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”Det finns en skillnad mellan att tala till och samtala. När du samtalar 
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varandra. Det handlar om att delta på lika villkor, att ha ett utbyte; att 

både kunna ge och ta”. 

         Hilmarsson (2012), s. 13. 



 
 

Abstract 
 

Att bemöta kriser kräver samarbete mellan många olika grupper och att förebygga 

misskommunikation är väsentligt. En förebyggande kriskommunikation är följaktligen en 

viktig pusselbit. Syftet med denna uppsats var att undersöka om de kommunikativa metoder 

som olika myndigheter använder, kan tänkas vara konstruktiva och effektiva retoriskt när det 

gäller att komma i dialog med ungdomar i riskzonen. En kartläggning av olika dialogmetoder 

som används för att skapa en bra kontakt mellan riskgrupper och myndigheter utfördes. Sedan 

valdes en dialogmetod ut (Ge och Ta-Varje Dag) från kartläggningen för en djupare 

retorikanalys. Exempel på dialogmetoder beskrivs under kartläggningen i resultatdelen och 

frågorna om vad som är konstruktivt och effektivt retoriskt besvaras under analysen av den 

utvalda dialogmetoden och under den retoriska teoridelen. Frågan om den specifika 

dialogmodellens effektivitet kan kort svaras med att retoriken i dialogmetoden är mycket 

välanpassad till den förebyggande retoriska kriskommunikationssituationen om den utförs på 

ett passande sätt. 

 

Nyckelord: Retorikanalys, förebyggande, proaktiv, kriskommunikation, riskfaktorer, 

dialogmetoder, polisen, ungdomar 
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1. Inledning 

Fungerande relationer mellan myndighet och allmänhet måste finnas för att samhället ska vara 

ett välfungerande samhälle. Tidigare forskning pekar på vikten av relationer som bygger på en 

ömsesidig respekt.1 Men hur bygger man upp en sådan respektfull relation? Jag som retoriker 

skulle säga att kommunikationen är en viktig del. Ett förebyggande arbete kommunikativt, är 

ett steg i rätt riktning när det kommer till att skapa och underhålla relationer. 

Kriskommunikatören och retorikern Helena Hansson-Nylund skriver att mening skapas 

genom ett dialogiskt möte mellan människor.2 Att kommunikationen fungerar mellan 

myndigheterna och allmänhetens människor, av alla olika åldrar är således viktigt. Hur 

samtalar man då med en person, så att en trovärdig respekt visas för den andre parten? Frågan 

gjorde mig intresserad och därför gjorde jag en kartläggning av dialogexempel. Det finns 

många goda kommunikationsansatser ute i landet, som bland annat räddningstjänstens brand- 

och säkerhetsvärdar i Rosengård, som arbetar kontaktskapande och proaktivt med bland annat 

information till nysvenskar,3 och polisernas dialogmetod Ge och Ta-Varje Dag där en 

förebyggande dialog förs med ungdomar i riskzonen.  Jag har i denna uppsats valt att 

begränsa mig till polismyndighetens kommunikation med de unga. Frågan är då hur 

myndigheten kan arbeta förebyggande i ett krisarbete med ungdomar i fokus?  

Vad som behövs är en kommunikation som kan förebygga krissituationer, en kommunikation 

som bygger broar över ”vi och dem”-klyftan, en kommunikation som är förtroendeingivande. 

Det behövs relationer som bygger på en visad ömsesidig respekt, det behövs således så 

kallade ”fungerande erkännandeordningar”.4 Forskarna som undersökt konflikterna mellan 

ungdomar och poliser vid upproren i Rosengård år 2008 säger att ”en viktig uppgift är att 

utveckla polisens arbetssätt i relation till vissa ungdomsgrupper” och ”att skapa en förståelse 

för polisarbetet genom exempelvis att bygga relationer till elever och grundskolor, samtidigt 

som polisen självkritiskt värderar sitt arbetssätt i förhållande till vissa grupper kan vara en 

väg”.5 Forskarna frågar sig sedan: ”hur skapas former för respektfulla samtal där 

gemensamma lösningar kan diskuteras?”. Det är detta som är mitt intresse med denna uppsats; 

vad har det respektfulla samtalet för form, och finns det redan passande dialogexempel där ute 

i kommunernas arbete? 
                                                 
1 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2010), s. 247. 
2 Hansson-Nylund (2013), s. 103. 
3 Magnusson (2012), s. 5. 
4 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2011), s.27-28. 
5 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2011), s.27, 28. 
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1.1 Bakgrund 

Krishanterare Arjen Boin skriver att en kris kan påbörjas med hjälp av relativt små incidenter, 

och ofta är det en mix av samvarierande händelser som sakta leder fram till krisfaktumet. Det 

kan vara svårt att upptäcka en ankommande kris på grund av dess icke-linjära dynamik och 

komplexitet. Det kan vidare vara svårt, att precisera mängden av aktiviteter och processer som 

leder fram till en händelse, då komplexa system inte alltid är enkla att förstå. Vad som kan 

lägga bränsle på elden är exempelvis sårbarheter i samhället som går oupptäckta förbi, eller 

som hanteras på icke-effektiva sätt. Allt som sedan behövs är en minimal utlösare för att 

initiera en destruktiv eskalationscykel. En kris kan ha sina rötter geografiskt sett långt bort, 

men kan växa lavinartat genom olika lokala eller globala nätverk. Det talas om tre 

nyckelkomponenter vid en kris, hot, osäkerhet och en kritisk angelägenhet. Är det då helt 

omöjligt att förutse en kris, nej det är det inte.6 De flesta kriser eskalerar sakta och 

beslutsfattarna måste därför upptäcka de vaga, blandade och motstridiga signalerna, som tyder 

på att något utöver det normala håller på att ske. Att bemöta kriser kräver sammarbete mellan 

många olika grupper och att förebygga misskommunikation är av allra högsta vikt.7  

 

I Sveriges olika landsting och kommuner görs årligen en risk- och skyddsanalys. Hittills har 

man fokuserat på kartläggning och förebyggande arbete av de tekniska och fysiska riskerna 

(bland annat natur- och väderrelaterade händelser, olyckor, teknisk infrastruktur och 

försörjningssystem – dricksvattenstörning ), som kunnat utvecklas till en potentiell kris för 

samhället. Fokus på risker av social natur är däremot relativt nytt. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu lagt ut på flera landsting i Sverige att undersöka, 

kartlägga och kommunicera om de sociala riskerna som finns i de olika länen. Dessa sociala 

risker ska sedan vävas in i de årliga risk- och sårbarhetsanalyserna.8 Med Västra 

Götalandsmodellen (finansierat av MSB) försöker man koppla ihop riskhanteringen och det 

främjande hälsoarbetet för att få en bättre överblick av vilka kriser som kan avvärjas genom 

ett förebyggande socialt arbete. 9 Att uppmärksamma och kommunicera om de sociala 

riskerna är därför inte längre en valmöjlighet för kommunerna, det är ett måste. Här kommer 

retoriken, kunskapen om kommunikation, in.  

                                                 
6 Boin (2005), s. 2, 6-7. 
7 Boin (2005). s. 10, 12-13. 
8 Länsstyrelsen Västra Götaland (2012.01), s. 3-4. 
9 Länsstyrelsen Västra Götaland (2012.01), förord. 
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1.2 Riskfaktorer  

”En riskfaktor är någonting - en egenskap, händelse, förhållande eller process som ökar 

sannolikheten eller risken för ett visst utfall”.10 Det finns många olika riskfaktorer och några 

få exempel, som bland annat kommunerna ska ha med i sin risk- och sårbarhetsanalys, är: 

ekonomiska klyftor, arbetslöshet, bristande tilltro till samhället, splittrade familjer, 

trångboddhet samt utanförskap.11 Dessa riskfaktorer kan även placeras in på olika nivåer. 

Exempelvis finns det riskfaktorer på individnivå, familjenivå, bland umgängeskretsen, i 

närsamhället och i samhällets struktur. Det finns också riskfaktorer i förändringarna som sker 

i miljön över tid, till exempel hög- och lågkonjunktur.12 En potentiell utvecklingsväg eller en 

så kallad stegvis scenariobild i risk- och sårbarhetsanalyserna är följande: en ung person 

växer upp i en splittrad familj i ett trångbebott område. Personen börjar skolka, kommer efter 

i skolan och känner vidare att denne inte har några chanser att komma ifrån sin situation med 

samhällets normer och regler som rättesnöre. Därför börjar personen att identifiera sig med 

olika subkulturer, där personen kan uppnå status och en känsla av makt över sitt eget liv. 

