år) 
blev träffad och dog på Tammerfors 
sjukhus den 14 maj 1931. Han sörjdes 
av sin fru och sina två barn i skolåldern.

Pressen skrev mycket och detaljerat 
om händelsen. I tidningen Helsingin 
Sanomat skrevs att ”erittäin suurta raa-
kuutta osoittaneesta veriteosta” (ett 
blodsdåd som tydde på oerhört grym 
råhet) medan Aamulehti skrev om ”en 
grov hämnd som upprör sinnet och som 
i sin råhet haki vertaistaan”. I Tammer-
fors ordnades ett medborgarmöte, un-
der vilket det krävdes att dödsstraff  ska 

Polisinrättningarna hade 
ett brett och blandat 

spektrum av vapen i början av 
självständigheten.
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återinföras i Finland också under freds-
tid.

Polisinrättningarna hade ett brett och 
blandat spektrum av vapen i början av 
självständigheten. Träbatongerna böts ut 
mot gummibatonger i slutet av 1920-ta-
let och de så kallade knivbajonetterna 
hörde till konstapelns uniform ännu 
1946. Som handvapen användes revolv-
rar eller Browning-, Walther- och Para-
bellum-pistoler. Skjutvapnet skulle hållas 
gömt i byxfickan. Gasvapen togs i bruk 
på 1930-talet. I Kuopio tog 27 ordnings-
poliser i bruk en Perplex-gaspistol som 
arbetsvapen eftersom den hade ”spritt en 
sådan skräck bland ligapojkarna i staden 
att de – – inte längre började trakassera 
poliserna de hatar”.

* * *

Andra världskriget och de så kallade 
farans år som följde därefter i Finland 
1939–1948 medförde nya 
utmaningar för polisen. 
En vanlig kriminalkonsta-
pel kunde plötsligt utses 
för ett mycket farligt upp-
drag, som i nuläget endast 
beredskapsgrupper av po-
liser med specialutbildning 
skulle utses för. Detta var 
fallet för exempelvis in-
spektionskonstapel, krimi-
naldetektiv Otto Suoniemi 
vid polisinrättningen i Tammerfors i ok-
tober 1942. 

Under fortsättningskriget var Tam-
merforsavdelningen vid Statspolisen sys-
selsatt med att söka efter krigsmotstån-

dare och den tog även hjälp av stadens 
poliser. Bilmontören Pellervo Takatalo 
(28 år) var ungdomsansvarig för sta-
dens underjordiska kommunister. Under 
vinterkriget krigade han i Summa, men 
godkände inte att Finland allierade sig 
med det fascistiska Tyskland. I början 
av fortsättningskriget började han samla 
ihop arbetarungdomar till en opposi-
tionsgrupp som genomförde olika slags 
sabotage. I Tammerfors med omnejd 
gjordes sammanlagt 21 missdåd under 
tiden 23.8.1941−23.10.1942. Armébilar, 
järnvägsskenor, tåg och transformatorer 
sprängdes, och även Ratina kraftverk och 
Takko takpappsfabrik fick sin beskärda 
del. Statspolisens detektiver sökte efter 
Takatalo, men han lyckades fly i januari 
1942. I oktober fick detektiverna tillför-
litlig information om var han gömde sig.

Enligt protokoll från polisutredningar 
fick Otto Suoniemi (41 år) den 31 ok-
tober 1942 klockan 12.30 order om att 

åka till Lamminpää tillsam-
mans med fem andra Tam-
merforspoliser och två de-
tektiver från Statspolisen. 
Han beordrades att ta med 
sig sin Finland-kulspruta. I 
bilen berättades att den ef-
terlyste Takatalo gömde sig 
i ett skyddsrum som byggts 
i en huskällare. På plats 
fanns frun i huset, som en-
ligt egen utsago inte visste 

något om Takatalo eller skyddsrummet i 
källaren. Slutligen gick hon ändå med på 
att öppna dörren till källaren för poliser-
na, varpå hon svimmade. Frun bars till 
sängen och en läkare kallades till platsen.

En vanlig 
kriminalkonstapel 

kunde plötsligt utses 
för ett mycket 

farligt uppdrag, som 
i nuläget endast 
beredskapsgrupper 
av poliser med 

specialutbildning 
skulle utses för.
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I potatislåren i källaren fanns en lucka, 
därifrån trappor ledde till en svart dörr. 
Poliserna befallde: ”Kom ut, annars kas-
tar vi en handgranat.” Inget svar. Poli-
serna avfyrade ett skott mot dörren och 
genast avfyrades två skott tillbaka. Poli-
serna drog sig åt bort från dörröppning-
en, Suoniemi med sin kulspruta till ett 
bättre skotthåll. Snart kastades två hand-
granater ut från skyddet, rummet fylldes 
av rök, det var svårt att andas och att se 
något och magasinet föll från Suoniemis 
vapen på grund av tryckvågen. När en 
tredje granat flög ut från skyddsrummet 
föll Suoniemis kulspruta till golvet och 
han slungades bakåt och fick splitter i 
huvudet. Genom dörren anfölls en de-
tektiv av mannen med en Nagan-revol-
ver i sin hand, samma som hade skjutit 
mot Suoniemi. Detektiven träffades av 
sammanlagt fem skott under striden. 
Under brottningsmatchen lyckades de-
tektiven till sist riva revolvern ur man-
nens hand och kniven ur hans bälte, 
och högg sedan mannen i armen med 
kniven. Mannen gav upp och Suoniemi 
ledde honom ut ur källaren. Takatalo ar-
resterades.

Bägge männen var allvarligt skadade. 
De fördes direkt till samma rum på av-
delningen för döende på Hatanpää sjuk-
hus i Tammerfors. Detektiven repade 
sig dock och återvände till sitt arbete vid 
polisinrättningen redan i januari 1943. 
Polisens första förtjänstkors delades ut i 
november 1942. Otto Suoniemi fick det 
jämte specialutmärkelser. Även Pellervo 
Takatalo överlevde. Efter kriget kritise-
rade han i skarpa ordalag yrkesetiken hos 
polisen och de läkare som vårdat honom 

Under fortsättningskriget 
var Tammerforsavdelningen 
vid Statspolisen sysselsatt 

med att söka efter 
krigsmotståndare och den tog 
även hjälp av stadens poliser.
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samt krävde att polisen omedelbart gjor-
de sig av med fel slags folk. Statspolisen 
blev den röda statspolisen (Röda Stapo) 
(1945–1948) och Takatalo 
värvades som detektiv.

* * *

År 1944, efter andra 
världskriget, blev det 
kommunistiska partiet lag-
ligt. Från slutet av 1940-ta-
let främjade arbetarna ofta 
sina intressen i form av strejker. Kom-
munisterna och socialdemokraterna 
förde en häftig maktkamp i fackfören-
ingsrörelsen. En del strejker ledde till 
våldsamma sammandrabbningar mellan 
de vilda strejkarna, strejkbrytare och po-
lisen. Polisen tog i stor utsträckning hand 
om oroligheterna med hög röst och ge-
nom att snabbt använda eller hota att 
använda batonger, kulsprutor och tårgas. 
Polisen befallde, folket löd och de som 
inte löd tuktades med våld. 

Den 27 september 1948 inleddes vid 
Arabias fabrik i Helsingfors en strejk, 
som socialdemokraterna i fackförenings-
rörelsen ansåg vara olaglig. Strejkarna 
stod vid fabriksporten och konfrontera-
de de strejkbrytare som försökte komma 
till arbetet. Polisen beordrades till platsen 
för att säkerställa ordningen och arbetar-
nas möjlighet att komma till arbetet. Ef-
ter att sammandrabbningen pågått i flera 
dagar började polisen ta i med hårdhand-
skarna. På morgonen den 21 oktober 
kom cirka 150 demonstranter till porten 
för att hindra ”strejkbrytare” från att ar-
beta. De löd inte de ridande polisernas 

order om att stanna. Polisen började slå 
med sina långa batonger och ridpiskor 
och arresterade till sist flera personer. 

Samma sak upprepades föl-
jande dag. Den 24 oktober 
började folkmassan kasta 
stenar mot polisen och en 
av de ridande poliserna fick 
allvarliga skador i huvudet 
under sammandrabbning-
arna.

Finlands regering och 
president ville bryta strej-

ken och hade därför fattat beslut om att 
polisen får använda maktmedel. Inrikes-
minister Aarre Simonen som ansvarade 
för polisverksamheten fick smeknamnet 
”Sabel-Simonen” eftersom det i en tid-
ningsartikel påstods att polisen gick till 
attack mot folkmassan ”med blottade 
sablar”. På bilderna i tidningen såg poli-
sens ridpiska ut som ett svärd – poliserna 
hade i själva verket slutat använda svärd i 
arbetet redan på 1930-talet.

Socialministeriet krävde att ackords-
lönerna skulle sänkas för de 260 träar-
betarna vid fabriken i Kemi. Arbetarna 
började strejka sommaren 1949. Strejken 
utvidgades och omfattade snart hela bo-
laget, skiljet i Kemi älv samt Kemi hamn. 
Regeringen befriade skiljet från strejken 
och inrikesminister Simonen beordrade 
poliser att trygga arbetsfreden på platsen. 
På så sätt blev den lokala lönekonflikten 
politisk och strejkarnas huvudmål blev 
nu att fälla landets regering. Till Kemi 
anlände 60 poliser som utöver batonger 
och pistoler även var utrustade med tår-
gas och fem kulsprutor. 

På ”blodtorsdagen” den 18 augusti 

Polisen tog i stor 
utsträckning hand om 
oroligheterna med hög 
röst och genom att 

snabbt använda eller 
hota att använda 

batonger, kulsprutor 
och tårgas.
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1949 tvingade cirka 3 000 strejkare bort 
strejkbrytarna från arbetsplatsen i en-
lighet med kommunistiska anvisningar. 
Poliserna som kom emot processionen 
befallde gruppen att stanna. De som 
gick först stannade, medan de som mar-
scherade längre bak fortsatte framåt. 
När folkmassan kom på började polisen 
hänsynslöst slå med batongerna samt 
skjuta varningsskott i luften. Situationen 
spårade ut. Man kastade stenar och sköt 
med hagelbössor mot polisen. Två strej-
kare dog, en blev under en lastbil och 
en träffades av en kula. Senare i dom-
stolen bevisades att det hade varit fråga 
om ett vådaskott som inte hade avfyrats 
med polisens vapen. Sju strejkare och tre 
poliser skadades allvarligt i kravallerna 
medan flera tiotals människor skadades 
lindrigt, av dem cirka tjugo poliser. Se-
nare åtalades 127 strejkare för det som 
skett och av dem dömdes 63 för myteri. 
Nästa regering befriade de dömda från 
straff.

Hundratusentals finländare deltog i en 
allmän strejk den 1 mars 1956. Samma 
dag inledde Urho Kekkonen sin första 
presidentperiod. Orsaken till strejken 
var att arbetsgivarna vägrat gå med på 
den allmänna höjning av timlönerna 
som FFC krävt. Prisregleringen hade 
just avslutats i Finland och livsmedels-
priserna steg snabbt. Det var meningen 
att strejken skulle förlöpa utan ordnings-
störningar under FFC:s ledning, men 
det blev kravaller redan från början. På 
folkmöten förekom uppvigling till en ak-
tiv, våldsam massrörelse, och de färdigt 
upprörda strejkarna behövdes inte ens 
alltid sporras. Enligt inrikesministeriets 

När folkmassan kom på började 
polisen hänsynslöst slå med 

batongerna samt skjuta 
varningsskott i luften.
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förhandsanvisningar skulle polisen sörja 
för att upprätthålla ordningen, trygga 
lovlig trafik och hindra att arbetare störs, 
men i övrigt endast hålla ett öga på läget.

I städerna gick strejkarna i stora grup-
per ut på gatorna och hindrade med våld 
trafikföretag som inte deltog i strejken 
från att köra sina egna 
bussar och taxin. På ser-
vicestationer fördes ”ben-
sinkrig” för att stoppa för-
säljningen av bränsle. Ar-
betsgivarna tolkade också 
små störningar som upp-
ror. Polisen, som kommit 
på mellanhand, fick inga 
anvisningar om hur den 
fick eller skulle ingripa i 
kravallerna. När polisen 
sedan ingrep i bråket ändrades situatio-
nen och blev en polarisering mellan poli-
ser och strejkare. Eftersom det inte fanns 
några allmänna anvisningar agerade po-
lisen på olika sätt på olika håll i landet. 
På vissa håll tittade de bara lugnt på brå-
kandet. I en del stora städer tålde man 
inte ens de minsta störningar av ord-
ningen; den ridande polisen galopperade 
in i folkmassor, tog fram kulsprutor och 
bar dem färdiga att användas framför sig. 
Detta provocerade strejkarna som blev 
ännu mer upprörda. De försökte i sin tur 
göra poliserna nervösa, få dem att bete 
sig osakligt eller strida mot lagen. Man 
retade upp polisen genom ”stirrnings-
kampanjer” och genom uppmaningen 
”spänn hanen”, det vill säga osäkra skjut-
vapnen. Man kastade stenar, vedklampar 
och alla möjliga lösa föremål på dem. Till 
sist räckte det att polisen var närvarande 

för att folket skulle bli irriterat och börja 
bråka. Många människor arresterades. Si-
tuationen mellan polisen och strejkarna 
var spänd ända tills strejkens slut.

Cirka 60 poliser skadades i kravallerna. 
Tack och lov dog ingen och det uppstod 
heller inga stora egendomsskador under 

den tre veckor långa strej-
ken som förlamade hela 
landet. Efteråt tog statsmi-
nistern ansvaret för poli-
sens agerande: ”Strejkare 
har påstått att polisen har 
morskat upp sig för mycket, 
medan man på andra håll 
har anklagat polisen för att 
ha ett för milt grepp. San-
ningen är uppenbarligen 
den att polisen har agerat på 

det sätt som situationen krävt. ”Man an-
såg ännu då att situationen krävde hårda 
maktmedel och oflexibilitet av polisen, 
vilket länge skulle komma att skada re-
lationen mellan polisen och arbetarna. 
Efter strejken lämnade polisernas fack-
förbund FFC.

* * *

På 1960-talet blandades mycket kul-
tur- och samhällsradikalism i ungdo-
mars ”ensaksrörelser”. Demonstrationer 
blev ibland oroliga. I juli–augusti 1962 
ordnade det demokratiska ungdoms-
förbundet med stöd av Sovjetunionen 
en fredsfestival i Helsingfors. USA och 
Storbritannien ordnade motfestivaler till 
den. Polisen stoppade de kravaller som 
uppstod med hjälp av batonger och ri-
dande poliser, och för första gången 

I en del stora städer 
tålde man inte ens de 
minsta störningar av 
ordningen; den ridande 
polisen galopperade in 
i folkmassor, tog fram 
kulsprutor och bar dem 
färdiga att användas 

framför sig.
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riktades tårgas mot en stor folkmassa. 
Över 80 personer anhölls och 22 upp-
loppsmakare dömdes till fängelse. I 
demonstrationer mot Vietnamnkriget 
och ockupationen av Tjeckoslovakien 
1966–1968 förekom ett aktivt och pas-
sivt motstånd mot polisen. Till skillnad 
från andra länder förekom det i Finland 
inte någon egentlig gaturadikalism el-
ler gatuvåld. Demonstrationerna mot 
shahen i Iran i Helsingfors sommaren 
1970 fastnade i folks minne på grund av 
hårdhänta arresteringar. Handgemänget 
och slagen med batonger inleddes när 
polisen knuffade bort demonstranter 
från det område som utlovats för dem. 
Man klagade på polisens agerande hos 
justitieombudsmannen, och Helsingfors 
poliskommendör var tvungen att gå i 
pension efter händelsen.