Ibland genom att begå brott.13  

 

Det går dock inte att säga, med full säkerhet, att en viss riskfaktor ger direkt upphov till en 

viss händelse. Men denna riskfaktor kan vara av betydelse i händelsen. Det finns vidare en 

problematik med att fastställa vilka riskfaktorer som orsakar händelser och vilka riskfaktorer 

som enbart samvarierar med orsakerna. En enda riskfaktor kan emellertid orsaka många olika 

utfall, likagärna som ett specifikt utfall kan vara orsakat av flera olika riskfaktorer.14 Här finns 

en stark koppling till det Boin skriver om i krishanteringen, som nämnts under 1.1. För att 

vidare problematisera riskfaktorkonceptet kan man se att flera riskfaktorer ofta existerar 

samtidigt. Vilket gör urskiljandet av de indirekta (de som samverkar och kan påverka) och de 

direkta (de som direkt leder till ett visst beteende, eller till en viss process) riskfaktorerna 

svårt. Därför kan man vid förebyggande arbete argumentera för att målinriktningen ska vara 

att sätta in insatser som berör multipla riskfaktorer.15 Riskfaktorer påverkar vidare varandra 

dubbelriktat, de kan byggas på och förvärras över tid samt kan påverka och ge olika utfall för 

                                                 
10 Andershed & Andershed (2005), s. 55. 
11 Andershed & Andershed (2005), kap 3; Farrington & Welsh (2008), kap. 5. Länsstyrelsen Halland (2013:02), s. 19ff; McLaughlin, & 
Muncie, (2013), s. 390-393. 
12 Andershed & Andershed (2009), s. 5 -6; McLaughlin, & Muncie, (2013), s. 390-393; Länsstyrelsen Skåne (2012:9), s. 18. 
13 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2011), s. 11, 15-16; Länsstyrelsen Halland (2013:02), s. 8. 
14 Farrington & Welsh (2008), s. 21; Andershed & Andershed (2005), s. 61-62. 
15 Farrington & Welsh (2008), s. 19-21. 
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varierande grupper av personer (t.ex. för olika kön och etnicitet).16  Figuren nedan visar vilka 

nivåer riskfaktorerna kan ligga på och visar den dubbelriktade tendensen. 

 

 
    Figur: Andershed & Andershed (2005), s.59. 

1.2.1 Sociala risker 

Begreppet sociala risker är svårdefinierat men det går generellt att säga att det är de risker 

som har sin utgångspunkt i samhället.17 Det handlar till exempel inte om en individs 

impulsivitet eller ohämmade beteende, vilket ligger på individnivå. Istället kan det handla om 

trångboddhet, låg socioekonomisk status, utanförskap, bristande skolgång, arbetslöshet och 

påverkan av kamrater.18 Det kan vara sociala förhållanden eller processer som påverkar 

möjligheten att något oönskat ska hända. Likväl här är det ofta en kombination av flera olika 

riskfaktorer som medför att något händer. En bristande tilltro till samhället och dess 

myndigheter kan uppstå vid social marginalisering. Att bo i ett område som ingen verkar bry 

sig om, som är trångbebott och dåligt upprätthållet. Att vidare få ett dåligt bemötande från 

olika sociala institutioner, samt att bemötas av medias inramning av området som ett 

problemområde kan påverka en alienering. Stigmatisering kan här uppstå, en person bor i ett 

område som ramats in av bland annat media som ett problemområde där kriminalitet florerar, 

                                                 
16 Andershed & Andershed (2005), s. 119, 122; Andershed & Andershed (2009), s. 6; Farrington & Welsh (2008), s. 21. 
17 Länsstyrelsen Skåne (2012:9), s. 8. 
18 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2011), s. 9. 
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kvinnor förtrycks och religiösa fanatiker stryker omkring. Chansen finns att individerna ses 

som ett samhällsproblem och börjar således uppträda därefter som en självuppfyllande 

profetia, enligt den välgrundade sociologiska stämplingsteorin.19 Känslor av maktlöshet kan 

leda till frustrationer, som kan leda till våldshandlingar medan att ha starka band till familj 

och samhälle kan fungera som skyddsfaktorer.20 Henrik Andershed & Anna-Karin Andershed 

skriver att de viktiga banden inom familjen och till samhället är svagare i områden som 

karakteriseras av otrygghet, brottslighet, fysisk skadegörelse, låg socioekonomisk status 

såsom lågutbildning, barnfattigdom, och en orolig skol- och boendemiljö.21 Ungdomsgäng 

exempelvis som har egna normer och egna regler kan bilda dessa gäng, för att de inte känner 

sig delaktiga i det konventionella samhället, de känner att de inte har någon annan väg att gå. 

Det kan leda till skolk, varför skaffa sig bra betyg när de ändå inte kommer att påverka 

framtidsutsikterna? Det påverkar i sin tur framtida arbetslöshet, eventuell 

missbruksproblematik och en ännu större alienation från samhället.  

1.2.2 Sociala risker och ungdomar 

Varför ligger mycket fokus på ungdomar när man talar och skriver om sociala risker? Jo, 

därför att det många gånger är ungdomarna som tar till våldsuttryck mot samhället när de 

känner sig förtryckta. Nationalekonomen Nilsson skriver att det är ungdomarna som kommer 

att lida i framtiden av att inte ha en fullgod utbildning, vilket leder till ytterligare utanförskap 

när de inte kommer in i samhället. Att ungdomarna inte kommer in på arbetsmarknaden 

påverkar även samhället ekonomiskt, eftersom ungdomarna då inte kan bidra till samhället 

utan istället lever av samhället. Eller när ungdomarna väljer en mindre produktiv väg enligt 

det konventionella samhällets normer och regler – ett avvikande normbrytande beteende 

såsom kriminalitet.22 Därför riktas fokus ofta mot ungdomar. Vidare vet vi genom många 

undersökningar att det normbrytande beteendet är högst i ungdomsåren. Många provar sig 

fram även om det bara är snatterier. Trots att många av de ungdomar som begår brott i 

ungdomsåren inte kommer att fortsätta i vuxen ålder, finns det en liten risk att man fastnar i 

beteendet. Figuren nedan visar normalkurvan för normbrytande beteende. För de som börjar 

tidigare är risken större att beteendet fortsätter.23 

 

                                                 
19 Newburn (2007), s. 213-214. 
20 Newburn (2007), s. 231234. 
21 Andershed &Andershed (2005), s. 112-116. 
22 Nilsson (2011), s. 11-17 
23 Anderhed & Andershed (2005), s.19-20. 
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Figur: Andershed & Andershed (2005), s.20. 

 

Något som kan ske vid denna känsla av socialt utanförskap, är skapandet av ”vi och dem”-

grupperingarna. Att ha en specifik syn på ”den andre” kan hjälpa till med att stereotypisera en 

grupp, till exempel att stereotypisera polisen som helhetsgrupp. Eller från andra sidan, att 

stereotypisera ungdomarna i det specifika området. För att bruka våld mot en annan människa 

fordras ofta att man neutraliserar sitt agerande, gör det försvarbart: ”de förtjänade det, de är 

inte bättre själva, ingen blev skadad, de får skylla sig själva.”24 Att neutralisera ett beteende är 

lättare gjort om man först stereotypiserat eller objektifierat eller till och med demoniserat den 

andra gruppen.25 Polisen är ofta den representant av myndighetsväsendet som man möter ute i 

samhället. Med sina uniformer är de lättigenkända och kan således bli symbolen för det 

förtryck och de orättvisor ungdomarna känner sig uppleva. Det tillsammans med den bild som 

vissa ungdomar har av polisen som aggressiva maktutnyttjare,26 gör att polisens arbete med 

sitt förhållningsätt är oerhört viktigt i möten med dessa ungdomar.    

1.3 Tidigare forskning 

Det här är en tvärvetenskaplig studie varav den tidigare forskningen kommer ifrån olika 

studieområden.  Som argument för denna tvärvetenskapliga ansats i en retorisk text, 

framhåller jag den Isokratiska retoriken, retorik som en praktisk erfarenhet. Retoriken är ett 

subjekt, en didaktisk praktik, en praktisk tillämpning som spränger över alla gränser och 

                                                 
24 Schmalleger (2012), s. 163; Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2010), s. 225.  
25 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2010), s. 225. 
26 Oisín Cantwell (2013). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16809983.ab Hämtad från Aftonbladet 20 maj 2013. 

Normbrytande 
beteende %

10

70

Ålder12 17 22
Barndom Ungdom Vuxenålder

Pojkar
Flickor

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16809983.ab


7 
 

behövs i alla ämnen.27 På grund av retorikens övergripande hållning, och bristen på tidigare 

forskning vid mitt fokuseringsområde - förebyggande retorisk kriskommunikation – beskrivs 

mesta delen av mina retoriska utgångspunkter under kapitlet om teori. Detta är ett nytt 

forskningsområde, en ”proaktiv, förebyggande, kriskommunikation”28 då retoriken är 

kunskapen om kommunikation är retoriken den teoretiska grund som jag bygger min analys 

på. 