På 1970-talet förändrades medborga-
raktivismen. Miljörörelser marscherade 
inte längre på gatorna utan intog i stället 
till exempel tomma hus. Naturskyddsrö-
relsen gjorde för första gången effektivt 
passivt motstånd i Koijärvi våren 1979. 
Markägare ville torrlägga en grund sjö 
där många fåglar vistades – samma sjö 
som naturvårdare ville fridlysa. Beslutet 
från vattendomstolen dröjde och markä-
garna började utan domstolsbeslut för-
djupa utfallsdikena från sjön för att sän-
ka vattennivån. Naturvårdarna vidtog 
motåtgärder och byggde utan tillstånd 
en damm på platsen. Markägarna körde 
bulldozrar till platsen i syfte att förstöra 
dammen. Vid det här laget surrade na-
turvårdarna fast sig i traktorerna med 
rep och polisen fick i uppgift att lösgöra 
demonstranterna som var fastbundna i 

Man retade upp polisen genom 
”stirrningskampanjer” och genom 
uppmaningen ”spänn hanen”, det 
vill säga osäkra skjutvapnen.

På 1970-talet förändrades 
medborgaraktivismen. 

Miljörörelser marscherade inte 
längre på gatorna utan intog i 
stället till exempel tomma hus.
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maskinerna och bära bort dem från plat-
sen. 

I fråga om den här typen 
av förhållandevis fredliga 
masshändelser använde 
polisen så lite maktmedel 
som möjligt. Däremot 
var man tvungen att ta till 
maktmedel för att ingripa 
i ungdomars härjande på 
veckoslut och gängstrider. 
Under ”kristallnatten”, 
natten före skolorna bör-
jade, i Uleåborg 1990 här-
jade ungdomar och krossade skyltfönster 
och situationen gled till sist polisen ur 
händerna. Det förekom också allvarliga 
störningar av ordningen vid en demon-
stration framför Iraks ambassad 1991 
samt framför Riksdagshuset under den 
så kallade Murrostorstai (brytningstors-
dagen) 1993.

Utomlands sågs exempel på allvarligt 
massvåld vid stora evenemang. Polisen 
utvecklade först i tysthet Finlands kra-
vallpolis (Suomen mellakkapoliisi, MEL-
PO). Snart ändrades det finska namnet till 
JOUHA-polis (från ”joukkojen hallinta”, 
hantering av folkmassor) eftersom det 
bättre ansågs motsvara verksamhetens 
karaktär i vårt land. På 1990-talet hade 
kravallgrupperna (JOUHA-grupperna) 
beredskap inför stora internationella 
möten, idrottstävlingar och olika demon-
strationer, bland annat mot kärnkraft 
och pälsauktioner. År 1996 började man 
protestera framför Presidentens slott på 
självständighetsdagen. På de så kallade 
svartgröna dagarna i Tammerfors i janu-
ari 1998 uppstod också sammandrabb-

ningar mellan polisen och ungdomar. År 
1999 ordnade Centralförbundet för lant- 

och skogsbruksproducenter 
en stor demonstration mot 
EU:s stödpolitik i Helsing-
fors. Cirka 8 000 personer 
deltog i demonstrationen, 
varav en del var utrustade 
med yxor, lövskäror och 
bobollsträn. Man försökte 
ge eftertryck åt kraven med 
hjälp av ko- och fårhuvuden 
spetsade på käppar. Det 
rådde en svår situation och 

den höll på att glida polisen ur händerna, 
särskilt som EU-beslutsfattare höll ett 
möte i Helsingfors mässcentrum. Polisen 
hade lagt upp ett stängsel framför mötes-
platsen, och demonstranter började riva 
ner stängslet. De tände en öppen eld på 
platsen och försökte tränga sig in på mö-
tesområdet med våld. Till sist lyckades 
polisen stoppa gruppen.

I samband med ett ASEM-möte (ett 
toppmöte mellan statsöverhuvud från 
Asien och Europa) den 9 september 
2006 isolerade JOUHA-grupperna de-
monstranter som motsatte sig mötet i 
Helsingfors framför konstmuseet Ki-
asma. En del av folkmassan hade enligt 
polisens förhandsuppgifter som mål att 
skapa allmän oordning och begå brott 
under marschen. Uppviglad huliganism 
uppstod också vid en internationell fot-
bollsturnering i Helsingfors i slutet av 
2000-talet. Våldsam anarkism syntes vi-
dare vid demonstrationen på självstän-
dighetsdagen i Tammerfors 2013, då 
också polishästar användes för att han-
tera gruppen.

På 1990-talet hade 
kravallgrupperna 

(JOUHA-grupperna) 
beredskap inför stora 
internationella möten, 
idrottstävlingar och 
olika demonstrationer, 

bland annat mot 
kärnkraft och 
pälsauktioner.
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I dag har polisen inom ramen för han-
teringen av folkmassor (JOUHA) bered-
skap för gruppbeteende som äventyrar 
den allmänna ordningen och säkerheten. 
JOUHA-poliser får också specialutbild-
ning med tanke på kriser, naturkata-
strofer och nationella storolyckor. Det 
systematiska utvecklings- och utbild-
ningsarbetet inleddes redan 1991. Det 
finns numera JOUHA-grupper i hela 
landet, och vid stora evenemang agerar 
man på riksomfattande plan. Utöver att 
gå grund- och fortsättningskurser övar 
JOUHA-poliserna också i sina egna 
grupper, i övrigt utför de vanligt polis-
arbete.

Den finländska polisen strävar nuför-
tiden efter att minimera användningen 
av maktmedel och till fredligt samarbete 
även då det gäller upprörda folkmassor. 
Man kan visa att man har makt, men 
den behöver inte alltid användas. JOU-
HA-gruppen kommer till en plats för att 
trygga mötes- och yttrandefriheten och 
att evenemanget förlöper utan störning-
ar samt för att minimera skadorna för 
såväl miljön som evenemanget. Speciellt 
för JOUHA-verksamheten är special-
utrustning, -utbildning och -organisa-
tion samt en disciplinerad gruppverk-
samhet. JOUHA-poliser ska ha en bra 
fysisk kondition, vara lugna och ha ett 
sinne för humor samt kunna agera un-
der press och provokation. 

* * *

På 1960-talet levde världen politiskt sett 
i det så kallade kalla kriget. Europa ska-
kades av terrorism med bombdåd och 

Våldsam anarkism syntes 
vidare vid demonstrationen 
på självständighetsdagen i 
Tammerfors 2013, då också 

polishästar användes för att 
hantera gruppen.

Den finländska polisen strävar 
nuförtiden efter att minimera 

användningen av maktmedel 
och till fredligt samarbete 
även då det gäller upprörda 

folkmassor.

För att kunna ordna ett OSSE-
möte krävdes emellertid en 

förhöjd säkerhetsnivå i landet.



– 286 –

flygkapningar. Finlands president Urho 
Kekkonen strävade efter att ordna ett 
gemensamt säkerhetsmöte 
för Europa i Helsingfors. 
Beslutsfattare från både 
öst och väst skulle delta i 
mötet. För att kunna ord-
na ett OSSE-möte krävdes 
emellertid en förhöjd sä-
kerhetsnivå i landet. Våren 
1972 inrättade inrikesmi-
nisteriet en specialskyddsavdelning vid 
trafikpolisavdelningen vid Helsingfors 
polisinrättning. Överkommissarie Johan 
Rinne kommenderades till avdelnings-
chef  och tre kommissarier blev ledare 
för grupperna. Grupperna bestod av 15 
poliser. Verksamheten var mycket hem-
lig, man fick inte berätta om den ens för 
andra poliser.

Specialgruppernas namn i världen re-
fererar ofta till starka djur – tigrar, kobror 
och så vidare. Rinne funderade på avdel-
ningens namn när gruppen var på väg på 
paus med buss från utrikesministrarnas 
mötesplats under OSSE-mötet 1973. En 
av männen reciterade Hietanen i ”Okänd 
soldat” genom Fänrik Ståls dikt Viborg: 
”Förbered er pojkar på att dö för tro och 
fosterland. Än en gång väsnas den finska 
björnen, den lyfter sin ram och slår” (fri 
översättning). Avdelningen fick namnet 
Karhu (björnen).

Beredskapsenhetens verksamhet av-
viker från den normala polisverksamhe-
ten, även om den i Finland har anammat 
principen om mildare metoder. För att 
man ska kunna lösa en farlig situation 
med så små skador som möjligt krävs 
delvis hemliga verksamhetssätt och -tek-

niker. Under avdelningens första tid var 
det svårt att få information om special-

verksamhet och utrustning. 
Arbetet krävde att man 
skapade konfidentiella rela-
tioner bland annat till Mel-
laneuropa, och dit fick man 
också åka för att tävla och 
lära sig nya saker redan på 
1970-talet. Efter OSSE-
mötet som förlöpt smidigt 

och en lugn start på verksamheten tes-
tades Karhus färdigheter i samband med 
Aeroflot-kapningen 1977 och flygkap-
ningen i Uleåborg 1978. 

Först 1983 fick man prata öppet om 
Karhu. Under det årtiondet hade avdel-
ningen bland annat i uppgift att trygga 
säkerheten vid Opec-möten och viktiga 
statsbesök, VM i friidrott samt vid gri-
pande av ”tuffa skurkar”. Sommaren 
1986 med bankrånet och bankvaktskid-
nappningen i Jakobacka–S:t Michel var 
tung för Karhu. Händelserna efter bank-
rånet i Jakobacka i Helsingfors fortsatte 
i cirka tolv timmar och fick ett slut på 
torget i S:t Michel klockan ett på natten 
den 9 augusti. Där sprängde kidnappa-
ren slutligen flyktbilen, sig själv och en 
av pantfångarna, medan två av pantfång-
arna en stund tidigare hade fåtts i säker-
het. Flera av Karhus poliser skadades av 
skärvor och den tryckvåg som spräng-
ämnesladdningen gav upphov till. De två 
Karhu-män som stod närmast kidnappa-
rens bil, Kari Tulikoura och Jussi Makku-
la, fick livshotande skador i explosionen. 
Händelsen pekade på brister i förhållan-
dena kring polisens befallningsrätt och 
man började utveckla polisens lednings-

För att man ska 
kunna lösa en farlig 
situation med så små 
skador som möjligt 

krävs delvis hemliga 
verksamhetssätt och 

-tekniker.
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system på riksomfattande plan. 
På 1990-talet fick beredskapsenheten 

mer utbildning. Bland de av Karhus 
uppdrag som fått publicitet i medierna 
finns bland annat revirstrider mellan 
kriminella motorcykelgäng och en för-
tjänstfull spårning av en beväring som 
dödat tre personer i Kotka. Karhu var 
också en av grupperna i den stora po-
lisoperationen i Lahtis, där man om-
ringade en förrymd fånge som dömts 
för lejt mord och som tagit pantfångar 
den 15–17 mars 1994. Den 30 novem-
ber samma år intog en man som hotat 
människor till livet i Hirsala i Kyrkslätt 
en hyresvilla på en ö. Som den skickliga 
skytt han var hann han avfyra hundratals 
skott mot polisen. Mannen reagerade 
inte på tårgas. Belägringstillståndet som 
varade i nästan tre dygn slutade med att 
polisen tog till maktmedel och mannen 
dog. Efter detta inleddes en lång rätts-
process mot de Karhu-män som skjutit 
mannen. Först 2007 fastställde Europa-
domstolen att polisen var berättigad att 
använda vapen i situationen i fråga. 

På 2000-talet började Karhu i högre 
grad utbyta internationella uppgifter 
och samt ordna gemensamma övningar. 
Utöver att gripa beväpnade brottslingar 
arresterade man nu bankautomatrånare 
i Pyhäjoki samt stoppade penningstran-
sportrån i Lundo och senare också i 
Loimaa. År 2009 var Karhu med och be-
friade en ung kvinna som var pantfånge 
i Åbo. Till de mest krävande uppdragen 
hörde också skolskjutningarna i Jokela 
och Kauhajoki, som krävde flera offer.

I dag samarbetar beredskapsenheten 
intensivt med olika myndigheter i Fin-

De personer som väljs till 
Karhu måste ha grundutbildning 
för poliser, arbetserfarenhet, 
bra fysisk kondition samt hög 

stresstålighet.

Den landsomfattande 
handlingsmodellen för polisens 

så kallade krävande situationer 
har utvecklats stegvis efter 

att Karhu grundats.
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land för att effektivisera sin verksamhet 
och kompetens. I krävande situationer 
verkar Karhu under situationsledaren 
men planerar och ge-
nomför sin verksamhet 
själv, under sin egen le-
dare. De personer som 
väljs till Karhu måste ha 
grundutbildning för poli-
ser, arbetserfarenhet, bra 
fysisk kondition samt hög 
stresstålighet. Först när ut-
bildningen framskrider står det slutgiltigt 
klart vem som har tillräckliga fysiska och 
psykiska krafter för det krävande arbetet. 
Grupparbetet måste förlöpa smidigt för 
att man ska kunna lösa en krävande situa-
tion med så lindriga skador som möjligt. 

* * *

Den landsomfattande handlingsmodel-
len för polisens så kallade krävande si-
tuationer har utvecklats stegvis efter att 
Karhu grundats. Den första lokala be-
redskapsgruppen inrättades i Uleåborg 
(Valo -79), sedan inrättades grupper i Ta-
vastehus och Raumo (1980), Vasa (1983), 
Tusby (1986) och Joensuu (Norra Kare-
lens larmenhet). Polisens anvisningar 
för farliga situationer förnyades utifrån 
erfarenheter från beväpnade rån och kid-
nappningar. Flera polisinrättningar fick 
beredskapsgrupper på 1990-talet. Uti-
från Tapani Rinnes bok ”Poliisitaktiikka” 
(polistaktik) (1993) började man syste-
matiskt utveckla utbildningen i använd-
ningen av maktmedel och fältverksam-
het. Lagstiftningen kring användningen 
av maktmedel har förnyats från slutet av 

1990-talet.
VATI-gruppen sörjer för krävande si-

tuationer och vidtar de första åtgärderna, 
om den nationella bered-
skapsgruppen Karhu anlän-
der till platsen, samt bistår 
Karhu-gruppen. Grupper-
na utbildar befälet vid polis-
inrättningar i användningen 
av maktmedel och taktiker 
kring detta. I övrigt sköter 
VATI-poliser om vanliga 

larmuppdrag. Det är frivilligt att söka till 
gruppen, men kraven för att komma in 
på utbildningen är hårda, precis som för 
Karhu-gruppen. I kvalificeringsproven 
mäts vapenhantering, färdigheter i skyt-
te och den fysiska prestationsförmågan 
(motoriken, koordinationen, muskelut-
hålligheten, kamp- och uthållighetsdel). 
Genom intervjuer och lämplighetsbe-
dömningar testar man hurdan känsla 
för situationen, slutledningsförmåga och 
stresshantering de som vill få en plats i 
gruppen har. Beredskapsenheten Karhu 
deltar också i utbildningen för VATI-
grupper. Utöver grund- och fortsätt-
ningskurserna tränar grupperna själv-
ständigt på egen ort enligt en bekräftad 
utbildningsplan. Då övar man också på 
exceptionella situationer med anknytning 
till lokala hotbilder. Enligt Uleåborgs 
VATI-grupp, som klarat sig bra till och 
med i internationella tävlingar, är man på 
andra håll i världen mycket intresserad 
av den finländska polisens kompetens i 
bland annat skogssituationer.