Att skapa dialog och förtroende för myndigheterna, i vårt fall polisen, kopplar Susanna 

Magnusson (som arbetar vid Malmö högskola och forskar om preventiv kriskommunikation) 

till forskningen om PR-arbete. Exempelvis handlar denna forskning om en tvåvägs-

symmetrisk kommunikation som förhandling, konflikthantering, och en gemensam förståelse 

där både organisationen och allmänheten strävar efter ett gemensamt mål. Teorier om 

”relationship management” och dialog är ännu en central del inom PR och enligt ”relationship 

management” finns det fem viktiga delar i ett fungerande förhållande, förtroende, öppenhet, 

involvering, investering och engagemang. Magnusson påpekar vidare att en kritik som kan 

riktas mot PR-teorier är ointresset som finns mot det interkulturella perspektivet i detta fält 

såväl som svårigheterna med PR-perspektivets teorier att nå en förståelse för vad som sker 

mellan individerna i en kommunikationssituation. Då dessa teorier brister i hur myndigheterna 

med hjälp av dialog kan skapa förtroende och tillit mellan individer, blir retoriken genom 

begreppen ethos och doxa behjälpliga.29 PR-forskningen talar således om vikten av dialog och 

förhållandet med förtroende, öppenhet, involvering, investering och engagemang. Jag 

kommer att knyta an min analys till hur dessa delar påverkar interaktionen mellan 

dialogdeltagarna.   

Forskningen om retoriken som kunskapsförmedling understryker också dialogens betydelse. 

Dialogens relevans för individens möjligheter att tillägna sig kunskaper och lärarens, eller 

bredare förstått talarens, möjlighet att utgå från de studerandes eller lyssnandes erfarenheter. 

Dialogen är vidare viktig då mening inte skapas på förhand utan blir till i situationen, 

tillsammans med andra i en muntlig relation. En pedagogisk och retorisk dialog erkänner 

känslor och är dessutom öppen, social, undersökande och utforskande till sin karaktär, i den 

                                                 
27 Eriksson (2006), s. 27-28.  
28 Magnusson(odat.) s.2.  
29 Magnusson (2012), s. 6-8. 
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retoriska dialogen är man intresserad av hur andra tänker. Intresset för den andre finns där för 

det är genom den andre som det går att få höra om saker som vi ännu inte vet något om.30 

I analysen har jag primärt använt mig av tidigare forskning om sociala risker och ungdomar i 

riskzonen och forskningen är således av sociologisk och kriminologisk art. Den inledande 

texten i kapitel 1.2 har utöver det som finns i denna del 1.3, fungerat som orientering i den 

forskning som finns om riskfaktorer och ungdomar i riskzonen. Jag kommer följaktligen 

hämta mycket av mina tolkningar av olika gruppers doxa, försanthållanden, från den tidigare 

forskningen om sociala riskfaktorer och ungdomsbrottslighet. Bland annat hämtar jag 

inspiration ifrån Per-Olof Hallin m.fl. vid Malmö Högskola, som har skrivit rapporten: Det är 

inte stenarna som gör ont, samt kortversionen: Varför kastar de sten? – Om konflikter och 

erkännanden. Dessa rapporter analyserar med hjälp av bland annat fältstudier vad som 

orsakar konflikterna mellan tonårspojkar och poliser samt räddningstjänsten. Vad var det som 

föranledde stenkastningen mot poliser och räddningstjänsten i Rosengård, Malmö mellan åren 

2002-2008. Vidare hämtar jag information från Henrik Andershed och Anna-Karin 

Andershed vid Örebro universitet som författat bland annat boken Normbrytande beteende i 

barndomen. Vad säger forskningen? Denna bok sammanfattar mycket av den kunskap som 

finns inom forskning om riskfaktorer och dess påverkan på unga.  

 

Helena Hansson-Nylund har skrivit ett kapitel som heter Dialoger om fotbollsvåld. 

Förebyggande kriskommunikation i boken Krisretorik. Retoriska aspekter i 

kriskommunikation. Hansson-Nylund analyserar, med hjälp av bland annat teorier om retorisk 

situation och monologisk och genuin dialog, ett förebyggande kriskommunikationsförsök. 

Röda Korset har lett dialogmöten som neutrala samtalsledare mellan Örebro Sportklubb 

(ÖSK), supporterföreningen Kubanerna. Syftet var att preventivt och proaktivt minska 

ordningsstörningarna i samband med fotbollsmatcher. Man ville genom strukturerade samtal 

inleda ett förebyggande krisarbete och genom dialog påverka våldskulturen. Hansson-Nylund 

har skrivit en del om den förebyggande dialogens möjligheter, problem och vidare förslag för 

andra projekt som jag kommer att använda mig av i jämförande syfte i min analys av 

förebyggande krisarbete med ungdomar.   

 

 

                                                 
30 Kindeberg (2011), s. 46, 50, 84–86. 
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1.4 Syfte och frågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om de kommunikativa metoder myndigheterna 

använder, kan tänkas vara konstruktiva och effektiva retoriskt när det gäller att komma i 

dialog med ungdomar i riskzonen. Ännu ett syfte med uppsatsen är att ta reda på polisens och 

ungdomarnas doxor, för att se hur doxan kan påverka dialogmötet. På grund av detta syfte 

ansåg jag att följande frågeställning var lämplig: 

- Vilka dialogexempel finns? 

- Hur kan man på bästa sätt möta och nå fram till ungdomar i riskzonen 

kommunikativt, så att en positiv effekt går att uppnå? 

- Vilka kommunikativa medel kan underlätta? 

- Är modellen Ge och Ta-Vare Dag effektiv kommunikation retoriskt sett? 

 

2. Teori 
I detta kapitel följer en genomgång av retorikens definition av en god kommunikation och det 

som kan skapa gynnsammare förutsättningar för en god dialog. Det är dessa teorier jag 

kommer att vända mig till i min analys av dialogmodellen Ge och Ta-Varje Dag när jag gör 

min bedömning av dess kommunikativa effekt.  

2.1 Retorisk Situation 

Att göra en analys av situationen innan agerandet är något som retoriken uppmanar till. Det är 

viktigt att man får en förståelse för sammanhanget man som talare står inför, för att uppnå 

bästa resultat. Denna retoriska analys underlättar formandet av informationen för den 

specifika publik som talaren ska tala till och med.  Jag kommer i denna analys att använda 

mig av Lloyd Bitzer’s modell med de tre punkterna: det påträngande problemet, den retoriska 

publiken samt de retoriska villkoren.31 Jag kommer även att förhålla mig till delen i Richard 

Vatz retoriska situation - där talaren är medskapare till situationen.32 Talaren kan skapa 

problem genom att yttra sig opassande, eller genom att inte yttra sig alls. Potentiella kriser 

kan utvecklas till genuina kriser genom kommunikativa klavertramp, vare sig det är med eller 

utan verbala ord. Lennart Hellspong påpekar att retorik berör samtal lika mycket som 

                                                 
31 Kjeldsen (2008), s.84ff; Bitzer (1999) s. 220-221 
32 Vatz (1999), s. 226-228. 
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övertygande monologer gör.33 Samtalet kan således vara en retorisk situation om det finns ett 

problem som måste behandlas kommunikativt. Vidare är samtalet en retorisk situation om 

deltagarna i samtalet kan göra något åt problemet, och om hänsyn kan tas till de villkor som 

kommer att påverka utfallet av samtalet.  

 

2.1.1 Problem 

Ett problem uppstår, en handling måste ske. Bitzer benämner detta som ett påträngande 

problem. “En ofullkomlighet som pressar sig på. Det är ett fel, ett hinder, något som väntar på 

att bli gjort. Något som inte är som det borde vara”.34 Problemet måste gå att lösas 

kommunikativt för att vara ett retoriskt problem. Ingen situation är heller helt frigjord från 

tolkningar och val som kommunikatören gör i den, kommunikatören kan både lösa problemet 

såväl som förvärra det och skapa nya problem i situationen.35 Problemet som finns i samhället 

är de gränser som finns mellan olika grupperingar. Sverige är idag ett mångkulturellt och 

mångreligiöst samhälle, det finns människor med olika språk, religioner och ursprung. För att 

bemöta denna dynamiska samling av människor behövs både kunskap och förståelse för hur 

ett bemötande påverkar individer.36 Problemet som uppstår i detta mångkulturella samhälle är 

grupperingarna som kommer utav det. Dessa grupperingar kan leda till fördomar, 

stigmatisering och alienering. Brist på förtroende och misstänksamhet finns mellan två 

specifika grupper, ungdomarna - som känner sig marginalierade av samhället- och polisen.  

Detta missförtroende kan leda till konflikter och kan urarta. Missförtroendet kan således 

påverka även närliggande områden och andra grupper samt platser i landet, genom sociala 

nätverk. Det kan leda till konflikter av olika slag såväl som kriser. Exempel på kriser som 

uppstått i Sverige de senaste åren och som har sitt ursprung i sociala faktorer och en 

oförståelse är stenkastning mot räddningstjänsten vid släckning av bränder och stenkastning 

mot polisen, upplopp, brandstiftning och terror.37 Genom att föra en respektfull och ömsesidig 

dialog är det möjligt att förebygga och lösa dessa potentiella kriser innan de blir ett faktum. 

Situationen i samhället, mellan bland annat ungdom och polis, är således ett påträngande 

problem värt att undersökas. 

                                                 
33 Hellspong (2004), s. 299. 
34 Kjeldsen (2008), s. 86. 
35 Vatz (1999), s. 226, 228. 
36 Polisen (odat.,) http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-
utveckling/Bemotandeutbildning/ Hämtad från polisen den 9 maj 2013. 
37 Säkerhetspolitik.se (2011). http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/Vad-ar-en-kris/ Hämtad från säkerhetspolitik.se den 
10 maj 2013. 

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/Vad-ar-en-kris/
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2.1.2 Publik 

Då problemet kräver en kommunikativ handling tvingas någon, eventuellt den ansvarige, att 

kommunicera till och med åhörarna. Åhörarna måste kunna göra aktiva val för att påverka 

situationen för att kunna kallas en retorisk publik. Jens Kjeldsen beskriver detta som: “En 

retorisk publik består uteslutande av de personer som kan påverkas av avsändarens retorik och 

som kan bidra till förändringen.” 38 Bitzer beskriver att en retorisk publik består bara av de 

som är kapabla att bli influerade av dialogen och som kan förändra situationen.39 Den som 

lyssnar ska alltså kunna påverkas av samtalet, såväl som själva kunna påverka genom samtal. 

Ungdomarna och polisen är i denna problematik båda kapabla till förändring. Båda grupper är 

kapabla att göra aktiva val för att påverka situationen: att lära sig mer om varandra, lära sig 

förstå varandra och bygga kommunikativa och relationella broar. Båda grupperingar kan vid 

ett dialogiskt möte både påverka och påverkas till att förbättra situationen. De kan båda skapa 

förutsättningar för en god dialog som underlättar för ett framgångsrikt brottsförebyggande 

arbete och ett tryggare mer gynnsamt samhälle för ungdomen att växa upp i. 

2.1.3 Villkor 

Det finns begränsningar som gör att kommunikationen blir svår. Det finns också inbundet i 

situationen, beroende på deltagare, vad som är passande att tala om och på vilket sätt. 

Kjeldsen skriver om villkoren på följande sätt: “de möjligheter och begränsningar som varje 

talare måste förhålla sig till.”40 I vår situation handlar det om att finna villkoren som kan 

underlätta målet som bland annat är att skapa en bättre relation genom dialog. Villkor kan 

vara allt från hur lokalen där samtalet ska äga rum ser ut, till personernas förkunskaper om 

deltagarna. Det kan handla om händelser innan mötet som försvårar dialogmöjligheterna och 

som är en del av den problematik sändarna i situationen försöker bemöta: ett exempel är den 

polisiära dödskjutning av en 68-årig man som ägde rum 13 maj 2013 i Husby i Järvaområdet, 

som föranledde upploppet med bilbränder och stenkastning mot polisen natten till den 20 maj 

2013.41 Ytterligare ett viktigt villkor i samtalssituationen mellan myndighet och riskgrupp, 

som kan ha föranlett upploppet den 20 maj 2013, är att de medborgare som inte har en svensk 

bakgrund ofta har ett lägre förtroende för myndigheterna, som polisen, än medborgare med en 

                                                 
38 Kjeldsen, (2008), s.88 
39 Bitzer (1999), s. 221. 
40 Kjeldsen, (2008), s.92 
41 Wallroth & Roström Andersson (2013).http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16804681.ab Hämtad från aftonbladet den 20 
maj 2013. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16804681.ab
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svensk bakgrund.42 Dessa villkor i situationen, som individernas förförståelse om situationen 

och fördomar kan kopplas till gruppernas olika doxa, en utförligare diskussion av 

doxabegreppet följer här nedan under kapitel 2.2. 

 

2.2 Doxa 

Doxan handlar om den världsbild och de trosföreställningar som finns i olika grupperingar av 

människor exempelvis professorer och läkare, men likaväl kan idrottslaget, en religiös 

förening såväl som poliser och ungdomsgrupperingar ha olika doxor. Doxa kan vara religiösa 

trosläror, politiska ideologier såväl som helt vanliga tanke- och tolkningsmönster. Doxa är 

således den kunskap, de föreställningar och de värderingar som finns inom ett samhälle och 

inom en viss grupp. Hur tolkar vi verkligheten, vad är sanning, vad är så självklart att inte en 

tanke behövs ägnas åt det, det är doxa. 43 Doxan syftar inte till det som i själva verket är sant, 

utan den syftar till vad som uppfattas som sant. Därför är den föränderlig och ibland inte helt 

motsägelsefri. Det handlar om världen, så som vi uppfattar den. Vi är inte heller alltid 

medvetna om den doxa, eller de doxor vi lever i, dessa kan formas utan vår kunskap. 44 I doxa 

finns också de fördomar och förutfattade meningar som kan riktas mot olika grupperingar så 

som polisen. Dessa fördomar kan komma från en kollektiv erfarenhet att polisen agerar 

aggressivt och maktivrande. Doxan kan härstamma från kompisars och familjens tidigare 

erfarenheter, medias profilering och polisens agerande i en stressfull situation. Vidare kan 

polisens fördomar om ungdomar härstamma från erfarenheter av de normbrytande 

ungdomarna de träffar på staden. När dessa är de enda polisen träffar kan bilden lätt formas 

till att alla ungdomar är likadana. Utefter den bild, den doxa, individer och grupper skapar sig 

bemöts sedan den andre. Doxan är dock som skrivet dynamisk och kan förändras om den 

upptäcks därför är dialog och samtal nödvändigt. 

2.3 Ethos 

Aristoteles en av retorikens förfäder gjorde en triadindelning av det som kan medverka i att 

övertyga en människa. De tre är ethos som är baserat på trovärdighet, pathos som är baserat 

på känslor och logos som är baserat på förnuft.45 Ethos - talarens trovärdighet är en central 

del, en mycket viktig komponent inom retorisk teori, en persons- eller en organisations 
                                                 
42 Magnusson (odat.) s. 2-3. 
43 Lindqvist Grinde (2008) s. 48; Hellspong, (2004) s. 197 -198; Rosengren (2002) s. 68. 
44 Rosengren (2002), s.67, 70-71. 
45 Lindquist Grinde (2008), s.55-56. 
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karaktär är viktig för att kunna vinna tillit och inge förtroende. Om vi inte litar på en person 

eller anser att personen är trovärdig, så är vi som lyssnare inte så begivna att lyssna till denne 

talare. Detta gäller speciellt vid kritiska lägen såsom vid en krissituation. Ethos handlar om 

uppfattningen av något snarare än några fasta benägenheter och på så sätt är ethos precis som 

doxa dynamiskt. Uppfattningen om ethos bestäms av lyssnaren och formas således i den 

sociala interaktionen. Aristoteles delade in ethosaspekterna ytterligare till den praktiska 

visheten (phronesis), den goda moraliska karaktären (arete) och välvilja (eunoia). Dessa tre 

aspekter har visat sig användbara i forskning om förtroende och trovärdighet.46  Kulturen 

vilken formar individerna som lever i den, formar även det som anses passande och 

respektabelt. Olika kulturella kontexter kräver olika sätt att visa respekt, involvering, välvilja 

och moralisk karaktär vilka är viktiga för att bygga förtroende och tillit.  

 

Polisen kan visa sig kompetenta genom att inneha en kunskap om målgruppens 

bakgrundsfaktorer såsom, religion, uppväxtförhållanden och kultur (fronesis), de kan visa sin 

karaktär genom sin attityd i det kommunikativa mötet (arete) och sin välvilja visas genom att 

visa empati och omtankte (eunoia).47 Det går således att påverka åhörarnas inställning till 

personens eller organisationens ethos i en situation eftersom ethos är dynamiskt.48 Detta kan 

göras genom att exempelvis välja sina ord rätt, att visa välvilja och intresse för den andre, 

samt att personen eller organisationen/myndigheten visar upp en ärlig och uppriktig 

framtoning. Att anpassa sina yttranden till doxa är ytterligare ett sätt att skapa sitt eget ethos.49  

Att som deltagare i en dialog ha en kunskap om det passande, decorum, att ”allt måste passa 

med allt”50 kan underlätta kommunikationen med den andre personen. Det passande 

(decorum) är en ”intuitiv förmåga att anpassa sig till situationen – eller till kairos – och 

därigenom nå det önskade resultatet”.51  

 

Alla individer kommer således till en situation med ett inledande ethos, detta ethos kan ändras 

i situationen både till det positiva och till det negativa. Det ethos som skapas i situationen blir 

sedan det ethos som är inledande i nästa interaktionssituation. Att skapa och upprätthålla 

ethos är följaktligen viktigt i ett förtroende- och tillitsbyggande arbete.  