Redan i slutet av 1970-talet började 
Karhu-gruppen utöver den egentliga, 
operativa verksamheten utveckla utrust-

Typiska uppdrag 
för Karhu- och 

VATI-grupperna är 
belägringssituationer 

och gripanden av 
beväpnade, farliga 

personer.
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ning – allt från skor till skyddsutrustning 
– som fungerar i krävande situationer. 
Utöver individuell specialutrustning har 
Karhu- och VATI-poliser gruppspecifik 
utrustning som beaktar de regionala spe-
cialbehoven. Grupperna har första hjäl-
pen-, skydds- och kamouflageredskap, 
belysningsanordningar, anordningar för 
verksamhet i mörker samt fordon som 
passar för verksamheten. Polishundarna 
och deras förare får en skild specialut-
bildning för farliga situationer. Typiska 
uppdrag för Karhu- och VATI-grupper-
na är belägringssituationer och gripan-
den av beväpnade, farliga personer.

I krävande situationer finns vid be-
hov grupper för taktisk akutvård och 
polisens grupper för taktisk förhandling 
samt andra specialutbildade grupper, 
såsom TEPO-poliser (terrorbomb/tek-
nisk bomberedskap), på plats. Genom 
taktisk akutvård säkerställs snabb läkar-
hjälp i farliga specialsituationer. Verk-
samheten inleddes i Karhu-gruppen 
redan på 1970-talet. I dag understryker 
medborgarnas grundläggande rättighe-
ter, lagar och polisens principer att mil-
dare metoder bör användas även i farliga 
och krävande situationer. Syftet med 
polisens taktiska förhandling är att få 
stopp på en konfliktsituation genom att 
prata och att lösa den utan att använda 
maktmedel. Inrikesministeriets polisav-
delning startade en utbildning i taktisk 
förhandling vid Polisinstitutet i Otnäs 
i Esbo i slutet av 1970-talet, då insti-
tutets lärare i polistaktik och psykologi 
fungerade som lärare. I dag löses över 
90 procent av de farliga situationer som 
polisen råkar ut för i Finland genom att 

I dag löses över 90 procent 
av de farliga situationer som 
polisen råkar ut för i Finland 

genom att man pratar.
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man pratar.
Också polisens TEPO-verksamhet har 

sitt ursprung i de OSSE-
möten som Finland stod 
värd för på 1970-talet. 
Redan 1972 tränade man 
vid Polishundsinrätt-
ningen i Tavastehus de 
första ”bombhundarna” 
och deras förare i att hitta 
sprängämnen. Informa-
tion för den hemliga verksamheten häm-
tades genom studieresor till bland annat 
Tyskland och USA. På Försvarsmaktens 
röjningskurser i augusti 1974 utbildades 
de första poliserna att hantera brevbom-
ber och militära sprängämnen. Inför 
OSSE-mötet 1975 samlades avdelningen 
POMO, till vilken man från Helsingfors 
polisinrättning kommenderade tolv poli-
ser som gått röjningskursen, tre bomb-
hundar med förare samt ytterligare 15 
personer som gått en veckolång snabb-
utbildning. Chefen för kriminalteknisk 
undersökning, överkommissarie Pentti 
Holm ansvarade för verksamheten. Han 
rapporterade senare följande om säker-
hetsgranskningarna vid platserna för 
OSSE-mötet: ”Genomsökningens nog-
grannhet bevisas bland annat av det fak-
tum att man i myllan i en blomkruka i re-
publikens presidents slott hittade under 
en millimeter stora diamanter – de hade 
antagligen lossnat från någon gästs ring.”

POMO avskaffades efter OSSE. På 
grund av talrika bomblarm och begäran 
om säkerhetskontroller fortsatte verk-
samheten på frivillig basis. År 1980 ut-
arbetade arbetsgruppen för planering 
av kursen i bekämpning av bombter-

ror, TEPO-arbetsgruppen, ett förslag 
på mål för utbildningen och preliminära 

lektionsprogram. Under 
1980–82 hölls tre grundkur-
ser. Under den första kursen 
utbildades Helsingfors po-
liser och under de två föl-
jande det lokala nätverk som 
täcker hela landet. I början 
hade TEPO-poliserna ing-
en annan utrustning än en 

plåthjälm, bergssprängarväska och ”vä-
derenlig utrustning”. På 1980–90-talen 
förbättrades arbetssäkerheten i och med 
att man i Helsingfors skaffade nya ar-
betsredskap – en röntgenapparat, bomb-
dräkt och bombrobot.

TEPO-utbildningen utvecklades myck-
et på 2000-talet. Den är kontinuerlig och 
systematisk för att poliserna ska hänga 
med i utvecklingen inom området och 
kunna svara mot nya hotbilder. Vanliga 
uppdrag är tillvaratagande av sprängäm-
nen i samband med husrannsakningar, 
konfiskationer och insamling av spräng-
ämnen samt övervakning av sprängäm-
nestransporter och arbetsplatser. Det 
finns också hemmagjorda ”bomber”, 
men de är ofta enkla och skapar ingen 
särskild dramatik. Sprängämnen hittas 
också hos yrkes- och vanebrottslingar. 
Människor med psykiska störningar som 
är intresserade av sprängämnen är en 
egen riskgrupp. I dag skapar den interna-
tionella terrorismen allvarliga hotbilder 
och medför ständigt nya utmaningar för 
TEPO-verksamheten.

TEPO-utbildningen börjar med grund-
läggande hantering av sprängämnen och 
fortsätter med byggande av bomber och 

I början hade TEPO-
poliserna ingen 
annan utrustning 
än en plåthjälm, 

bergssprängarväska 
och ”väderenlig 

utrustning”.
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identifiering av den hotvärld som de 
skapar. En bra TEPO-polis känneteck-
nas bland annat av lugn, en förmåga att 
fatta beslut, företagsamhet och förmåga 
att arbeta i grupp. Eftersom utrustning-
en och arbetsredskapen är tunga är det 
nödvändigt att polisen har en bra fysisk 
kondition. 

* * *

Den finländska polisen har burit skjut-
vapen under hela den tid som Finland 
varit självständigt. Först fanns det ingen 
lag som föreskrev hur polisen skulle 
använda fysisk styrka. Rätten att an-
vända fysiska maktmedel ansågs utgå 
från polisarbetets karaktär. I strafflagen 
från 1932 kallades det för ”nödvändigt 
våld” om någon genom att hota med 
våld motsatte sig en polis i tjänst. Om 
polisens skyldigheter, rättigheter och 
uppgifter stadgades för första gången i 
polislagen 1966, och om rätten att ta till 
fysisk styrka föreskrevs först i förnyel-
sen av strafflagen 1969. ”Våld” ersattes 
nu med ordet ”maktmedel” eftersom 
man genom det ville betona att det är 
fråga om en lovlig handling i tjänsteupp-
drag, till skillnad från olagligt våld. Po-
lisen funderade redan på 1970-talet på 
gränserna för vapenanvändningen, men 
det var först efter pantvaktsdramat i S:t 
Michel som lagstiftningen fick en knuff  
framåt. Genom vapenanvändningsan-
visningen från 1989 ville man minska 
polisens användning av skjutvapen inom 
ramen för arbetsuppgifterna, och det 
lyckades man också med. Härefter har 
regleringen av polisens användning av 

En bra TEPO-polis 
kännetecknas bland annat av 
lugn, en förmåga att fatta 
beslut, företagsamhet och 
förmåga att arbeta i grupp.

Om polisens skyldigheter, 
rättigheter och uppgifter 

stadgades för första gången i 
polislagen 1966, och om rätten 

att ta till fysisk styrka 
föreskrevs först i förnyelsen 

av strafflagen 1969.

Frågan om polisens användning 
av maktmedel kan försvaras ska 
i efterhand bedömas utifrån 
hur viktigt och brådskande 
uppdraget är, motståndets 

farlighet och vilka resurser som 
står till förfogande.

Det är tillåtet att använda 
maktmedel i alla polisuppdrag.
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maktmedel specificerats ytterligare samt 
regelbundet förnyats. 

Den nuvarande polisla-
gen ger en polisman rätt 
att i tjänsteuppdrag an-
vända maktmedel som 
med tanke på situationen 
behövs för att bryta mot-
stånd, avlägsna en person 
från en plats, gripa en per-
son, hindra att en frihets-
berövad flyr, avlägsna ett 
hinder eller förhindra ett 
överhängande brott eller någon annan 
farlig gärning eller händelse. Frågan om 
polisens användning av maktmedel kan 
försvaras ska i efterhand bedömas utifrån 
hur viktigt och brådskande uppdraget är, 
motståndets farlighet och vilka resurser 
som står till förfogande. Polisen har rätt 
att använda såväl fysisk styrka (bland an-
nat att ta ner en person på marken) som 
maktmedelsredskap: batonger, elpistol, 
gassprej och skjutvapen.

Polishunden räknas också som ett 
maktmedel. De första polishundarna 
kom till Helsingfors polisinrättning re-
dan 1909. I början skolades de främst för 
spaningsuppgifter, men snabbt började 
man också utnyttja deras skydds- och 
vaktinstinkter inom ramen för ordnings-
polisens uppdrag i till exempel hamnar. 
En hundpatrull lugnar ofta en orolig 
situation bara genom att synas. En po-
lishund får springa i kapp en människa 
endast på befallning av sin förare. Speci-
algrupperna Karhu, VATI, JOUHA och 
TEPO har sina egna polishundar som 
fått specialutbildning för krävande situa-
tioner.

Vid användning av maktmedel följer 
polisen principen om minsta olägenhet. 

Om det inte är fråga om ett 
brådskande uppdrag bryter 
man inte upp ett lås till en 
bostad, utan man söker ef-
ter nyckeln så att man kan 
gå in utan att söndra dör-
ren. När polisen åker för 
att lugna ner en strid på en 
bar funderar man noga på 
hur man kan få läget under 
kontroll utan att samtidigt 

äventyra utanförståendes säkerhet. Den 
effektivaste, bäst fungerade och mildaste 
metoden skulle i det fallet kunna vara att 
använda fysiska maktmedel i stället för 
till exempel ett effektivt OC-sprej, som 
samtidigt skulle utsätta alla personer som 
befinner sig i den slutna lokalen för den 
sveda och smärta som capsaicinet i spre-
jen orsakar.

Det är tillåtet att använda maktmedel 
i alla polisuppdrag. Metoderna ska dock 
alltid vara nödvändiga och försvarliga. 
De vanligaste uppgifterna där styrka an-
vänds är olika larmuppdrag, men polisen 
kan också behöva använda styrka vid 
gripande av brottslingar. Polisen, precis 
som alla andra människor, har med stöd 
av bestämmelserna om nödvärn rätt att 
försvara sig. Från början av 1990-talet 
började mindre farliga maktmedel än 
skjutvapen utvecklas. CS-tårgassprejen 
böts nu ut mot OC-sprej, vars dimma 
inte spred sig lika långt och som därmed 
bättre besparade utanförstående från de 
olägenheter som tårgasen medför. Den 
oflexibla plastbatongen böts ut mot en 
teleskopbatong, som var lätt att bära 

Polisen skjuter 
endast för att stoppa 

en handling som 
medför en direkt och 
allvarlig fara för en 
annan människas liv 
eller hälsa, och om 

inget mildare medel 
kan användas.
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med sig. Hösten 2004 började poliser 
provanvända elpistoler.

Polisen skjuter endast för att stoppa 
en handling som medför en direkt och 
allvarlig fara för en annan människas liv 
eller hälsa, och om inget mildare medel 
kan användas. På 1990-talet utvecklades 
ordningspolisens systematiska utbild-
ning i vapenanvändning. Före det hade 
utbildningen främst bestått av skjutöv-
ningar. Poliser i tjänst gick varje år på 
så kallade masskjutningar, där det enda 
man lärde sig var om man kan eller inte 
kan skjuta. De personliga tjänstevapnen 
bestod av mångahanda vapen, från olika 
pistoler till revolvrar. På 1990-talet bör-
jade man förenhetliga beväpningen och 
anskaffningarna koncentrerades till Poli-
sens teknikcentral, där vapnen också un-
derhölls. Nuförtiden omfattar polisens 
utbildning i vapenanvändning dessutom 
vapenteknik och befogenheter att an-
vända maktmedel. Poliserna testar varje 
år sina kunskaper i nivåprov. Därmed 
har polisens vapenanvändning blivit säk-
rare och tillförlitligare. Vapenanskaff-
ningarna konkurrensutsätts numera av 
Polisstyrelsen. Polisen har under de se-
naste 20 åren minskat sin användning av 
skjutvapen, och man får till exempel inte 
längre stanna en flyende bil genom att 
använda skjutvapen.

Tjänstekläderna är utformade med 
tanke på hur polisen bär maktmedel och 
tjänstevapen. Den odelade fältoverallen 
togs först i bruk för beredskapsenheten 
Karhu och polishundsförare på 1970-ta-
let. Ordningspolisen började efter hand 
få overaller i början av 1990-talet, men 
användningen av dessa delade åsikter-

Polisen har under de senaste 20 
åren minskat sin användning 

av skjutvapen, och man får till 
exempel inte längre stanna en 
flyende bil genom att använda 

skjutvapen.

Allt eftersom materialen 
utvecklats har 

skyddsutrustningen blivit 
lättare och skyddseffekten 
större. Trots detta väger 
den normala utrustning, 

inklusive skyddsvästar, skor 
och utrustningsbälte, som en 

ordningspolis i fältarbete bär 
fortfarande cirka tio kilogram.
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na. En del tyckte inte att overallerna var 
lämpliga för statliga tjänstemän – i bör-
jan bar man dem ”i hemlighet” på nattu-
ren. Polisen hade redan på 1930-talet ett 
”koppel”, men i det bars endast batong-
en, vapnet gömde man ännu noggrant. 
På 1990-talet började poliserna först på 
egen bekostnad skaffa utrustningsbäl-
ten för sina personliga maktmedelsred-
skap. En del poliser kallade dem ibland 
”julgranar”, men av medborgarna fick 
de däremot positiv respons och väckte 
till och med beundran för sin ”riktiga” 
utrustning. Man började nu utveckla ut-
rustningsbältet så att det skulle lämpa sig 
bättre för polisarbetet.

Karhu hade skyddsutrustning för far-
liga situationer redan på 1970-talet. Med 
tanke på arbetarskyddet 
var 1990-talet en tid av 
mångsidiga framsteg. Po-
lisernas personliga, lätta 
skyddsvästar som bärs un-
der overallen utvecklades i 
Finland genom att polisen 
samarbetade med Kuopios 
regionala företagshälsosta-
tion och kläddesignstude-
rande. År 1994 blev Sari-
skyddsvästarna obligatoriska för poliser 
i fältarbete. År 1995 ersatte den tunga 
skyddsvästen den gamla, upp till 17 ki-
logram tunga skyddsväst som poliserna 
hade med i patrullbilarna. Allt eftersom 
materialen utvecklats har skyddsutrust-
ningen blivit lättare och skyddseffekten 
större. Trots detta väger den normala 
utrustning, inklusive skyddsvästar, skor 
och utrustningsbälte, som en ordnings-
polis i fältarbete bär fortfarande cirka 

tio kilogram. Den finländska polisen har 
också utvecklat specialutrustningen. På 
1990-talet försågs patrullbilarna med nio 
kilogram tunga Tapsa-sköldar som skydd 
mot väpnade hot. Specialgruppspolisen 
var också tvungen att fundera på hur ut-
rustningen fungerar och skyddar i vårt 
lands kalla förhållanden. 