                                                 
46 Magnusson (2012), s. 12. 
47Magnusson (2012), s. 7-8. 
48 Lindqvist Grinde (2008), s.55ff 
49 Lindqvist Grinde (2008), s. 297 -203, 237. 
50 Lindqvist Grinde (2008), s.297 
51 Lindqvist Grinde (2008), s.297 
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2.4 Samtalets retorik 

Teoretiskt definierar retoriken goda samtal på det sätt som nu följer. Sonja Foss och Cindy 

Griffin talar om en ”inbjudande retorik” som jag kommer att knyta an till i min retoriska 

situationsanalys, då jag anser att den är passande för ett förebyggande arbete. Med inbjudande 

retorik avses att kommunikation inte alltid behöver sträva efter att vinna. Kommunikationen 

kan även vara jämlik, där alla deltagare har rätt till sina egna värderingar och föreställningar. 

Den inbjudande dialogen där deltagarna känner sig trygga, viktiga och fria, blir ett erbjudande 

till lyssnaren. Accepteras denna invit kan en konstruktiv dialogmiljö skapas där respekt för 

varandra och varandras åsikter finns.52 Som talare ska man redogöra för sina perspektiv, utan 

att för den delen förminska den andres perspektiv. Talaren ska vidare bekräfta den andre och 

dennes åsikter .53 Att förändra den som lyssnar är inte huvudsyftet, men det kan ske ändå, lika 

gärna som den som talar kan bli påverkad av lyssnarna. Talaren ger en komplett version av 

sin bild med målet att få lyssnaren att överväga informationen noga.54 Kort säger den 

inbjudande retoriken att: du duger som du är och din röst räknas.55 Jag anser att denna teori är 

mycket väl lämpad till att diskutera förebyggande retoriska kriskommunikationssituationen. 

 

Hellspong skriver att det finns både inre och yttre samtalsmål i ett samtal. Ett yttre samtalsmål 

kan vara att få stöd för åsikterna och förslagen, ett inre samtalsmål är det deltagarna måste 

uppfylla, för att kunna hålla igång samtalet. Till de yttre samtalsmålen kan informativa och 

övertygande samtal kopplas, dessa är instrumentella. Samtalet är här medlet som används för 

att röra lyssnarens vilja (movere) eller för att undervisa lyssnaren (docere). Vidare knyts även 

det sociala samtalet, gemenskapen till de yttre målen. De sociala samtalen har som mål att 

väcka behag (delectare). Ofta innehåller ett samtal alla tre delarna, varav en är ledande. I min 

situationsanalys är det gemenskapsdelen av samtalet, som är ledande då gemenskapen ”bidrar 

ju till den tillit och gemenskap som är retorikens grund”.56   

 

Hellspong fortsätter med att skriva om de inre målen som handlar om att uppmärksamma den 

som lyssnar, få den andre att förstå och reagera på den information som ges och känna en 

ömsesidig förståelse. Uppnås inte de inre samtalsmålen är det svårt att uppnå de yttre 

                                                 
52 Foss & Griffin (1995), s. 6, 11. 
53 Foss & Griffin (1995), s. 2, 5. 
54 Foss & Griffin (1995), s.7. 
55 Foss & Griffin (1995), s.4. 
56 Hellspong (2004), s. 301. 
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samtalsmålen. Som deltagare i ett samtal måste man, för att uppnå de inre målen, reglera 

samtalet. Det görs genom att visa uppmärksamhet – inte stumt titta ut genom fönstret när 

någon talar, utan att respondera på tilltal, söka ögonkontakt och lyssna aktivt. Att lyssna aktivt 

görs genom uppmärksamhetsmarkörer, såsom passande hummar och nickar. Då ett samtal 

innehåller aspekter av de tre delarna: information, övertygelse och gemenskap behövs 

förståelse både för information, för känslan, såväl som förståelse för viljan bakom 

informationen. Samtalet handlar således om att vara lyhörd på alla dessa nivåer:  

  

1. Ämnesorientering – vad säger personen?  

2. Talarorientering – hur känner den andre för det som den säger?  

3. Lyssnarorientering – vad vill personen att jag ska göra med informationen?57  

 

Grunden i ett gott samtal är vidare reflektion. Att lyssna till och reflektera över den andres 

synpunkter och observera den andres aktiva lyssnande. Det går att undersöka den andres 

förståelse genom frågor som förstår du hur jag menar? eller förtydliga någon annans synpunkt 

genom att fråga ”menar du alltså…?” 58 Samtal kräver en ömsesidighet, inte bara vid den 

verbala delen, utan även en ömsesidig förståelse där man som deltagare visar en acceptans av 

den andre deltagaren. Att reagera på det den andra säger är både en del av det yttre och det 

inre samtalsmålen, det driver samtalet vidare. 59 I ett samtal måste deltagarna dessutom 

anpassa innehåll och stil till situationen. Deltagarna måste tala om samma sak ämnesvis, men 

språket och stilen måste också anpassas efter varandra, situationen och relationen. Att 

deltagarna har samma samtalsstil är viktigt i en förtroendebyggande dialog. Om någon som är 

van att ha förmyndarrollen talar därefter, exempelvis polisen, kan en konfrontation uppstå, då 

förmyndartonen kan anses nedlåtande. Viktigt är att tala som till en jämlik. Likaså är 

turtagningen viktig. Samtalet är en gemensam handling, att hålla långa monologer passar sig 

inte, såväl som att avbryta och använda maktmedel för att få övertag i dialogen.60  

 

Om man som deltagare i samtalet når de inre målen och samtalet känns trivsamt, är det 

mycket lättare att nå de yttre målen utan missförstånd och motstånd. 61 Dialog snarare än 

monolog underlättar för förståelsen, ord kan väljas lättare efter deltagare och situation, frågor 

                                                 
57 Hellspong (2004), s.290. 
58 Hellspong (2004), s.299-305. 
59 Hellspong (2004), s. 302. 
60 Hellspong (2004), s. 305-314. 
61 Hellspong (2004), s. 314. 
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kan ställas och svar kan ges. Argument kan anpassas efter deltagarnas doxa. Genom dialog 

kan deltagarna ”skapa gemenskap mellan människor för att tillsammans nå kunskap, fatta 

kloka beslut och vidgade horisonter.”62 

 

Hilmar Hilmarsson som är psykolog och psykoterapeut utgår inte från retoriska 

utgångspunkter i sin handbok Samtal med känslomässig intelligens. En handledning i konsten 

att samtala. Men med resterande teori beskriven i detta kapitel som grund, anser jag att det 

handlar om retorik. Det är en inbjudande retorik och det är samtalets retorik. Hilmarsson 

bygger på det Hellspong talade om det aktiva lyssnandet för den positiva påverkan. Vidare 

understryker Hilmarsson att dialogen är ett sätt att generera en förändring som består: ”Det 

finns en skillnad mellan att tala till och samtala. När du samtalar gör du något annat än talar 

till någon. Du talar med någon. Du försöker förstå den andra parten, och den andra parten 

försöker förstå dig. Tillsammans anstränger ni er för att ta emot och överföra budskap till 

varandra. Det handlar om att delta på lika villkor, att ha ett utbyte; att både kunna ge och 

ta”.63 Magnusson försöker rama in den proaktiva dialogsituationen teoretiskt genom värdet av 

förtroendet och tilliten för en effektiv kriskommunikation. Goda relationer till medborgarna 

och centrala grupper är viktigt för myndigheterna så väl som olika företag och organisationer. 

Att intressera sig för att förebygga branden, istället för att bara fokusera på att släcka 

bränderna efter de har startat samt efterarbetet med restaureringen, är förtroendeingivande, 

tillitsbyggande men även kostandseffektivt. I den framtida kriskommunikationen kommer 

förhoppningsvis arbetet även att fokuseras till att förebygga kris, istället för att enbart 

fokusera på arbetet under och efter en kris. Denna förbyggande, proaktiva hållning bör ”vara 

publikorienterad, dialogorienterad, långsiktig och utgå från en etnicitetsbaserad syn på 

personer med utländsk bakgrund.”64  

3. Urval och material 

Materialet i denna studie består av olika dialogprojekt. Processen startade med en 

kartläggning för att finna de dialogexempel som utförs i olika delar av Sverige och fungerar 

som en introduktion till dialogmetod fältet. Kartläggningen följde ett snöbollsurval, där det 

ena ledde till det andra. Fokus har enbart befunnit sig på dialog och samtal, annat som 

fungerar krisförebyggande för de sociala riskerna har sållats bort. Inga tekniska insatser 

                                                 
62 Hellspong (2004), s. 319. 
63 Hilmarsson (2012), s.13. 
64 Falkheimer & Heide (2006), se Magnusson (odat.) s, 3. 
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kommer således att redovisas och dialogmetoderna har som nämnts utvalts på grund av att de 

är kommunikativa. Sökningar har gjorts via sökmotorn Google, på Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) hemsida, Brottsförebyggande Rådets (Brå) hemsida, 

socialstyrelsens hemsida, samt flera olika landstings och kommuners hemsidor. Vidare har 

kontakt tagits med ledande forskare inom området i Sverige, ansvariga för Västra 

Götalandsmodellen och dess pilotkommuner, samt ett antal landsting, för information om 

dialogexempel. Detta ledde mig till två rapporter som bistod till vidare information: 

Utvärdering av samverkan för att förebygga social oro i Järvaområdet65 samt Att hantera 

social oro och upplopp– del av en hållbar samhällsutveckling,66 som ledde mig till mitt 

primärmaterial Ge och Ta- Varje Dag. Vidare måste tilläggas att denna kartläggning sannolikt 

inte är fullständig, då fler dialogexempel troligtvis finns än de som redovisas i denna uppsats 

exempelvis dialogpoliserna.  

Efter kartläggningen valdes således Ge och Ta- Varje Dag ut som ett specifikt exempel för 

närmare analys. Detta då denna dialogmetod syftar till ett förebyggande arbete på gruppnivå, 

det ansågs passande för en förebyggande kriskommunikation. Ge och Ta- Varje Dag, mitt 

primärmaterial kommer att beskrivas utförligt under kartläggningen och analysen, men 

kortfattat går det att säga att dialogmetoden Ge och Ta- Varje Dag med sina fyra delar är mitt 

huvudsakliga fokus. Materialet består av en 15 minuter lång film som spelades in under en Ge 

och Ta- Varje Dag-utbildning, samt frågekort som tillhör de fyra olika delarna i 

dialogmetoden. 

En utvärdering av projektet Ge och Ta – Varje Dag har gjorts av Maja Todorovic. I 

utvärderingen användes enkäter vid insamlandet av data, för att fånga de deltagandes 

upplevelser och förväntningar. Deltagarna har alltså tolkningsföreträde i denna utvärdering. 

Enkäten delades ut till de ungdomar och poliser som deltagit i en Ge och Ta – Varje Dag-

utbildning under månaderna april-september år 2011. Poliserna kommer från Södertörns 

polismästardistrikt och ungdomarna kom från årskurs 8 på Storvretskolan, Grindtorpsskolan, 

samt Vårby- och Fittjaskolan. Ge och Ta-dagarna vid Vårby- och Fittjaskolan hölls innan 

utvärderingen startade. Dessa deltagare har således inte fyllt i enkäten efter samma process 

som de andra. Författaren har använt sig av ett bekvämlighetsurval genom att använda sig av 

                                                 
65 Axnäs & Nord (2012). http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-
Kista/Jarvaandan/Artiklar/Rapport-om-samverkan-i-Jarva/ Hämtad från Stockholm stad den 11 maj 2013. 
66 Botkyrka kommun (2010). 
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Rapport%20Att_hantera_social_oro_och_upplopp[
1].pdf Hämtad från Botkyrka kommun den 13 maj 2013. 

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Jarvaandan/Artiklar/Rapport-om-samverkan-i-Jarva/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Jarvaandan/Artiklar/Rapport-om-samverkan-i-Jarva/
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Rapport%20Att_hantera_social_oro_och_upplopp%5b1%5d.pdf
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Rapport%20Att_hantera_social_oro_och_upplopp%5b1%5d.pdf
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deltagare som var relevanta för utvärderingen. Resultatet visar att utbildningsdagen var 

mycket uppskattad och att de relationer som byggs har möjlighet att påverka de framtida 

möten som sker mellan poliser och ungdomar positivt.67 Jag kommer att använda 

utvärderingen för information om deltagarnas åsikter om Ge och Ta-dagen. 

Vidare använder jag mig av en slutrapport av Gunnar Svensson. Denna rapport utvärderade 

projektet PUMS. Polisen och ungdomar i det mångkulturella samhället. Projektet handlade 

om kompetensutveckling för poliser och det pågick i två år 2011-2012. Utbildningen pågick i 

två dagar. Först under hösten 2011 genomfördes en utbildningsdag där poliserna fick 

undervisning bland annat om utanförskap, diskriminering, rasism och islam. Den andra dagen 

var baserad på upplevelser och det var då poliserna mötte ungdomarna för Ge och Ta-Varje 

Dag. Denna dag genomfördes under våren 2012.68 Efter första dagen fick alla deltagare svara 

på en utvärderingsenkät. Efter den andra dagen gjordes stickprov och 405 av 1 471 personer 

utvärderade andra dagen. Deltagare, då även elever, spontanintervjuades under dagarna.69 

Polisens hemsida om polisen och passande styrdokument såsom polislagen(1984:387) och 

polisens värdegrund har använts bland annat som stöd till den doxologiska analysen av de 

fyra olika delarna i Ge och Ta- Varje Dag. Kriminologisk litteratur med forskning och teori 

har jag också använt för den doxologiska analysen, då jag inhämtat information om ungdomar 

i riskzonen.  

3.1 Avgränsning av material   

Kortfattat kan det sammanfattas med att problematiken med de sociala riskerna och behovet 

av att komma i dialog med ungdomar driver mitt intresse. Jag utgår således utifrån sociala 

risker och problem som måste lösas kommunikativt. Sedan undersöker jag hur olika 

kommuner och landsting tänker kring problematiken och letar efter specifika exempel på hur 

de hanterat problematiken hitintills. Utifrån dessa premisser väljer jag mitt primärmaterial för 

närmare analys. Denna uppsats fokuserar således enbart på den kommunikativa, dialogiska 

delen av det förebyggande arbetet med sociala risker. En ytterligare avgränsning är att jag 

enbart kommer att välja dialogmetoder där myndigheterna kommunicerar med ungdomar och 

                                                 
67 Todorovic (2011), s. 5-7. 
68 Polisen (odat.,) http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-
utveckling/Bemotandeutbildning/ Hämtad från polisen den 11 maj 2013. 
69 Svensson (2012b), s. 7. 

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
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där en ansats till ett förebyggande arbete finns. Slutligen så kommer enbart en av 

dialogmetoderna att analyseras närmare efter det att kartläggningen är gjord.  

3.2 Metod  

Denna uppsats är som nämnt en kartläggning och analys av olika dialogmetoder. Jag 

intresserar mig således för vilka dialogmetoder som i nuläget finns i Sverige, för att skapa en 

bra kontakt mellan riskgrupper och myndigheter. Jag kommer att välja en dialogmetod för en 

närmare analys för att se hur dessa dialogmetoder fungerar. Jag kommer att undersöka denna 

ur ett kommunikativt perspektiv och med hjälp av retoriska begrepp såsom retorisk situation, 

doxa och ethos. Följaktigen har jag ur befintlig retorisk teori utvecklat en egen komposition 

som tar utgångspunkt i mitt primärmaterial och i min frågeställning istället för att utgå från 

färdiga metodraster. Jag kommer att kombinera olika retoriska infallsvinklar för att på bästa 

sätt få svar på mina frågor. Foss skriver att en sådan här generativ metod kan hjälpa till att 

finna det mest intressanta och signifikanta i analysobjektet, då det är själva objektet och inte 

metoden som får styra. På det sättet är det analysobjektet och inte metoden som står i 

centrum.70 Jag kommer använda en hermeneutisk ansats i min analys, där jag som analytiker 

styr mycket av tolkningen. Att tolka är att ange betydelser och mening åt det vi ser och hör.71 

Således är all analys tolkande. Jag har i analysen försökt förhålla mig förutsättningslöst till 

materialet och låta materialet styra mig i val av metod för analys och de tolkningar som sedan 

har följt ut ur det. På så sätt får de olika delarna i min analys skapa en bild av helheten och 

tolkningen är min egen. Min forskningsfråga har fått styra processen helt och de metodiska 

och teoretiska infallsvinklar som utkristalliserade sig är retorisk situation, doxa, ethos och den 

retoriska dialogen. 

 

Dialogmetoden Ge och Ta - Varje Dag är mitt primärmaterial, och den kommer att beskrivas 

ingående under både kartläggningen och analyskapitlet. Deltagare i denna dialog är polisen 

och ungdomar. Efter kartläggningen inleds arbetet i analysen med en övergripande retorisk 

situationsanalys av Ge och Ta- Varje Dag, för att rama in situationen där dialogmetoden 

används. Dialogmetoden är sedan indelad i fyra delar, och dessa kommer analyseras var för 

sig. En doxologisk synvinkel kommer att användas för att se vilka fördomar och tankar om 

den andra gruppen som finns, samt för att ta reda på vilka värderingar som ligger till grund för 

                                                 
70 Foss (2009), s. 387. 
71 Ödman (2007), s. 71. 
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aktiviteten. Vidare kommer tidigare forskning om förebyggande kriskommunikation och den 

retoriska dialogen ligga till grund för analysen. Ethos kommer att beröras i diskussionen, då 

polisens ethos i dialogsituationen samt deras inledande ethos därefter i möten med 

ungdomarna tas upp.   