Polisens fysiska arbetssäkerhet har ökat 
i takt med att utbildningen i användning 
av maktmedel har förbättrats och utrust-
ningen utvecklats. Poliser upplever dock 
även saker som är traumatiska mentalt 
sett i sitt arbete. Man tänkte länge att 
polisen ska ta sig igenom den stress som 
mentalt tunga händelser orsakar på egen 
hand. Det enda bra sättet att ge utlopp 
för saker som tyngde sinnet var genom 

”kamratstöd”, det vill säga 
att prata med en bekant pa-
trullkompis. Detta stöd har 
inte på något sätt förlorat 
sin betydelse heller i dagens 
läge. Man fäste mer upp-
märksamhet vid polisens 
psykiska ork först efter de 
långa och psykiskt tunga 
arbetsuppgifter som följde 
efter att passagerar-bilfärjan 

M/S Estonia förlist 1994. Vid polisinrätt-
ningen i Åbo tog man i bruk ett system 
för eftervård, där man framskred stegvis. 
Till exempel deltar en ordningspolis som 
råkat ut för en överraskande farlig situa-
tion på fältet i ett avlastningssamtal ge-
nast i slutet av arbetsturen. Samtalet leds 
av en annan polis och det är obligatoriskt 
att delta innan man åker hem. Senare 
fortsatta åtgärder är frivilliga. 

I offentligheten avses med polisvåld 

Till exempel deltar 
en ordningspolis 

som råkat ut för en 
överraskande farlig 

situation på fältet i 
ett avlastningssamtal 

genast i slutet av 
arbetsturen.
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vanligen en överdriven användning av 
maktmedel från polisens sida. Detta är 
i dagens Finland ett tjänstebrott, som 
man döms för enligt hur allvarlig gär-
ningen är. I fråga om misstankar om 
misshandel åtalas man ofta för brott 
mot tjänsteplikt och misshandel. Miss-
tankar om tjänstebrott undersöks alltid 
av polisen på en annan ort i ett skilt un-
dersökningsförfarande för polisbrottsä-
renden som avviker från förfarandet vid 
normala förundersökningar. Undersök-
ningen leds av en skilt fastställd åklagare 
som inte hör till polisorganisationen.

Under 2007–2012 gjordes samman-
lagt 536 anmälningar om tjänstebrott, 
det vill säga cirka 90 fall per år. Orsaker-
na till dessa var användning av maktme-
del, förvaring av personer som gripits, 
fel i förundersökningar, trafikskador 
eller missbruk av polisregistret. Poliser 
måste bete sig oklanderligt också på fri-
tiden. År 2012 inkom 267 anmälningar 
som berörde polisers fritid, varav största 
delen (65,4 procent) gällde misstankar 
om trafikbrott.  

I Finland har polisens nästan obegrän-
sade rättigheter och våldsamma tillväga-
gångssätt på cirka hundra år krympt till 
en behärskad och reglerad användning 
av maktmedel. Eftersom man under en 
lång tid inte separat och noggrant defi-
nierade polisens befogenheter var tillvä-
gagångssätten ur dagens synvinkel ofta 
våldsamma, till och med råa. Förr tyckte 
man bara att det var en självklarhet att 
rätten att ingripa i även små förseelser 
med fysiska maktmedel hörde till po-
lisarbetet. Poliserna var alltså ”tuktare 
”av Guds och härskarens nåde”. I dag 
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grundar sig den finländska polisens be-
fogenheter och användning av maktme-
del på en gemensamt överenskommen 
lag i vårt demokratiska samhälle. Vår 
grundlag garanterar alla medborgare rätt 
till liv och till personlig frihet, integritet 
och trygghet, och ingen får ändra på 
detta utan särskild grund som föreskrivs 
i lagen. Polisen har genom författningar 
fått befogenheter att ingripa i männis-
kors frihet och integritet, men befo-
genheten innebär också ett stort ansvar. 
Man bör agera enligt lagen, annars leder 
det till en spiral av och ett kaos av våld. 
Lagen skyddar också polisen själv från 
ogrundade anklagelser.

Användningen av polisens hårdaste 
maktmedel, skjutvapnet, är i dag kon-
trollerad och reglerad i lag. ”Genom 
råd, uppmaningar och befallningar” har 
länge visat sig vara den finländska poli-
sens viktigaste och effektivaste verksam-
hetsanvisning – men den är inte alltid 
tillräcklig. 
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“När sorgearbetet var gjort och hade förts till 

skogen.”
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Känn dina läsare

Marko Vesterbacka

Jari Tervo använder kärnfulla öpp-
ningsfraser i sina romaner. Min egen 
favorit är Jag dödades under valborgs- 

   veckan. Så inleds romanen Till de heli-
gas samfund (1995). Jaget som dödades i 
valborgsveckan är berättaren i boken och 
börjar efter detta lakoniska konstateran-
de minnas mera noggrant vilka händelser 
som ledde till att döden tog honom. 

Tervo har sagt att han tycker att man 
alltid kan gallra bort största delen av 
en text. Exemplet som Tervo använder 
är vida känt, och av förståeliga skäl. En 
gång stympade han öppningsfrasen i en 
annan av sina romaner till en fjärdedel av 
dess ursprungliga version. Jag är inte sä-
ker på att jag exakt kommer ihåg Tervos 
ursprungliga fras men den torde ha varit 
Ulkona satoi sankasti lunta (Ute föll det mass-
vis med snö). Sedan började Tervo radera 
det överflödiga. Ute – det är ju annars 
också självklart att det inte kan snöa inne. 
Alltså kunde Ulkona strykas. Och satoi 
sankasti lunta – onödigt lång formulering, 
det finns ett eget verb i finskan det. Alltså 
förvandlades inledningen till en fras på 
ett ord: Pyrytti (Snön yrde). 

Marko Vesterbacka, lektor 
i poliskommunikation, har 
undervisat polisstuderande 
sedan 2003. Hans ansvarsområde 
är särskilt undervisning i 
skrivande och växelverkan vid 
förundersökningar. Vesterbacka 
utarbetar essäuppgifterna till 
urvalsprovet samt bedömer 
sökandena.

Vesterbacka har som 
fritidsintresse att skriva och 
förlägga böcker.

När man går i stora skor, 

lämnar man stora 
spår efter sig
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Min egen undervisning har utvecklats 
i samma riktning, mot komprimering. 
När jag för tio år sedan började under-
visa i skrivande för polisstuderanden 
använde jag betydligt fler ord för att ut-
trycka något väsentligt än vad jag gör nu. 
Jag berättade mångordigt vad en polis-
text ska innehålla, hurdant språket ska 
vara och hurdant det inte ska vara. 

De läromaterial jag delade ut kunde 
man senare ha kunnat komprimera till 
en fjärdedel av det ursprungliga, liksom 
Tervos fraser. Liksom mina monologer 
inför klassen. Nu försöker jag berätta 
de väsentliga sakerna med några ord i 
början av kursen. Allt som jag därefter 
talar om försöker jag på något vis här-
leda från dessa huvudteman. Ändringen 
grundar sig i huvudsak på att jag har en 
bättre förståelse för vad som är väsent-
ligt för polisens skrivarbete. 

* * * 

Denna artikel består av tre delar. I den 
första delen ska jag försöka efterlikna 
Jari Tervo och sammanfatta min under-
visning i några ord. Här följer tre olika 
sammanfattningar: 

Skriv ändamålsenligt. 

Skriv för dem som texten är av vikt för. 

Känn dina läsare. 

Efter att sammanfattningarna har be-
handlats ger jag ordet åt en som kom-
mer att belysa synvinkeln av en viktig 
grupp läsare. Det händer lätt att denna 

grupps synvinkel förbises när polisen 
koncentrerar sig på ändamålsenligt skri-
vande som stöder straffprocessen.  

I slutet av artikeln granskar jag en 
stund vad som skett ovan. Följde jag 
mina egna anvisningar för skrivande? 
Skrev jag artikeln ändamålsenligt? Skrev 
jag för de läsare som texten är viktig för? 
Kände jag mina läsare? 

* * * 

Först: 

Skriv ändamålsenligt. 

Det är svårt att säga vad syftet i de flesta 
texter är.  Ta skönlitteratur till exempel: 
Vad är syftet med en viss romans exis-
tens? Eller en tidningsartikel: Varför har 
en artikel skrivits, vad är dess syfte? Tid-
ningens förläggare kan tänka att artikeln 
existerar för att man ska kunna sälja re-
klamplatser bredvid den, så att tidningen 
får inkomster. Ur läsarens synvinkel kan 
det vara att han eller hon läser artikeln 
för underhållning, för att lära sig något 
eller förstå något fenomen. Men vad gör 
läsaren med artikeln? Ingenting egentli-
gen, han bara läser den och inget mer. 
Den kan också finnas olika slags syf-
ten. Vad är syftet med en kommentar 
på Facebook? Att underhålla läsarna/
ge uttryck för sina egna känslor/ge ut-
tryck för sina egna tankar/informera/
upprätthålla vänskap/framstå i god da-
ger osv. Såväl skribenten som läsaren 
kan samtidigt ha flera olika syften som 
de själva inte kan sätta i någon priori-
tetsordning. 

Skribenter är ofta helt borta vad gäl-
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ler syftet med deras eget skrivande, även 
när det vore viktigt att vara medveten 
om syftet. Ett bra exempel är en vanlig 
populär typ av text – insändaren. Van-
ligtvis tänker man kanske att syftet med 
en insändare är att påverka läsaren och 
få denne att anamma skribentens åsikt. 
Varför är det så få insändare som får oss 
att ändra vår åsikt? Skribenterna har inte 
skrivit dem på ett sådant sätt. Många in-
sändare förblir ett sätt för skribenten att 
tillfredsställa sina behov av att uttrycka 
sig: Så, jag fick det sagt! En annan insän-
dares egentliga mål verkar vara att fram-
häva skribentens egen sakkännedom 
och kompetens. En tredje insändare är 
riktad till personer som redan delar skri-
bentens åsikt för att förstärka deras tro 
på sin sak. En fjärde skribent skriver för 
att han eller hon helt enkelt njuter av att 
debattera, en femte för att han vill hälla 
bensin på elden och provocera. Endast 
i ett fåtal skribenters texter kan man ur-
skilja ett medvetet och lyckat syfte att 
inverka på läsarnas åsikt. 

Myndighetstexter har i regel ett tydligt 
syfte. Också centrala polistexter görs 
i något visst syfte och läsarna gör ut-
tryckligen någonting med hjälp av dem: 
planerar undersökningar, överväger åtal, 
fattar beslut. 

När man talar om hur en bra text el-
ler ett gott språk ser ut utgörs problemet 
ofta av att man talar för generellt: man 
talar allmänt taget om goda drag i en 
text, även om exempelvis huruvida just 
en polistext är bra eller dålig är helt be-
roende av textens användningsändamål. 

Ett annat problem är att diskussionen 
om ett bra skrivsätt domineras av perso-

Skribenter är ofta helt borta 
vad gäller syftet med deras 
eget skrivande även, när det 

vore viktigt att vara medveten 
om syftet. 
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ner, med vilkas texter läsaren egentligen 
inte gör något. Till exempel har många 
journalister, författare och förläggare 
starka åsikter om bra och dåliga texter. 
Kan deras synpunkter tillämpas på poli-
sens skrivarbete? Delvis kan de det, och 
delvis inte. Det beror på 
hur väl anvisningarna 
lämpar sig för syftet 
med polistexterna. Den 
huvudsakliga utmaning-
en för en journalist och 
författare som skribent är att få läsaren 
att fortsätta läsa. Man måste fånga läsa-
rens intresse, få denne på kroken och 
underhålla. Även sakliga ämnen borde 
göras till spännande berättelser. Fram-
för allt måste man akta sig för att tråka 
ut läsaren. Polisen behöver dock inte fria 
till läsaren och uppmana denne att fort-
sätta läsa. De flesta läsarna läser polisens 
texter för att kunna utföra sitt eget tjäns-
tearbete. De är tvungna att fortsätta läsa 
oberoende av hur tråkig texten är. För-
delarna och nackdelarna med en sådan 
text handlar om helt andra saker än att 
fånga läsaren. 

Ledstjärnan i polisutbildningens kur-
ser i skriftlig förmåga är att lära sig 
att skriva ändamålsenliga polistexter, 
brottsanmälningar, förhörsprotokoll, 
inledningar för förundersökningsproto-
koll, meddelanden, minnesanteckningar 
och svaromål. Dessa texter har alltid ett 
visst syfte, en viss användning, från vil-
ken ändamålsenliga lösningar kan härle-
das. Det är motiverat att ta ställning till 
huruvida man exempelvis bör undvika 
eller eftersträva tautologi, om man med 
andra ord så långt det är möjligt borde 

använda samma ord för samma sak el-
ler om man tvärtom borde sträva efter 
att variera ordvalet. Man kan ta ställning 
till om det lönar sig att i en text använda 
endast skriftspråk eller om det också 
finns ett behov för talspråkliga inslag. 

Inledningen till ett för-
undersökningsprotokoll 
skrivs helt och hållet 
på välformulerat skrift-
språk. En förhörsberät-
telse som skrivs under 

ett förhör kan innehålla såväl skriftspråk 
som arketypiska och talspråkliga uttryck. 
En text som transkriberas från en video-
inspelning ska skrivas ord för ord enligt 
det som sägs. Allt beror på syftet som 
texten tjänar. 

En god förståelse för en polistexts an-
vändningsändamål avhjälper också skri-
vandets ytliga brister. På motsvarande 
sätt kan det hända att en skribent som 
allmänt taget är bra eller till och med ut-
omordentligt bra på att skriva inte nöd-
vändigtvis alls är lämpad för att skriva 
polistexter. Han eller hon kan stå inför 
ett stort arbete att lära sig av med sitt ti-
digare skrivsätt. Till exempel kan det för 
en person som i sitt skrivande är van att 
framför allt uttrycka sig själv och skapa 
intryck av sig själv vara svårt att lära sig 
nya ställningstaganden. Det förutsätter 
en viss ödmjukhet att skriva för en lä-
sare, för dennes skull. 

Också det sätt en utexaminerad polis 
skriver kan börja förvrängas.  Han eller 
hon borde i princip veta vilka saker som 
ska finnas i en text och hur de ska ut-
tryckas, men å andra sidan kan han el-
ler hon allt mera börja posera, framhäva 

Polisen behöver dock 
inte fria till läsaren 
och uppmana denne att 

fortsätta läsa. 
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och understryka sin egen yrkesskicklig-
het i stället för att ödmjukt skriva för sin 
läsare. Paradoxalt nog understryker han 
eller hon brist på professionalitet när han 
eller hon understryker sin professionali-
tet. Ett verkligt bevis på yrkesskicklighet 
är förmågan att skriva så bra brukstexter 
som möjligt. Yrkesskicklighet omfattar 
också ödmjukhet med hjälp av vilken en 
skribent exempelvis i ett förhörsproto-
koll accepterar att hans eller hennes roll 
är att förmedla väsentlig information, 
att fungera som en tillförlitlig länk i en 
viss kedja. 

I början av polisutbildningen urskiljs 
i positiv bemärkelse sådana personer 
som i sitt tidigare arbete har skolats i 
att skriva brukstexter. Bland dem finns 
exempelvis personer som arbetat inom 
vårdbranschen och säkerhetsbranschen 
och som har erfarenhet av att skriva 
rapporter, samt personer från tekniska 
branscher som är vana att göra doku-
mentationer och bruksanvisningar. 

* * * 

Många av mina studeranden har haft 
erfarenhet av förundersökningar och 
således också av att skriva förundersök-
ningsprotokoll redan innan de kommit 
in på polisutbildningen. Personer som 
har arbetat vid Tullen eller gränsbevak-
ningsväsendet har kunnat vara med om 
många förundersökningar även om de 
inte nödvändigtvis har fått någon skol-
ning i att skriva protokoll. Deras insikter 
härstammar i regel från att ha läst andras 
protokoll, vilket i sig är ett utmärkt sätt 
att lära sig. Dessutom har förmän och 

Allt beror på syftet som texten 
tjänar. 

Ett verkligt bevis på 
yrkesskicklighet är förmågan 
att skriva så bra brukstexter 

som möjligt. 
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arbetskamrater möjligtvis gett tips om 
skrivande. En studerande berättade ny-
ligen att han hade fått ett utmärkt kort 
och koncist råd: ”Skriv för åklagaren.” 

Det är kärnan när man skriver förun-
dersökningsprotokoll. Skriv för åklagaren. 
Från denna uppmaning kan man härleda 
nästan alla andra anvisningar. 

Åklagaren är polisens viktigaste läsare. 
Åklagaren läser förundersökningsproto-
koll för att kunna göra sitt eget arbete, 
och ett välskrivet protokoll underlättar 
det. Mera tillspetsat kan man säga att 
om man vet hur åklaga-
ren läser och använder 
protokoll, vet man hur 
protokollen ska se ut. 

Den viktigaste läsa-
ren för en polis på fältet 
är vanligtvis brottsutredarna, dvs. en an-
nan polis som utifrån det som polisen 
på fältet har skrivit planerar undersök-
ningen. I det fallet hamnar texten ofta 
också på åklagarens bord, endera som 
sådan eller redigerad och kompletterad 
av utredaren. 

Problemet med dåliga protokoll är 
ofta en följd av att de inte har skrivits för 
någon. Skribenten har bara dokumente-
rat sitt arbete som om denne gjort egna 
anteckningar. Efter att ha skrivit färdigt 
har skribenten matat in sin text i poli-
sens datasystem som i ett tomrum och 
i värsta fall utan att ens ha brytt sig om 
att läsa sin egen text innan den lagrats i 
systemet. Den följande länken i utred-
ningskedjan som ska läsa det orediga al-
stret kan bara skrapa sig i huvudet och 
försöka förstå det oenhetliga och ofär-
diga skriveriet. 

När jag började undervisa vid Polis-
skolan i början av 2003 var en av de 
första sakerna jag gjorde att beställa en 
hög engelskspråkiga handböcker i att 
skriva polisrapporter: Writing for Law 
Enforcement. Plain English for Cops. Just the 
Facts. The New Police Report Manual. Re-
port Writing for Criminal Justice Professionals. 
Painless Police Report Writing. I alla böcker 
närmade man sig ämnet från lite olika 
synvinklar, vilket hjälpte mig att komma 
åt kärnan i mitt eget undervisnings-
arbete. Den sämsta av dem är kanske 

den sistnämnda. Trots 
att man i bokens titel lå-
ter förstå att det handlar 
om att smärtfritt skriva 
polisrapporter, var den 

synnerligen smärtsam att läsa. Orsaken? 
Boken innehöll otaliga detaljerade skriv-
anvisningar och grammatikregler och en 
massa övningar som stödde inlärningen 
av dessa – men inte en enda ledande 
tanke som utgjorde grunden för alla an-
dra anvisningar. Boken lyckades utom-
ordentligt bra med att väcka en känsla av 
allvarligt tillkortakommande hos läsaren: 
om man inte kunde anamma och han-
tera alla dessa lösryckta och livsviktiga 
regler och anvisningar skulle man inte 
kunna skriva bra polistexter. 

Den mest stimulerande läsningen var 
The New Police Report Manual, skriven av 
den f.d. polisen och senare åklagaren 
Devallis Rutledge. Han hade exakt sam-
ma råd som det ovan citerade ”Skriv för 
åklagaren”. I sin bok berättar Rutledge 
hur han brukade läsa polistexter i sitt 
arbete och hurdana texter och uttrycks-
sätt som uppfyllde hans behov och 

Det är kärnan 
när man skriver 

förundersökningsprotokoll. 
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hurdana som inte gjorde det. Rutledge 
lärdom var ämnad att förstärka polis-
skribentens tillit till sina egna förmågor: 
om en polis förstår hur en åklagare läser 
och använder texten, kan han eller hon 
skriva bra polistexter. Rutledge är visser-
ligen för enspårig då han menar att man 
inget annat behöver veta än för vem 
man skriver.  Man måste också kunna 
skriva tillräckligt bra – tydligt, entydigt, 
konsekvent osv. Om språket inte lyder 
skribenten, kan det hända att tanken inte 
alltid når åklagaren även om skribenten 
genomgående känner fallet och suveränt 
behärskar brottsrekvisiten och andra 
viktiga saker. 

Skriv för åklagaren är en utmärkt sam-
manfattning, men samtidigt är det na-
turligtvis också en tillspetsning. Särskilt 
om man ser polisskrivandet i ett bredare 
perspektiv än enbart ur förundersök-
ningsprotokollens synvinkel, kunde in-
struktionen vara följande: 

Skriv för dem som texten är av vikt för. 

Jag tycker att enbart ”Skriv för läsarna” 
inte alltid är tillräckligt och inte är det 
riktigt rätt att säga ”Skriv för alla dina 
läsare”. Polistexter kan mycket väl ha 
många olika, tillfälliga läsare, men man 
behöver inte ta dem alla i särskilt be-
aktande.  Därför är det nödvändigt att 
begränsa sig till ”dem som texten är av 
vikt för”. 

Till exempel läser en del av läsarna 
polismeddelanden som ren nyhetsun-
derhållning. En del poliser skriver då 
och då humoristiska meddelanden, och 
kvällstidningarna länkar till dessa med-

åklagaren är polisens viktigaste 
läsare. åklagaren läser 

förundersökningsprotokoll för att 
kunna göra sitt eget arbete, 
och ett välskrivet protokoll 

underlättar det. 

Om språket inte lyder 
skribenten, kan det hända 
att tanken inte alltid når 

åklagaren även om skribenten 
genomgående känner fallet 

och suveränt behärskar 
brottsrekvisiten och andra 

viktiga saker. 
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delanden eller publicerar dem ibland i 
tidningens pappersupplaga oredigerade. 
Ett litet humoristiskt in-
slag kan vara på sin plats, 
ibland kan det även hjälpa 
en trafikupplysning att nå 
fram, men inte ska en polis 
behöva bara för den skull 
försöka underhålla läsar-
kåren. Inte ska man heller 
som självändamål försöka behaga språk- 
och stilpolisens överkänsliga språköron. 

Det finns två olika typer av mycket 
viktiga läsare: de som läser polistex-
ter för att kunna utföra sitt eget arbete 
och de som läser dem på grund av att 
de är sakägare. En allmän åklagare till-
hör båda kategorierna. En åklagare är 
den primära användaren av förunder-
sökningsprotokoll och i brottsmål anses 
åklagaren vara en av sakägarna. 

Andra viktiga yrkesläsare, utöver åkla-
gare, är exempelvis andra poliser och 
domare. När huvudutredaren i målet 
tar emot brottsanmälan är han eller 
hon starkt beroende av textkvaliteten. 
Om målet går vidare till åklagaren och 
denne beslutar väcka åtal, kan förhörs-
protokoll läsas vid rättegången. Vid en 
muntlig huvudbehandling läses de inte 
utan särskilda skäl, utan personerna 
hörs direkt under domstolssammanträ-
det. Om de versioner som berättas vid 
rättegång avviker mycket från berättel-
serna som antecknats av polisen under 
förundersökningen, kan emellertid för-
hörsprotokoll läsas som skriftliga bevis. 
Om muntlig huvudbehandling inte alls 
ordnas utan domaren dömer målet vid 
så kallat skriftligt förfarande, fördjupar 

sig domaren i parternas berättelser en-
bart genom att läsa dokumenten.  

Såväl målsägande som 
de som förhörts som 
brottsmisstänkta läser 
förundersökningsproto-
koll i egenskap av sakä-
gare. När polisen skriver 
protokolltexter behandlar 
han eller hon deras sak, 

och det undersökta fallet kan beröra 
dem mycket djupt på ett personligt plan. 
Det är skäl att beakta deras synvinkel 
när man skriver protokoll. Man mås-
te fundera på hur texten ser ut i deras 
ögon. Upplevelsen av att bli hörd och 
förstådd beror inte enbart på stunden då 
man möter polisen, utan den fortsätter 
då man senare läser dokumenten från 
detta möte: brottsanmälan och i synner-
het förhörsprotokoll. Efter mötet åter-
vänder förhörspersonen i sina tankar till 
mötet och de händelser som han eller 
hon diskuterade med polisen. De egna 
minnesbilderna av det ”som blivit sagt” 
kan ha blivit diffusa. Att läsa en skriven 
text kan inverka också på upplevelsen av 
polisens förhållningssätt till dem. 

En polis som ser detta som en del av 
straffprocessens rutin, eller som arbete 
på löpande band, bör i all sin koncentra-
tion på fallet alltid komma ihåg denna 
mänskliga aspekt. För många av de per-
soner som polisen möter vid förhör är 
det fråga om en unik händelse. Däremot 
behöver man inte i lika hög grad beakta 
yrkesläsares känslor, men nog parternas 
känslor. 

Med part avses inte enbart målsägare, 
mot vilka ett brott eventuellt har begåtts. 

Att läsa en skriven 
text kan inverka 

också på upplevelsen 
av polisens 

förhållningssätt till 
dem.
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Också de brottsmisstänktas synvinkel är 
viktig. Polisen är ju opartisk och sköter 
också de misstänktas sak. Man bör ex-
empelvis tydligt anteckna också sådana 
saker som dykt upp under förundersök-
ningen som tyder på den misstänktas 
oskuld. En misstänkt person får inte 
utan anledning beskrivas i ogynnsam 
dager i protokolltexter. Man bör inte 
använda präglande och insinuerande ut-
tryck. 

En förhörsberättelsetext bör vara 
fullt förståelig även för andra personer 
än dem som arbetar med straffproces-
sen. När en förhörsperson undertecknar 
ett protokoll, godkänner han med sin 
signatur att berättelsen har antecknats 
rätt. Detta är inte möjligt om personen 
inte helt och hållet förstår texten, dess 
ordval och fraser. Tiotusentals vuxna 
finländare har stora svårigheter med 
att förstå det de läser överhuvudtaget. 
Bland brottmisstänkta är till exempel an-
talet personer som lider av lässvårighe-
ter flera gånger större jämfört med hela 
befolkningen. En text ska således till 
ordförrådet och meningsuppbyggnaden 
vara relativt enkel. Mycket svårtydda ut-
tryck och myndighetsspråk kan äventyra 
förhörspersonens rättsskydd. 

En del av polistexternas yrkesläsare 
arbetar utanför polisstyrelsen och rätts-
väsendet. Polisen kanske inte uppfattar 
dem på samma sätt som sin egen mål-
grupp och riktar inte orden enkom till 
dem, men man bör också vara medveten 
om dem och deras behov. 

Ersättningshandläggare på försäk-
ringsbolag är en sådan läsarkår. För dem 
kan en polisens brottsanmälan vara ett 

En förhörsberättelsetext bör 
vara fullt förståelig även 

för andra personer än dem som 
arbetar med straffprocessen.

En del av polistexternas 
yrkesläsare arbetar 

utanför polisstyrelsen och 
rättsväsendet. 
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viktigt dokument när de överväger er-
sättningsbeslut. En polis kan till exem-
pel i ett stycke beskriva tillvägagångssät-
tet vid ett inbrott i någon affär och dör-
rens låsning så detaljerat att det räcker 
för en ersättningshandläggare för att 
avgöra om objektet uppfyller företags-
försäkringens villkor för 
inbrottsskydd eller inte.  
Även sådana anmälningar 
som aldrig går vidare till 
åklagaren eller inte ens 
leder till förundersökning 
kan vara av avgörande be-
tydelse för ett försäkrings-
bolag. 

Också psykiatrer och psykologer som 
gör rättspsykiatriska bedömningar läser 
polisens anteckningar.  Till exempel vid 
sinnesundersökningar kan förstahands-
beskrivningar från brottsplatsen och 
förhörsprotokoll ge värdefull tilläggs-
information om den undersökta perso-
nens beteende, karaktär och sätt att tala. 
En anteckning som är tillräckligt omfat-
tande, detaljerad och beskrivande spelar 
en stor roll när man drar slutsatser om 
en gärningsmans sinnesstämning och 
tillräknelighet. 

Också journalister är en viktig läsar-
grupp. Nyhetsredaktörer läser polismed-
delanden och utarbetar nyhetsnotiser 
utifrån dem. Speciellt polisnyheter i gra-
tistidningar i städerna baserar vanligtvis 
sin text helt och hållet på polismedde-
landen. Prenumerationstidningar samlar 
in mera information på egen hand men 
även för dem är meddelanden en viktig 
källa för grundläggande information. 
Ett bra meddelande behöver inte ha for-

men av en färdigställd nyhet. Viktigast 
är att meddelandet ges i rätt tid och att 
det innehåller tillräckligt med noggrann 
och korrekt information. Vid allvarliga 
olyckor, så som dödskrockar, är det vik-
tigaste att det första meddelandet skick-
as till medierna så snart som möjligt. 

Förutom meddelanden lä-
ser journalister som speci-
aliserat sig på brotts- och 
rättsjournalistik även för-
undersökningsprotokoll 
och använder dem som 
informationsbas i sina 
egna och ibland mycket 
omfattande artiklar. 

Man bör heller inte försöka tilltala yr-
kesläsare, det är tillräckligt att man tar 
dem i beaktande och hjälper dem att 
göra sitt eget arbete, speciellt om hjäl-
pen även gynnar polisen. Det är just 
bland journalisterna som det verkar fin-
nas mycket av de ovan nämnda språk- 
och stilpoliserna. Det verkar som att 
språkligt begåvade personer, för vilka 
färska och varierande uttryck och öns-
kan att behaga läsaren är viktigt, väljs ut 
till branschen. För dem är hur någonting 
sägs ofta lika viktigt som innehållet i det 
som sägs. De är dessutom mycket måna 
om att påpeka när ett visst ord eller ut-
tryck har fått för stor spridning och bör-
jat kännas slitet. Journalister är exper-
ter på populära uttryck. De irriteras av 
myndighetsspråkets tungrodda uttryck, 
liksom av icke-avvikande uttryck i olika 
fackspråk, så som cop speak i polisens 
meddelanden, där det står att ett fordon 
kördes av en manlig person vars gripande 
verkställdes av polisen. 

Jag ser polisspråket 
främst som ett 

verktyg vars uppgift 
är att tjäna läsarens 

verkliga behov och 
uttrycka saker 

noggrant. 



– 309 –

En viss journalist skickade ett sidlångt 
e-postmeddelande, vars budskap var 
att användningen av ordet verkställa/ge-
nomföra (suorittaa) en gång för alla borde 
förbjudas inom polisen, till informatö-
ren vid Polisyrkeshögskolan. Ordet är 
så onödigt, irriterande, innehållslöst och 
kan alltid ersättas mot andra ord: Polisen 
verkställde avspärrning av området > Polisen 
spärrade av området. Polisen genomförde hus-
rannsakan > Polisen gjorde husrannsakan. 
Journalisten motiverade sitt ställnings-
tagande sakligt och detaljerat, all ära till 
honom i det hänseende. Jag böjde mig 
dock inte inför kravet. För tio år sedan 
när jag började undervisa poliser var jag 
nästan av samma åsikt som journalisten, 
men åren i polisstyrelsen och särskilt 
att ha undervisat i förundersökning har 
dock ändrat mitt perspektiv. 

Någon kan säga att mitt språksinne 
har korrumperats när jag verkat så länge 
i polisstyrelsen. Kanske är det så, men 
själv tycker jag att det snarare är fråga 
om något annat: särskilt att överföra 
uppmärksamheten från språket till inne-
hållet. Jag ser polisspråket främst som 
ett verktyg vars uppgift är att tjäna läsa-
rens verkliga behov och uttrycka saker 
noggrant. 