3.3 Metodproblem  

Problemet med min metod är bland annat den hermeneutiska ansatsen. Tolkningen kommer 

att påverkas både av min förförståelse och av mina förkunskaper. Kenneth Burke beskriver att 

en bild av ett objekt kan belysas ur många olika perspektiv. Man har en drivkraft bakom 

vilket perspektiv man väljer, eller vilket färgfilter man använder.72 Enligt Ödman kan denna 

förförståelse och subjektivitet vid omedvetenhet leda till ett inskränkt tänkande.73 Så en 

medvetenhet om sina egna tolkningsmönster är viktigt som analytiker, för att kunna sträva 

efter en objektivitet. Men samtidigt är det viktigt att ha en saklig kunskap om att en full 

objektivitet inte är möjlig. Ett annat problem är den doxologiska ansatsen, att analysera doxa 

kan precis som tolkning anses som ett subjektivt företag, då det inte handlar om något 

handfast material utan snarare, i mitt fall, en tolkning av bland annat historik, kontext och 

beteenden såväl som behavioristiska, sociologiska och retoriska teorier. 

4. En kartläggning av dialogexempel 

Här följer kartläggningen som gjordes i sökningen efter dialogexemplen, i bokstavsordning. 

Efter kartläggningen följer den retoriska situationen för Ge och Ta – Varje Dag samt analys. 

Det går att läsa enbart kapitel fyra om kartläggningen av dialogmetoder är av största intresse 

och det går att läsa enbart kapitel fem om intresset är en närmare analys av hur en 

förebyggande dialogmetod fungerar.  

4.1 Aslan 48 - mot ung brottslighet 

Aslan 48 - mot ung brottslighet, riktar sig till barn och unga under 15 år som för första gången 

är misstänkta för brott, samt till deras föräldrar. Namnet Aslan kommer från lejonet i 

barnböckerna och filmerna om Narnia samt att Linköping har lejonet som logotyp.74 Siffran 

48 på grund av att målsättningen är att de ungas förmyndare ska kontaktas inom 48 timmar 
                                                 
72 Burke (1966), s. 45, 49-50. 
73 Ödman (2007), s. 71. 
74 Brå (2011). http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-05-19-48-timmars-insats-mot-ung-brottslighet.html 
Hämtad från Brå den 10 maj 2013. 

http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-05-19-48-timmars-insats-mot-ung-brottslighet.html
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efter att en polisanmälan kommit in till Aslans verksamhet. Projektet inleddes 2009 då 

Linköpings kommun och Polismyndigheten i Östergötlands län beslutade sig för att samverka 

mot ungdomsbrottslighet.  Alla ungdomar som är mellan 10-14 år och som har anmälts för 

brott erbjuds att komma på samtal genom ett brev skrivet till vårdnadshavare. Målsättningen 

är att brevet med erbjudandet till dialog som skrivs till vårdnadshavare, ska komma till 

föräldrarna inom 48 timmar efter det att Aslans verksamhet har mottagit polisanmälan. Aslan 

48 är en kombination av bekymringssamtalet, som är samtalsmodellen75 (se kapitel 4.2) och 

den andra delen i kombinationen är hur socialtjänsten och polisen arbetar i Skärholmen mot 

ungdomsbrottslighet med 24-timmarsgarantin. Garantin innebär att den ungdom som blir 

anmäld för brott tillsammans med vårdnadshavare, ska kallas till ett samtal med socialtjänst 

och polis inom 24 timmar.76  

 

Syftet med Aslan 48 är att snabbt komma tillrätta med problemet. Att reagera snabbt och 

tydligt på det normbrytande beteendet hos den unge samt erbjuda stöd till vårdnadshavare för 

att motverka fortsatt normbrytande beteende hos den unge. Samtalet pågår i en timme och 

polisen närvarar de första 10-15 minuterna och berättar om konsekvenserna för beteendet om 

det skulle fortsätta. Sedan lämnar polisen rummet och socialsekreteraren tar över. En 

undersökning har gjorts av Fil Dr Kjerstin Andersson på Resurscenter för Brottsprevention 

och Brottsbekämpning på Linköpings Universitet och undersökningen visade på att efter ett 

Aslan 48-samtal anmäls inte ungdomar som blivit anmälda för första gången igen i lika hög 

frekvens vid jämförelse med innan insatsen. Författaren anser dock att det ännu är för tidigt 

att se effekterna på ungdomsbrottsligheten. Aslan 48 erbjuder nu också konsekvenssamtal (se 

kapitel 4.7) med räddningstjänsten, efter genomfört Aslan 48-samtal med ungdomen som 

utpekats för att ha anlagt en brand. 77  Modellen har spridit sig och används nu även i Timrå.78 

Intressen finns även i Härnösand.79 

 

 

                                                 
75 Brå B (2010), s. 8  
76 Brå. Socialförvaltningen. Utvecklingsenheten (2011). 
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800030014/forstagangssamtal.pdf s. 17. Hämtad från Brå den 10 maj 2013. 
77 OBIZ kommuninfo (2010), s. 3-4; http://www.mypaper.se/show/kommuninfo/show.asp?pid=345184635965088&page=5 s. 5. 
Hämtad från OBIZ kommuninfo den 10 maj 2013. 
78 Timrå kommun (2011).http://www.timra.se/nyheter/ny-modell-ska-minska-ung-brottslighet/ Hämtad från Timrå kommun den 
10 maj 2013. 
79 Härnösand kommun (2012). 
http://www.harnosand.se/download/18.4ae6800e1373058661a1899/1359969262081/Protokoll+R%C3%A5det+f%C3%B6r+try
gghet+och+h%C3%A4lsa+2012-03-20.pdf s. 4. Hämtad från Härnösand kommun den 10 maj 2013. 

http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800030014/forstagangssamtal.pdf
http://www.mypaper.se/show/kommuninfo/show.asp?pid=345184635965088&page=5
http://www.timra.se/nyheter/ny-modell-ska-minska-ung-brottslighet/
http://www.harnosand.se/download/18.4ae6800e1373058661a1899/1359969262081/Protokoll+R%C3%A5det+f%C3%B6r+trygghet+och+h%C3%A4lsa+2012-03-20.pdf
http://www.harnosand.se/download/18.4ae6800e1373058661a1899/1359969262081/Protokoll+R%C3%A5det+f%C3%B6r+trygghet+och+h%C3%A4lsa+2012-03-20.pdf
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4.2 Bekymringssamtal  

Bekymringssamtal är en dialogmetod som är framtagen i Norge av den förebyggande 

verksamheten på Mangleruds Polisstation i Oslo. Materialet är utvecklat av Björn Övrum vid 

Oslopolisen, i samarbete med forskningsavdelningen på norska polishögskolan och det norska 

Justitiedepartementet.80 Dialogmetoden var ursprungligen avsedd att användas i ett 

förebyggande syfte, men finns nu anpassad efter behov t.ex. som behandlingsredskap och i 

utredningsarbete i flera olika kommuner i Sverige.81 Dialogmetoden är till för att hämma 

brottslighet bland unga, genom att tidigt påvisa vilka konsekvenser som kan komma att bli 

verklighet om de fortsätter på samma bana. Fokus ska dock ligga på ungdomarnas positiva 

aspekter och möjligheter, det handlar om att uppmuntra barnet till eftertanke i en positiv 

riktning. Information om konsekvenserna av negativa och destruktiva beteenden ska främst 

riktas mot vårdnadshavare. Barn och unga är mycket mottagliga för positiv feedback. Behovet 

för bekräftelser är stort och de unga kommer att respondera därefter, vare sig bekräftelsen är 

negativ eller positiv. Barn och unga behöver ett positivt stöd och bör fångas upp tidigt om de 

är på väg i fel riktning. Här har vuxna samt myndigheterna ett ansvar. Det handlar om att bli 

konfronterad med verkligheten, få en medvetenhet om konsekvenserna, medvetandegöra 

föräldrarna, göra en kartläggning av den unges livsstil samt ta fram förslag på förbättring och 

uppföljning.82 En inbjudan till samtal med socialstyrelsen och polisen skickas hem till den 

unges vårdnadshavare. Samtalet är frivilligt och strukturerat, polisen inleder med en kort 

beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå om den unge begår brott efter 15 år, vilket 

är en straffmyndig ålder. Sedan lämnar polisen rummet och socialsekreteraren fortsätter 

samtalet efter en viss samtalsmodell.83  

 

I Norge kontaktas barnets vårdnadshavare om det finns en oro eller ”bekymring” för 

ungdomen.84 Beroende på svensk kommun kontaktas barnets vårdnadshavare efter att barnet 

begått sitt första anmälda brott,85 befunnit sig på ”fel plats, vid fel tidpunkt, i fel sällskap eller 

har haft ett felaktigt beteende”,86 vid skolk,87 med mera. Mötet eller serien av möten med barn 