Det är också fråga om tolerans. Jag 
tycker att man kan använda verktyget på 
många olika sätt, så länge det används 
på ett ändamålsenligt sätt.  Jag tycker i 
allmänhet att språklig mångfald är upp-
friskande framför allt. Till denna mång-
fald tillskriver jag också fraser som sås 
av yrkeskårer och enskilda språkbrukare 
och egna etablerade uttryckssätt så länge 
de inte är så konstiga att de försvårar 

Jag tycker att man kan använda 
verktyget på många olika 

sätt, så länge det används på 
ett ändamålsenligt sätt. Jag 

tycker i allmänhet att språklig 
mångfald är uppfriskande 

framför allt. 
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förståelsen av en text. I motsats till de 
flesta journalister har jag börjat uppskat-
ta slitna uttryck. Det är ofta motiverat 
att använda etablerade fraser i polistex-
ter, låt vara att de av somliga kan anses 
vara platta och tråkiga. 

Jag uppmuntrar nog mina studeran-
den att hålla fast vid deras egen språk-
uppfattning och undvika att ersätta de-
ras naturliga uttryck mot polisjargong-
ens etablerade, mindre naturliga uttryck, 
så som onödigt cop speak. Jag har också i 
mina kurser använt någon lektion till att 
tala om manér i polisspråket och ibland 
även gjort övningar, där 
uppgifterna och andra ma-
nér har ersatts av normalare 
och färskare uttryck.  Dess-
utom har jag samlat exem-
pel på polismeddelanden 
och utifrån dem skrivna ny-
hetstexter och uppmanat studerandena 
att lära sig av journalisternas skriverier.  
Genom att bekanta sig med ändringarna 
journalisterna gör får polisen hjälp med 
att identifiera sina egna manér och såle-
des lära sig av med onödiga och krång-
liga formuleringar. Det är vettigare att 
i stället för manliga personer och kvinnliga 
personer koncist skriva om män och kvin-
nor; på samma sätt är det vettigare att 
skriva att något hände klockan 13.14 än 
vid klockslaget 13.14. På samma sätt, bilen 
störtade från vägen i stället för urspårning av 
ett fordon från vägen. 

Emellertid har jag aldrig någonsin och 
kommer inte heller i framtiden att göra 
upp en förteckning över förbjudna ord 
för mina studeranden. Det skulle en-
ligt mig vara ett amatörmässigt tillväga-

gångssätt. De flesta manér är en aning 
klumpiga och onödiga men för övrigt 
ganska harmlösa. 

Amatörer skriver insändare i tidningar 
där de listar ett par tre ord som irriterar 
dem. Bruket av dessa ord har enligt dem 
spridit sig för långt och är ett tecken på 
att hela språket håller på att förfalla. På 
olika webbforum finns det långa trådar 
vars huvudsakliga innehåll handlar om 
att lista irriterande ord (”Säg inte såhär”, 
”Det finska språkets mest irriterande 
ord” osv.). Jag tycker att sådan fokus på 
språket ofta är ett tecken på barnslighet.  

För stort fokus på språ-
ket håller också delvis på 
att förpesta atmosfären i 
samhället. Det tycker jag 
sker ibland när journalister 
lyfter fram politikers och 
företagsledares ”klumpiga 

uttalanden” och ”grodor” på löpsedeln. 
En sådan klappjakt är som värst när man 
mycket väl vet vad den oskyldiga stacka-
ren som pratade bredvid mun menade 
men man vägrar förstå denne korrekt 
och kräver att personen avsätts från sin 
tjänst eller uppgift. 

Poliser har skäl att vara medvetna om 
deras egna normala manér så att man 
inte exempelvis använder ett inexakt, 
allmänt begrepp när man skulle kunna 
använda ett exaktare uttryck. Till exem-
pel är fordon enligt mig ett verkligen då-
ligt ordval i polistexter. Om man för en 
läsare berättar att ett fordon krockade 
med ett fordon kommer läsaren i vilket 
fall som helst att bilda något slags upp-
fattning av dessa fordon. Om fordonen 
utgjorde något annat än (person)bilar, 

De flesta manér är 
en aning klumpiga 
och onödiga men 

för övrigt ganska 
harmlösa. 
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kommer läsarens nybildade uppfatt-
ning sannolikt att vara felaktig.  Men 
ordet genomförande, till exempel, bär sist 
och slutligen inte på något grundligt fel, 
även om det irriterar en del av läsarna 
oerhört. Varför är det så viktigt att skriva 
att polisen gjorde husrannsakan och inte 
att polisen genomförde husrannsakan? För 
min del får polisen genomföra om den 
så vill. På samma sätt får polisen natur-
ligtvis också undvika genomförande. 

* * * 

För att kunna skriva för de läsare för 
vilka texten är av vikt bör man veta vilka 
dessa läsare är och i viss mån även känna 
dem. Därav min tredje sammanfattning: 

Känn dina läsare. 

Även om vi i princip skulle veta vem som 
läser våra texter kan våra uppfattningar 
om dem vara felaktiga. Det leder exem-
pelvis till onödigt tillgjort och skrytsamt 
skrivande. Istället för att försöka skriva 
för våra verkliga yrkeskamrater och hjäl-
pa dem att utföra sitt arbete, koncentre-
rar vi oss ändå på att försöka uppfylla 
olika krav samt framföra och skydda vår 
sakkunskap och professionalism. 

Intervjuer i enrum med åklagare har 
varit guld värda i utvecklandet av min 
undervisning. Jag har frågat dem om 
hur de konkret använder polisens texter. 
Vad läser de och i vilken ordning. Vad 
är viktigt och vad är mindre viktigt. Vad 
är onödigt, störande och vad gör dem 
tvungna att be om tilläggsutredning. I 
fjol på våren fick jag till exempel till min 
överraskning höra av en åklagare att in-

För att kunna skriva för de 
läsare för vilka texten är av 
vikt bör man veta vem dessa 
läsare är och i viss mån även 

känna dem. 
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ledningarna som polisen skriver i förun-
dersökningsprotokollen enligt honom 
ofta är helt onödiga i enkla 
brottsmål. Han brukar inte 
ens ta sig tid att läsa dem, 
utan hoppar direkt till för-
hörsprotokollen och gör 
åtalsprövningen och pre-
senterar målet i rättegång-
en helt och hållet utifrån dem. Man bör 
alltså komma ihåg att åklagare allt som 
oftast är snabba läsare och grundligt 
skolade för att hitta de väsentliga saker-
na i förhörsprotokoll. De om några lä-
ser svårtydliga och komplicerade texter 
i sitt yrke. För dem är det väsentliga inte 
att allt är färdigmalt – även om många 
önskar och uppskattar det – utan att det 
som sägs i texten är explicit. 

Samma åklagare rekommenderade att 
brottsutredare borde ens någon gång, så 
vitt det är möjligt, närvara vid en munt-
lig huvudbehandling i tingsrätten och 
följa med handläggningen av de mål de 
utrett. Där skulle utredaren se hur åkla-
garen konkret utnyttjar förundersök-
ningsprotokollets text. Om åklagaren 
inte lägger fram en sak som utredaren 
finner vara väsentlig kan utredaren fun-
dera om denna sak hamnat i skymundan 
eller blivit oklar på grund av hans eller 
hennes sätt att skriva.  

Man har också nytta av att personligen 
känna och träffa representanter av andra 
viktiga läsargrupper. Det kan hjälpa en 
att välja rätt både vad gäller textens inne-
håll och dess stil och tonläge. 

Polisen ska ju bruka ett sakligt språk 
då han eller hon talar eller skriver i egen-
skap av tjänsteman. Det förväntas av en 

tjänsteman att han eller hon inte använ-
der osakliga och förolämpande uttryck. 

En förhörsberättelse är 
dock ett eget kapitel: om 
personen som förhörs 
använder förnedrande ut-
tryck eller berättar att nå-
gon annan använt sådana, 
kan det vara nödvändigt 

att anteckna dessa uttryck.  ”Jaget” som 
pratar i en förhörsberättelse ska dock 
förhöras även om förhörsledaren i prak-
tiken har antecknat berättelsen utifrån 
förhörspersonens uttalanden.  

Ovan nämnda genomförande kan irri-
tera vissa personer oerhört, men ordet 
förolämpar ingen. Om polisen däremot 
i ett meddelande, för att inte tala om en 
brottsanmälan, talar om hur herrarna sin-
semellan tävlade efter att ha avnjutit alko-
hol i parken, kan, i synnerhet ett offer 
för misshandel, med all rätt anse att ett 
sådant språkbruk ringaktar det skedda 
och honom själv. 

För att undvika förolämpande uttryck 
är man tvungen att leva sig in i läsarens 
situation. Generations- och kultur-
skillnader kan göra det mycket svårare 
att leva sig in i andras situation: vi kan 
inte nödvändigtvis alltid beakta att nå-
got ordval som vi tycker att är harm-
löst eller sakligt kan vara förolämpande 
för någon annan.  Tiden ändras också 
så att det som var passande förut inte 
alls är lämpligt i dag. Ännu på 1800-ta-
let ansågs personer över 60 år vara på 
”slutrakan” i Finland.  Om polisen i dag 
i ett meddelande misstar sig och kallar 
en 75-åring som tappat bort sig i skogen 
för en ”åldring”, kan många pigga per-

Intervjuer i enrum 
med åklagare har 
varit guld värda i 
utvecklandet av min 

undervisning. 
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soner i samma ålder ta illa upp.  
Kriminalöverkonstapel Eija Karsti-

nen skrev på 1990-talet doktorsavhand-
lingen Keskustelusta pöytäkirjaksi (Från 
diskussion till protokoll) om hur polisens 
förhörsprotokoll blir till. Som en del av 
denna forskning besökte hon ett fängel-
se för att intervjua brottsfällda personer 
om hur de hade upplevt förhören och 
hur de läste protokollen över deras för-
hör. Under intervjuerna kom det fram 
att fångarna var missnöjda med hur 
snävt protokollen var skrivna: exempel-
vis hade man inte skrivit lika detaljerat 
om motiven bakom förhörspersonernas 
gärningar som dessa hade önskat.  En 
förhörsledare som känner till straffpro-
cessens behov kan automatiskt ur för-
hörsberättelsen gallra bort allt sådant 
som han eller hon inte anser vara absolut 
nödvändigt för handläggningen av må-
let.  Fokus på det väsentliga är ett tecken 
på förhörsledarens yrkesskicklighet men 
att villkorslöst koncentrera sig på en sak 
kan däremot vara oprofessionellt ur för-
hörspersonens synvinkel. Ibland kan det 
vara klokast att skriva mera mångordigt 
så att saken som berättaren anser vara 
viktig blir tillräckligt belyst. 

Ur brottsoffrets synvinkel är det bra 
att detta poängteras desto grundligare. 

Att vara i kontakt med polisen är sär-
skilt svårt för ett offer. För många är 
ett förhör ett helt unikt, spännande och 
nervöst tillfälle. Även ordanvändningen 
vid polisens förhör och i det polisen 
skriver kan vara helt främmande. 

För några år sedan besökte jag Brotts-
offerjourens kontor i Tammerfors för 
att bättre förstå offrens situation och för 

För att undvika förolämpande 
uttryck är man tvungen att leva 

sig in i läsarens situation. 
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att kunna förmedla denna information 
till polisstuderanden. Brottsofferjouren 
hjälper målsägande, deras nära anhö-
riga och vittnen i exempelvis misshan-
dels- och inbrottsmål, mål gällande våld 
i parförhållanden och våldtäktsmål. Jag 
intervjuade Satu Hintikka som då ar-
betade som RIKU:s områdesansvarig i 
Tammerforsregionen. Senare ändrades 
Hintikkas titel till regionchef. Hon har 
för tillfället ledigt från denna uppgift 
och arbetar som projektchef  för nät-
verksprojektet för arbete med sexuellt 
våld, ”VÄLITÄ!”.  

Satu Hintikka tar till orda på de föl-
jande sidorna.  Hon redogör för brotts-
offrets perspektiv på mötet med polisen. 
När jag lyssnade till Hintikka kom jag till 
många insikter om hur 
ett brottsoffer läser polis-
texter och hur man bättre 
kunde ta offrets synvinkel 
i beaktande under förhör.   

* * * 

”Det är inte självklart för människor vad 
exempelvis frågorna ”yrkar ni på straff ?” 
och ”kräver ni ersättning?” egentligen 
innebär. De är ju viktiga frågor men en 
målsägande förstår inte alltid alls vad 
hans eller hennes svar innebär för hela 
processen, om det inte förklaras separat. 

Även om offret naturligtvis vill att må-
let går vidare kan han eller hon på en 
sådan fråga spontant svara ”inte var det 
något”. ”Yrkar ni på straff ?” kan låta 
som ”vill du hämnas?”, ”är du ute för 
att kräva en massa saker?”. 

Ibland kan en person under ett förhör 

vara så spänd och nervös att det är skäl 
att förklara saker två och till och med 
tre gånger. Till exempel susar rättighe-
terna och skyldigheterna lätt förbi som 
enbart uppräkningar. Senast i det skedet 
vore det ypperligt att senast berätta om 
till exempel Brottsofferjourens tjänster 
som man kan få hjälp och stöd från.  
När en person går ut genom dörren kan 
denne många gånger påstå att polisen 
inte hade berättat om det ena eller andra; 
saker som sagts fastnar inte i minnet när 
man är så nervös i en sådan situation, 
och också på grund av den tunga upple-
velsen kan det vara svårt att koncentrera 
sig på saker.   

Det går inte att utifrån en persons ytt-
re avgöra om denne behöver stöd för att 

klara sig. Det händer ofta 
att personen inte orkar ta 
ytterligare kontakt med 
någon instans som skulle 
kunna erbjuda hjälp. Det 

är också få som vågar erkänna för en 
myndighet att man är i behov av ytter-
ligare stöd om man blir frågad om sa-
ken. Därför bör polisen informera var 
och en om Brottsofferjouren utan be-
hovsprövning. Vid alla brott som ruckat 
på grundtryggheten, så som våldsbrott, 
inbrott, hotelser och motsvarande brott, 
bör man alltid fråga aktivt av offret om 
man får lämna dennes telefonnummer 
till närmaste Brottsofferjourskontor. 

En av våra stora klientgrupper är of-
fer för våld i parförhållanden. Ofta har 
våldet i ett parförhållande varit pågå-
ende och långvarigt och ofta vill perso-
nerna berätta hela historien för polisen. 
De förstår inte att det till en början är 

Att vara i kontakt 
med polisen är särskilt 
svårt just för offret.



– 315 –

fråga om de händelser om vilka anmälan 
gjorts, och att man därför borde hålla sig 
strikt till dem. Det är också ofta svårt att 
avgöra om dessa händelser skedde nu el-
ler någon annan gång. I offrets huvud är 
de inte separata händelser utan de är alla 
en del av samma sak. 

Det tar tid att nysta upp dessa händel-
ser ur en persons upplevelsevärld. Kli-
enten tror och antar att utredaren nog 
kan ställa rätt frågor, men så är det inte 
alltid. Alla saker kommer inte nödvän-
digtvis fram med en fråga och då kan 
det hända att väsentlig information går 
förlorad. Om man frågar om den andra 
parten varit våldsam, kan svaret lyda 
”nja, inte är han våldsam” – men snart 
kan det ända framgå att den andra har 
sparkat, slagit och rivit i håret. 

Även om människor kommer ihåg allt 
om ett visst enskilt fall, kan det väl hända 
att vissa saker inte nämns alls. Om nå-
gon har fallit offer för misshandel ofta 
kan det hända att en sådan person för-
biser att berätta att han eller hon hotats 
till livet. För inte ligger det ju något i det, 
den andra har ju alltid hotat. På samma 
sätt låter människor bli att berätta exem-
pelvis om att de har varit rädda för att 
dö, även om det hade varit viktigt att an-
teckna det med tanke på ersättningarna. 
Ju hotfullare upplevelser det är fråga om, 
desto sannolikare är det att människans 
psyke skyddar sig genom att ”glömma” 
en del av det som skett. Ibland kan det 
också kännas som att man skäms för att 
nämna sådana här saker. 

Människor reagerar ju på många olika 
sätt. Det finns sådana som även under 
förhöret upplever händelserna på nytt 

Ibland kan en person under ett 
förhör vara så spänd och nervös 
att det är skäl att förklara 

saker två och till och med tre 
gånger. 

När en person går ut genom 
dörren kan denne många gånger 
påstå att polisen inte hade 
berättat om det ena eller 

andra; saker som sagts fastnar 
inte i minnet när man är så 
nervös i en sådan situation, 

och också på grund av den tunga 
upplevelsen kan det vara svårt 
att koncentrera sig på saker. 
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och berättelsen väller ur dem så att man 
inte hinner inflika, och den som gör an-
teckningar av förhöret 
har fullt upp med att skri-
va ner det väsentliga. Se-
dan finns det andra som 
hellre skulle undvika hela 
ämnet. De svarar knappt 
på frågorna, och bilden 
av händelserna kan bli 
mycket snäv. 

Sedan kan det naturligt-
vis vara så att en person 
berättar mycket mångordigt om händel-
serna, men att en oerhört viktig detalj 
hamnar i skymundan. Det är bara för 
svårt att prata om det. Människor tiger 
ofta om till exempel sexuellt våld i par-
förhållanden. 

Offrets sinnesstämning kan vara 
mycket känslig. Efter att ha blivit kränkt 
av ett sådant brott kan självkänslan ha 
rubbats. Personen kan från början tänka 
att ”det är säkert jag som är misstänkt”. 
Detta är en helt normal reaktion efter en 
sådan händelse: personen beskyller sig 
själv för allt och tolkar lätt även andras 
ord som anklagande. Och eftersom po-
lisen naturligtvis också måste ställa ifrå-
gasättande frågor misstänker personen 
hela tiden att man inte tror på honom 
eller henne. 

Det skulle vara skäl att polisen under 
förhöret tydligt berättade för målsägan-
de att de tråkiga frågorna som ställs inte 
i sig betyder att man inte tror dennes 
uttalanden.  Polisens uppgift är bara att 
undersöka vad som har skett och till det 
hör att frågor som känns tråkiga ställs, 
att man på sätt och vis prövar om berät-

telsen håller. Detta skulle hjälpa perso-
nen att förstå att berättelsen inte ifråga-

sätts på grund av honom 
eller henne utan på grund 
av målets karaktär. 

När en person åter-
ger sin berättelse kan det 
hända att berättelsen är 
ett enda virrvarr i dennes 
huvud.  Berättelsen blir 
ostrukturerad och återges 
i osammanhängande bitar 
när personen först kom-

mer ihåg en händelse och direkt efter 
det en annan. Om flera människor har 
varit inblandade i händelsen, är det ofta 
vårt att följa med vem som gjorde vad, 
och förhörsledaren kan blanda ihop vad 
de olika personerna sagt och gjort. Ju 
mera kaotisk en berättelse är, desto svå-
rare är det för förhörsledaren att hänga 
med huruvida det var mannen till målsä-
gandes granne som hade sagt något eller 
var det ändå den målsägandes mors man 
som sagt det. 

Då kan det vara på sin plats att man 
med jämna mellanrum stoppar förhörs-
personen: ”Ursäkta, förstod jag korrekt, 
pratade du om den eller den?” Det är 
inte alls oartigt om man säger ”ursäkta, 
jag vill kolla om jag förstod rätt”. Detta 
hjälper även förhörspersonen att hitta 
tråden i sin berättelse som kan vara ett 
enda virrvarr.  

Ett förhörsprotokoll och förunder-
sökningsprotokollet i sin helhet är en 
berättelse om en persons liv och upple-
velser, som personen själv återgett. Och 
det är som sådan förhörspersonen läser 
berättelsen, en skriftlig berättelse om 

 Det skulle vara 
skäl att polisen 
under förhöret 

tydligt berättade 
för målsägande att 
de tråkiga frågorna 
som ställs inte i sig 
betyder att man inte 
tror dennes uttalanden. 
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sina egna upplevelser och inte enbart 
som dokumentation för rättegången.  I 
regel förstår personen inte logiken bak-
om varför vissa saker i ett förhörsproto-
koll har betonats och varför andra saker 
helt och hållet har lämnats bort. 

Människor går i efterhand ofta mycket 
noga igenom förhörsberättelsen och det 
kan orsaka många olika känsloupplevel-
ser – förundran, förvåning och ibland 
till och med förnärmelse. Läsningen 
kan vara direkt chockerande: ”Det här 
ger helt fel bild, inte berättade jag på det 
här viset.” Vem som gjorde eller sade det 
ena eller andra har blandats ihop, eller så 
har det lagts ord i munnen på förhörs-
personen. Av någon anledning har vem 
som sade vad blandats ihop. 

Även om det bara finns små och be-
tydelselösa fel, kan en person drabbas 
av ångest på grund av dem: om det har 
dokumenterats på det här sättet så måste 
det nog säkert korrigeras.  Det är av stor 
vikt att allt är antecknat korrekt. 

Om en person berättar utförligt om 
sådana saker, som ur polisens synvinkel 
– inte verkar anknyta till målet för tillfäl-
let, kan det kanske vara på plats att åt-
minstone göra en anteckning i förhörs-
protokollet om att kunden har berättat 
om sådana här saker.  Det är ju inte nöd-
vändigt att beskriva sådana oväsentliga 
saker i detalj men det kan vara bra att 
nämna allt som lagts fram. 

Å andra sidan kan det vara problema-
tiskt när förhörsledaren försöker sam-
manfatta ett långt stycke av förhöret i 
en mening. Ibland kan en person exem-
pelvis ha berättat detaljerat om någon 
diskussion och polisen har antecknat 

Och det är som sådan 
förhörspersonen läser 

berättelsen, en skriftlig 
berättelse om sina egna 

upplevelser och inte enbart som 
dokumentation för rättegången. 
I regel förstår personen inte 
logiken bakom varför vissa 

saker i ett förhörsprotokoll har 
betonats och varför andra saker 
har helt och hållet lämnats bort. 
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kort att det var fråga om ”indrivning av 
skulder”. En sådan namnlapp motsvarar 
inte nödvändigtvis alltid 
personens egen uppfatt-
ning utan han eller hon 
kan tänka ”inte var det 
ju egentligen det här det 
var fråga om, det blev ju 
helt konstigt”. I sådana 
fall vore det bra att genast 
fråga personen: ”beskri-
ver det här ordet det du 
sade?”. 

Även om personen redan under för-
höret har möjlighet att läsa igenom sin 
berättelse, kan det väl hända att han el-
ler hon inte på eget bevåg kan ifrågasätta 
polisens ordval och uttryckssätt. Vanliga 
människor vet ju inte hur ett förhörs-
protokoll bör se ut, utan de tänker att 
det är polisens jobb att veta hur sådana 
skrivs och vad som är viktigt. Därför 
kan många viktiga saker bli utelämnade 
eller oklart antecknade. 

Ett förhör är annars också en konstig 
och förvirrande händelse. Också ordet 
”förhör” kan ge en känsla av att polisen 
inte tror på en när de ska ha en på ”för-
hör”. Man får associationer till ”förhör 
av tredje graden” och annat liknande. 
Man blir nervös i en sådan situation. 
Man är tvungen att berätta om händel-
ser som överlag är svåra att komma ihåg. 
Sammantaget leder alla dessa faktorer 
till att personen i första hand bara vill 
rusa ut genom dörren. När man ber för-
hörspersonen kontrollera anteckning-
arna kan det mycket väl hända att han 
eller hon inte förmår fokusera på det, 
speciellt om ingen stödperson eller ad-

vokat eller motsvarande är närvarande. 
Bokstäverna bara flimrar för ögonen 

och personen släpper ur 
sig att ”okej, det här ser 
helt bra ut”.  Och även om 
man kan läsa texten och 
har upptäckt fel, så kräver 
det stort mod att peka på 
felen och dessutom besvä-
ra myndigheten att skriva 
om en del av texten och 
skriva ut den på nytt. Och 

om det ännu därefter finns fel så ska det 
skrivas om och skrivas ut. 

Det finns alltså många orsaker till var-
för anteckningarna inte granskas och 
korrigeras under ett förhör, och den 
främsta tanken är ”nu är det gjort och 
nu ut, tack och hej”. 

Bäst vore det om polisen inte enbart 
lät förhörspersonen läsa förhörsproto-
kollet utan också läste det högt på plats. 
Då kan texten granskas både med synen 
och hörseln när man går igenom den del 
för del. 

Att skriva en berättelse utifrån en dis-
kussion är säkert inte enkelt. Förhörs-
ledaren kunde också framföra detta ge-
nom att säga att det kan ha krupit in fel i 
texten, och tydligt uppmuntra till att tex-
ten granskas. Och om polisen ser att för-
hörspersonen har svårt att koncentrera 
sig är det desto viktigare att påminna om 
saken. 

Det lönar sig att säga tydligt och med 
eftertryck: ”Läs igenom texten ordent-
ligt. Den kan innehålla fel, men jag vill 
att allt blir rätt och är beredd på att göra 
korrigeringar.” Samtidigt kan man ännu 
fråga om något väsentligt uteblivit: ”Nu 

Vanliga människor 
vet ju inte hur ett 

förhörsprotokoll bör se 
ut, utan de tänker att 
det är polisens jobb 
att veta hur sådana 
skrivs och vad som är 

viktigt. 
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när du ser det skrivet, kommer du på nå-
got annat?” 

Inställningen är viktig här: man borde 
meddela med hela sitt väsen att det inte 
är någon brådska och att det inte är nå-
got fel med att påpeka fel i texten, även 
om det är brådskande. Polisen borde 
också tydligt säga att om personen ännu 
i efterhand kommer på något så kan han 
eller hon ringa polisen. 

Och om vi har en stödperson med 
under förhöret, kan denna meddela för-
hörspersonen att han eller hon i lugn 
och ro kan läsa och fördjupa sig i texten. 

Också de följande skedena av proces-
sen är oklara för en vanlig människa. 
Därför är det skäl att ge personen in-
formation om hur målet förs vidare och 
hur tidtabellen ser ut – är det fråga om 
veckor, månader, ett halvt år eller kanske 
ännu längre. 

Ur vårt, Brottsofferjourens, perspek-
tiv vore det bra om förhörspersonen 
genast fick ta med sig en egen kopia av 
förhörsprotokollet om det inte finns nå-
gon utredningsrelaterad orsak att inte ge 
det. Då skulle klienten ha ett dokument 
från förhöret som han eller hon i efter-
hand kunde använda för att bearbeta 
upplevelsen. Om personen var oförmö-
gen att koncentrera sig på att granska 
texten under förhöret, skulle han eller 
hon då i lugn och ro kunna gå igenom 
texten hemma och kanske upptäcka att 
”vänta, nu har jag kanske sagt fel el-
ler blivit missförstådd”, och kunde vid 
behov ta kontakt med utredaren innan 
hela förundersökningsprotokollet går 
till åklagaren. Visserligen kan man ännu 
under rättegången göra korrigeringar 

Inställningen är viktig här: 
man borde meddela med hela 
sitt väsen att det är ingen 
brådska och att det inte 

är något fel med att påpeka 
fel i texten, även om det är 

brådskande. 

Också de följande skedena 
av processen är oklara för en 

vanlig människa. 
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men det känns inte bra. Dessutom kan 
motparten då alltid kvittera korrigering-
arna med att ”detsades 
inget om det här under 
förundersökningen». Då 
förvandlas det till något 
slags jämförande. Nog 
är det ett viktigt papper 
alltid, även om det inte 
läses under rättegången 
som sådant. 

Ett förhörsprotokoll 
kan vara till stor hjälp för 
Brottsofferjourens hjäl-
pare, eftersom det snabbt ger stödper-
sonen en uppfattning om händelserna. 
I förhörsprotokollet ser stödpersonen 
också under vilken brottsrubricering-
epolisen har antecknat händelsen.  När 
en person kommer hit och berättar att 
han eller hon har gjort en brottsanmälan 
är det sällan personen kan säga hurdan 
rubricering polisen har använt. Brottsru-
briceringen hjälper dock genast stödper-
sonen att avgöra om det exempelvis är 
fråga om ett målsägandebrott. 

Klientens situation underlättas mycket 
om förhörsprotokollet är med i bilden. 
Med hjälp av det behöver personen inte 
försöka förklara allt ända från början för 
stödpersonen.  Pappret skapar ett tryggt 
avstånd mellan stödpersonen och kli-
enten. Diskussioner är också lättare att 
föra om klienten inte är tvungen att ge-
nast genomgå samma känslostorm och 
stödpersonen behöver inte fråga och 
gräva efter oväsentliga detaljer. Förhörs-
protokollet hjälper stödpersonen att ex-
empelvis avgöra om det finns behov för 
en assistent eller inte.  

Även om innehållet i förhörsproto-
kollet är välformulerat kan personen till 

orden kopplasådana kon-
notationer som förhörsle-
daren inte hade avsett. Om 
man till exempel i brotts-
anmälan antecknat att kli-
enten påstår si och så, kan 
denne förundrat tänka 
«hurdå påstår, jag berätta-
de ju vad som hände». Att 
påstå låter som en påhittad 
historia. Om det i anmälan 
står att klienten «berättar» 

eller «säger», känns berättelsen neutral. 
På motsvarande sätt vore det bra om 

det i anmälans övriga delar, där det hän-
visas till den misstänktes berättelse, syns 
att det verkligen är fråga om en berät-
telse av det som den misstänkte själv 
återgett.  Annars kan målsägande lätt 
uppleva att polisen godkänner den miss-
tänktes berättelse som sann, även om 
det inte är fråga om det. 

Då det gäller att skriva inledningen till 
ett förundersökningsprotokoll lönar det 
sig för polisen att vara särskilt aktsam 
så att han eller hon inte oavsiktligt be-
dömer vems berättelse som är den mest 
sannolika. Man borde tydligt framföra 
att det är bägge parter som berättar om 
händelserna på sitt eget sätt och inte att 
den ena berättar och den andra påstår. 

* * * 

Till slut lovade jag att granska min egen 
text utifrån anvisningarna jag ger polis-
skribenter. 

Skrev jag artikeln för dem, för vilka 

Ur vårt, 
Brottsofferjourens, 
perspektiv vore det 

bra om förhörspersonen 
genast fick ta med 
sig en egen kopia av 
förhörsprotokollet om 
det inte finns någon 
utredningsrelaterad 

orsak att inte ge det.



– 321 –

min text är av vikt? 
Min artikel har en något ovanlig struk-

tur. Den kan rentav kallas deformerad. 
Först skriver jag flera sidor med relativt 
normal text där jag berättar om mina 
åsikter och erfarenheter. Sedan börjar 
plötsligt ett flera sidor långt avsnitt om 
påminner om en förhörsberättelse och 
som grundar sig på en intervju med en 
annan person, i vilken endast den inter-
vjuade personens röst görs hörd. Och 
till slut denna självbedömning. Att väx-
la så här mellan stilar mitt i allt är inte 
helt vanligt. Något liknande finns när-
mast inom någon slags experimentell 
filmkonst och skönlitteratur. Knappast 
skulle en tidnings redaktionssekreterare 
ha släppt in en sådan artikel i tidningen. 
(Som tur är har jag själv redigerat denna 
bok, så ingen har kunnat säga att en så-
dan ledbruten skapelse inte kan publice-
ras.) 

Jag ville dock skriva just så här, jag 
ville att artikeln skulle innehålla dessa till 
sin stil mycket olika element. Jag vågade 
göra det eftersom jag tänkte att denna 
text är viktig framför allt för dem som 
läser artikeln för att förbereda sig för 
Polisyrkeshögskolans urvalsprov. De är 
ju tvungna att läsa det här oberoende 
om de vill det eller ej. Oberoende hur-
dan struktur texten har så läser de den 
i vilket fall som helst och även flera 
gånger.  Alltså skrev jag precis en sådan 
artikel som jag ville. 

Lyckades jag med att skriva artikeln 
ändamålsenligt? 

Syftet var att få mitt budskap kristal-
liserat i en enda mening som är så lätt 
som möjligt att komma ihåg. Därför 

Pappret skapar ett tryggt 
avstånd mellan stödpersonen och 

klienten.
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presenterade jag tre meningar om poli-
sens skrivarbete, i vilka jag sammanfat-
tade de viktigaste saker 
som jag själv fått lära mig 
på ett så litet utrymme 
som möjligt. Sedan för-
sökte jag utveckla varje 
sammanfattning med motiveringar och 
tillräckligt många exempel ivarje avsnitt. 
Jag hoppas att läsaren efter att ha läst ar-
tikeln lätt kommer ihåg de tre meningar 
som sammanfattar min undervisning. 
Om artikeln är ändamålsenlig, räcker 
mina motiveringar och åskådliggöran-
den för att göra dessa tre meningar me-
ningsfulla och lätta att komma ihåg. 

Jag tycker också att (för) långa inter-
vjuer är ändamålsenliga. Jag tror att lä-
saren med hjälp av Satu Hintikkas be-
rättelse och med noggrann eftertanke 
kan leva in sig i offrets situation mycket 
bättre än om jag hade försökt förklara 
hurdan synvinkel offret har eller om 
jag indirekt hade refererat Hintikkas 
intervju med egna ord. I själva verket 
är detta samma sätt som förhörsberät-
telser antecknades på för några årtion-
den sedan. Förut brukade man anteckna 
berättelserna i samma stil som brottsan-
mälningar: intervjupersonens berättelse 
refererades på myndighetsspråk indirekt 
i tredje person. Intervjupersonen säger sig ha 
gjort det här och det här eller Intervjuperso-
nen gjorde så här och så här. I alla fall un-
der de senaste trettio åren har man så 
vitt jag vet uteslutande använt jag-form. 
Förhörsledare började skriva i intervju-
personens namn att Jag gjorde så här och 
så här. Således hamnade förhörsledaren i 
bakgrunden i texten och fram lyftes den 

person vars berättelse det handlade om. 
Samtidigt blev det möjligt att använda 

mer av intervjupersonens 
egna egentliga ordval och 
uttryck som ofta var ex-
aktare och åskådliggjorde 
händelserna bättre än de 

som polisen skulle ha använt om han el-
ler hon hade skrivit texten i tredje per-
son. 

I och med att man kan förbättra hur 
bra man kommer ihåg och inse saker 
genom inlevelse, tror jag att läsaren ef-
ter att ha läst Hintikkas intervju inte lätt 
glömmer vikten av att tänka på offrets 
synvinkel.  Om läsaren någon gång an-
tecknar en intervju av en målsägande 
som till exempel blivit offer för miss-
handel, kommer han eller hon kanske 
att ha bättre förutsättningar att beakta 
offrets synvinkel i sitt skrivande. Att läsa 
Hintikkas intervju hjälper kanske också 
läsaren att inse vikten av att bekanta sig 
med olika, eventuella läsares synvinklar. 
Enbart viljan att skriva för sin läsare 
räcker inte om man inte känner dessa 
läsare. 

När jag skrev denna artikel hade jag 
redan hunnit läsa alla andra artiklar i 
den här boken. Jag har med avsikt pratat 
om delvis samma saker som vissa an-
dra skribenter. Vissa saker är vi överens 
om, andra inte. Jag har alltså med avsikt 
återkopplat till andra artiklar, men jag 
har med avsikt låtit bli att berätta vilka 
skribenter jag fört en dialog med. Jag 
ger mina viktigaste läsare, sökanden, i 
uppgift att begrunda kopplingarna mel-
lan dessa artiklar och finna likheter och 
skillnader.  

Lyckades jag med 
att skriva artikeln 

ändamålsenligt? 
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Lyckades jag med andra ord att skriva 
ändamålsenligt? Åtminstone styrdes va-
let av artikelns innehåll och form kraf-
tigt av syftet. Förhoppningsvis motive-
rade det också den ledbrutna strukturen.

Det är ofta ändamålsenligt att använda 
ett språk som är bekant för läsaren. Jag 
lät tre läsare som jag känner väl läsa den 
preliminära versionen av denna text på 
förhand.  De var 30, 35 respektive 40 
år gamla. Ordet ’trollata’ (översatt med 
’provocera’) var till min förvåning obe-
kant för de två äldre läsarna. Jag beslöt 
att ordet i detta fall ändå inte skulle er-
sättas med något annat. Mina läsares 
kommentarer är ett bra exempel på hur 
lätt saker och kunskap i ens eget liv bör-
jar kännas som självklarheter.  

Har jag känt mina läsare? 
En enskild läsare är naturligtvis sna-

rare en obekant läsare än en bekant. 
Om läsaren har polisbakgrund är möj-
ligheterna för igenkännande ganska bra. 
I Finland finns det ungefär 7 500 poli-
ser, av vilka jag har hunnit utbilda cirka 
3 000. Som grupp känner jag det yngre 
gardet i denna trupp ganska väl. Kan-
ske har något studerandeoffer från mina 
första år som utbildare nu kommit till 
någon insikt om att jag som novis talat 
onödigt mycket vid sidan av det väsent-
liga eller för svårbegripligt då jag talat 
om väsentliga saker.  

Än sökanden och andra intresserade 
läsare då? Genom att läsa urvalsprovens 
texter och sammanfattningar har jag 
grundligt bekantat mig med sökande-
nas tankegång under tio års tid.  Kåren 
av sökanden är naturligtvis – även om 
den redan är en utvald grupp – mycket 

Enbart vilja att skriva för sin 
läsare räcker inte om man inte 

känner dessa läsare.
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brokigare än den grupp som antas till 
utbildningen. I och med att polisutbild-
ningen förnyas kan också mångfalden 
av dem som väljs till utbildningen öka. 
Åtminstone är det vad vi här vid Polisyr-
keshögskolan önskar. Eftersom polisens 
verksamhetsmiljö förändras kan en per-
son vara en bra polis på desto fler olika 
sätt. I dag finns det mer utrymme för 
olika bakgrunder och kompetenser. 

Det är mycket sannolikt att jag inte 
känner dig, den enskilda sökanden, se-
dan tidigare. Men om du har förutsätt-
ningarna och om du förbereder dig noga 
till urvalsprovet, hoppas jag att du i pro-
vet uppnår bästa möjliga resultat och att 
jag får lära känna just dig!

LÄS MER 

Av de engelskspråkiga skrivanvisning-
arna för polisrapporter har jag fått mest 
ut av dessa fyra: 

• Brown, Jerrold G. & Clarice R. 
Cox: Report Writing for Criminal 
Justice Professionals. Second Edi-
tion. Anderson Publishing 1998.

• Meier, Nicholas & R. J. Adams: 
Plain English for Cops. Carolina 
Academic Press 1999.

• Rutledge, Devallis: The New Po-
lice Report Manual. 2nd Edition. 
Copperhouse 2000.

• Thaiss, Christopher & John E. 
Hess: Writing for Law Enforce-
ment. Allyn and Bacon 1998.

Av de få finskspråkiga böcker som be-
handlar tillkomsten och användningen av 

polisens förundersökningsprotokolltex-
ter rekommenderar jag särskilt dessa två 
doktorsavhandlingar:

• Karstinen, Eija: Keskustelusta 
pöytäkirjaksi. Kuulustelijoiden ja 
rikoksesta epäiltyjen viestintä po-
liisikuulustelussa. PPolisyrkeshög-
skolan 1998.

• Valtonen, Marjo Rita: Tapaustut-
kimus poliisin esitutkinnan doku-
mentoinnista: asiakirjahallinnan 
näkökulma. Tammerfors universi-
tet 2005. – Finns tillgänglig som 
pdf-fil på adressen http://tam-
pub.uta.fi/handle/10024/67536.

• Det finns en hel del skrivanvis-
ningar, men de är till största de-
len tråkiga. Jag tycker att sådana 
böcker där en yrkesskribent berät-
tar om sitt eget arbete är de mest 
läsvärda med tanke på polisiärt 
skrivarbete. Dessa två innehåller 
också många nyttigheter för en 
polis:

• King, Stephen: Att skriva: en 
hantverkares memoarer. Övers. 
Tove Jansson Borglund Bra Böck-
er 2001. – Boken presenteras kort 
i en Wikipedia-artikel: http://
sv.wikipedia.org/wiki/Att_skri-
va:_En_hantverkares_memoarer.

• Antti Tuuri: Kuinka kirjoitan ro-
maanin. Art House 2004.

Jag följer aktivt med några finländska 
författarbloggar. Jag tycker att de här tre 
är de intressantaste med tanke på skriv-
arbete:  

• Jarkko Sipiläs blogg: http://blo-
git.mtv.fi/elinkautinen.

http://tampub.uta.fi/handle/10024/67536
http://tampub.uta.fi/handle/10024/67536
http://sv.wikipedia.org/wiki/Att_skriva:_En_hantverkares_memoarer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Att_skriva:_En_hantverkares_memoarer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Att_skriva:_En_hantverkares_memoarer
http://blogit.mtv.fi/elinkautinen
http://blogit.mtv.fi/elinkautinen
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• Joonas Konstigs blogg: http://
joonaskonstig.com.

• Marko Hautalas blogg: http://
markohautala.blogspot.fi.

http://joonaskonstig.com
http://joonaskonstig.com
http://markohautala.blogspot.fi
http://markohautala.blogspot.fi
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“När man körde in i skogen slängdes 

kroppen i vattnet.”



– 328 –

ämnen för essäerna i urvalsproven 
2014–2015

Mars 2014: Essäns ämne:
Hurdan är en bra polis?
I essän utnyttjades en text som delades 
ut vid provtillfället samt följande artiklar 
i boken:

• Saara Asmundelas artikel ”Från 
översättare till konstapel – som 
akademisk yrkesbytare hos poli-
sen”

• Markku Nymans artikel ”Polisen 
möter, förhör, skriver – ett psyko-
logiskt perspektiv”.

Maj 2014: Essäns ämne:
För vad behövs taktiskt tänkande 
och taktiska färdigheter?
I essän utnyttjades en text som delades 
ut vid provtillfället samt följande artiklar 
i boken:

• Elina Katajamäkis artikel ”Kjem-
pebra! – som utbytesstuderande 
vid polishögskolan i Norge”

• Pekka Loikkanens artikel ”Ett 
rutinfall”.

Augusti 2014: Essäns ämne:
Är polisen tvungen att göra för 
mycket pappersarbete?
I essän utnyttjades en text som delades 
ut vid provtillfället samt följande artiklar 
i boken:

• Pekka Loikkanens artikel ”Ett 
rutinfall”

• Marko Vesterbackas artikel ”Känn 
din läsare”.

November 2014: Essäns ämne:
Hur ska polisen förhålla sig till per-
soner som marginaliserats eller som 
riskerar att marginaliseras?
I essän utnyttjades en text som delades 
ut vid provtillfället samt följande artik-
lar i boken:

• Anna-Kaisa Heinämäkis artikel 
”Förebyggande hör till kärnan i 
polisverksamheten”

• Jussi Majanens artikel ”Uppdrag 
34”.

Februari 2015: Essäns ämne:
På vems sida står polisen?
I essän utnyttjades en text som delades 
ut vid provtillfället samt följande artik-
lar i boken:

• Maritta Jokiniemis artikel ”Fiktiva 
poliser och verkligheten”

• Henna Kelloniemis artikel ”Poli-
sen bakom ryktet”.

April 2015: Essäns ämne:
För vem skriver polisen?
I essän utnyttjades en text som delades 
ut vid provtillfället samt följande artik-
lar i boken:

• Anu Haikansalos artikel ”Så ty-
piskt polisen!”

• Marko Vesterbackas artikel 
”Känn din läsare”.
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Augusti 2015: Essäns ämne:
Hur noggrant borde polisen och 
medierna berätta om detaljer i ett 
brott?
I essän utnyttjades en text som delades 
ut vid provtillfället samt följande artik-
lar i boken:

• Minna Laukkas artikel ”Från 
maktens vakthund till lagens väk-
tare”

• Mikko Pelttaris artikel ”En berät-
telse om redaktörer och deras 
berättelser”.

November 2015: Essäns ämne:
I oktober bad polisen på Facebook 
medborgare uppge pizzerior där det 
ständigt säljs pizzor för mindre än 
sex euro. Polisens Facebook-uppda-
tering mötte rikligt med skarp kritik 
i sociala medier.
Vad gick snett – eller gick något 
snett? Hur tycker du att polisen 
borde ha reagerat på kritiken?
I essän utnyttjades en text som delades 
ut vid provtillfället samt följande artik-
lar i boken:

• Anna-Kaisa Heinämäkis artikel 
”Förebyggande hör till kärnan i 
polisverksamheten”

• Henna Kelloniemis artikel ”Poli-
sen bakom ryktet”.
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“Trots sina utmärkta färdigheter i städning

lyckades polisen hitta bevisen mot denne

och mördaren blev dömd.”
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Hur ser polisarbetet ut ur polisens ögon? Vad har fått polisen att välja 
sitt yrke? Vad är viktigast i polisarbetet? I ”När man går i stora skor 
lämnar man stora spår efter sig” öppnar aderton skribenter upp ader-
ton olika perspektiv på polisarbetet.

Tio av skribenterna blev färdiga poliser på 2000-talet. Saara Asmun-
dela, Henna Kelloniemi, Antti Kurittu och Otso Manninen berättar 
om sina egna karriärvägar. Elina Katajamäki berättar om utbytesstu-
dierna vid polisskolan i Norge. Jussi Majanen berättar vad som är po-
lisens mest krävande uppgift. Pekka Loikkanen berättar om de olika 
skedena i en brottsutredning. Ari Evwaraye och Anna-Kaisa Heinä-
mäki berättar om det förebyggande polisarbetet. Tommi Partanen på 
bokens omslag berättar om demonstrationen på självständighetsdagen 
2013 ur polisens synvinkel.

Som motvikt till de unga polisernas karriärhistorier berättar Cent-
ralkriminalpolisens kriminalöverkommissarie Thomas Elfgren om sin 
egen, 40 år långa poliskarriär och det viktigaste han lärt sig under den.

Anu Haikansalo och Marko Vesterbacka berättar om polisens språk-
bruk. Heikki Hiilamo berättar hur en bra, undersökande text uppstår. 
Mikko Pelttari berättar om redaktörens arbete och redaktörers förhål-
lande till polisen.

Tiina Tuulasvaara-Kaleva berättar om hur den finländska polisen 
använt maktmedel i historien. Maritta Jokiniemi berättar hur nära de 
fiktiva polisskildringarna är det verkliga polisarbetet. Markku Nyman 
berättar om de psykologiska krav som polisarbetet ställer.

Studiematerial för Polisyrkeshögskolans inträdesprov 2016–2017
Polisyrkeshögskolan 

“Det fanns något i polisarbetet, som man inte 

kan uppnå någon annanstans. Känslan av att 

arbetet är betydelsefullt är i en helt egen klass.”
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