                                                 
80 Brå A (2010), s. 2; Brå (2006), s. 3. 
81 Brå A (2010), s. 3. 
82 Politidirektoratet (2011), s.30-31, 36-38; Hedblad (2007), s. 23-24. 
83 Politidirektoratet (2011), s. 32-33; Möller & Sedig(2010) s. 28-29. 
84 Hedblad (2007), s. 24. 
85 Brå (2011). http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-05-19-farre-andel-unga-an-tidigare-aterfoll-i-brott.html 
Hämtad från Brå den 10 maj 2013. 
86 Örebro kommun (odat). http://www.orebro.se/download/18.544fa83612aac6461dd80004554/Rutiner S. 4. Hämtad från Örebro 
kommun den 10 maj 2013. 

http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-05-19-farre-andel-unga-an-tidigare-aterfoll-i-brott.html
http://www.orebro.se/download/18.544fa83612aac6461dd80004554/Rutiner%20S.%204
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och föräldrar sker inom kort efter det att föräldrarna kontaktas. I den ursprungliga 

bekymringsmodellen gavs ett till två samtal och då samtalas alla teman igenom på en till två 

timmar. Grundaren av modellen anser att Sverige har vidareutvecklat dialogmetoden då vissa 

kommuner i Sverige ger en serie av samtal istället. Ett vägledningshäfte innehåller förslag till 

intervjufrågor, och ger även illustrationer som brottstrappan, lyckotrappan, våldsspiralen, och 

påverkan från vänskapskrets, för att förklara vissa fenomen för ungdomar (evidentia). Detta 

finns samlat i en pärm som kallas: Vägledningshäfte för samtalsledare – hur genomför man 

ett bekymringssamtal (2002). Ungdomens egna ord är viktiga och inledningsvis är det 

ungdomens ord samtalsledaren lyssnar till. Nästa steg i modellen är när samtalsledaren 

vägleder ungdomen och dennes vårdnadshavare. 88   

 

Ett exempel på ett möte i en svensk kommun beskrivs i Aslan 48 (se ovan). Det pågår i cirka 

en timma, är tydligt strukturerat och utgår utifrån sju centrala ämnen, vilka myndigheter som 

deltar i mötet beror på kommun. I samtalet går deltagarna igenom och diskuterar 

konsekvenserna av brottet och kartlägger den unges livssituation på skolan och på fritiden för 

att hitta lösningar på förekommande problematik. Ämnena som tas upp för diskussion är 

pengar, fritid, spänning, skola, familj och vänner samt självuppfattning och andra personliga 

förhållanden.89 Samtalsledaren startar samtalet med ämnen som kan vara enklare att tala om 

som pengar och fortsätter seden till mer komplexa temana som självuppfattning. Med olika 

hjälpmedel såsom bilder vill samtalsledaren åskådliggöra och ”medvetandegöra”, för den 

unge hur samhället ser på händelsen samt visa på olika utvecklingsvägar som den unges val i 

framtiden kommer att ge. Målet är att få den unge och föräldrarna att reflektera över 

händelsen samt att ge föräldrarna hjälp i arbetet med den unge.90 

 

I Sverige har som tidigare nämnts olika versioner av bekymringssamtalet återfunnits. Här 

följer några få exempel Husiemodellen – som har orossamtal och bekymringssamtal,91 

bekymringssamtal i Örnsköldsvik som är ett sammarbete mellan polis, skola och socialtjänst92 

samt Bromma arbets- och studiecenter (BAS) som bland annat arbetar med ungdomar som 

                                                                                                                                                         
87 Brå A (2010), s. 2. 
88 Hedblad (2007), s. 9, 12, 23- 25. 
89 Politidirektoratet (2011), s. 47; Möller & Sedig (2010) s. 29. 
90 Lindqvist Grinde (2008), s.250; Möller & Sedig (2010), s. 29. 
91 Gravesen & Bergstrand (2011). 
92 Skolverket (2009). 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.108350!/Menu/article/attachment/Samverkan_%25D6rnsk%25F6ldsvik20090831.pdf 
Hämtad från Skolverket den 22 april 2013. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.108350!/Menu/article/attachment/Samverkan_%25D6rnsk%25F6ldsvik20090831.pdf
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dömts till ungdomstjänst och som bland annat använder dialogmetoden bekymringssamtal.93 I 

Skarpnäck används bekymringssamtalet som en samtalserie där de ansvariga tar upp några 

teman åt gången vid ungefär 8-9 samtalstillfällen.94 Bekymringssamtal kan även gå under 

namnet kontaktsamtal95 och ”förstagången-samtal”.96 Bekymringssamtalen som 

ursprungligen kommer från Norge är också spritt i hela Norge och det finns en lag i Norge, 

som handlar om bekymringssamtalen. Om polisen har anledning att tro att en ungdom har 

begått ett brott kan polisen kalla denne till samtal. Efter personlig kontakt med Institutet för 

utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) 97 på socialstyrelsen har det framkommit att 

ingen officiell utvärdering av bekymringssamtalet ännu har gjorts.  

4.3 Bostadsbolaget Telge Hovsjö – dialog med ungdomar 

Något jag anser är av anmärkningsvärd betydelse var ett bostadbolags dialog och arbete med 

unga vuxna. Hovsjö i Södertälje är ett mycket tätbebyggt område och ett socialt 

problemområde med bilbränder, stenkastning och bråk med polisen. Men bostadsbolaget 

Telge Hovsjö, vars VD är en före detta rektor, tog i samarbete med Nationalekonom Ingvar 

Nilsson och tillväxtverket initiativ till en dialog med de stökigaste ungdomarna i området. 

Gängbildning var en problematik, därför sökte Telge Hovsjö kontakt med gängledarna och 

frågade dem vad de ville ha. Dessa och de andra boende i området fick mer att säga till om i 

utformningen av orådet och det visade på resultat. 98 En dialog med ungdomarna resulterade 

bland annat i en ny träningslokal i området, nöjdare boende, samt Hovsjö sommar och Hovsjö 

höst - som hjälper ungdomar att få kunskaper och erfarenheter inom vissa yrkeskategorier 

som snickeri samtidigt som ungdomarna restaurerar området.99 Hovsjö sommar, med start 

2007, gav således ungdomar sommarjobb. Dessa tillsammans med coacher hade som 

                                                 
93 Stockholm Stad (2006). http://www.insyn.stockholm.se/sot/document/2006-10-24/Dagordning/14/14_%20Bilaga.pdf s. 3. 
Hämtad från Stockholm stad den 22 april 2013. 
94 Hedblad (2007), s. 9. 
95 Hedblad (2007), s. 17, 22. 
96  Brå. Socialförvaltningen. Utvecklingsenheten 
(2011).http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800030014/forstagangssamtal.pdf Hämtad från Brå den 11 maj 
2013. 
97 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS (2009). 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8332/2009-126-110_2009126110_rev.pdf Hämtad från 
socialstyrelsen den 20 maj 2013. 
98 Svensk Byggtjänst (2013). http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_byggtjanst/pressrelease/view/lovord-fraan-
kommun-och-bostadsbolag-naer-ungdomar-fraan-hovsjoe-presenterade-foerslag-gaellande-nytt-bostadsomraade-845743 Hämtad 
från Svensk byggtjänst den 11 maj 2013. 
99 Telge Hovsjö (2013).  http://www.telge.se/ImageVault/Images/id_7919/scope_0/ImageVaultHandler.aspx Hämtad från Telge 
den 22 april 2013; Telge Hovsjö (2012). http://www.telge.se/ImageVault/Images/id_9081/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 
Hämtad från Telge den 22 april 2013. 

http://www.insyn.stockholm.se/sot/document/2006-10-24/Dagordning/14/14_%20Bilaga.pdf
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800030014/forstagangssamtal.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8332/2009-126-110_2009126110_rev.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_byggtjanst/pressrelease/view/lovord-fraan-kommun-och-bostadsbolag-naer-ungdomar-fraan-hovsjoe-presenterade-foerslag-gaellande-nytt-bostadsomraade-845743
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_byggtjanst/pressrelease/view/lovord-fraan-kommun-och-bostadsbolag-naer-ungdomar-fraan-hovsjoe-presenterade-foerslag-gaellande-nytt-bostadsomraade-845743
http://www.telge.se/ImageVault/Images/id_7919/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.telge.se/ImageVault/Images/id_9081/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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sommarjobb att förändra stadsdelen Hovsjö till ett tryggare och säkrare ställe att bo på. 

Följande år fick ungdomarna mer och mer ansvar för arbetet i Hovsjö. Hovsjö sommar 

startade också en sommarskola för de som inte fick godkänt i kärnämnena. Hovsjö höst är en 

fortsättning där ungdomar som är färdiga med skolan fortsätter arbetet med att måla och 

snickra.100 Hovsjö gör mycket mer än det som finns beskrivet här samt mycket mer än att föra 

en dialog, men jag valde att ha med det för att allt började med en dialog med ungdomarna. 

Vd:n inledde arbetet genom att gå ut till de boende i området och föra en öppen dialog för att 

höra deras önskemål. Utvärderaren Lundmark säger att nyckelfaktorerna för den positiva 

utvecklingen som Hovsjö är med om är ”närvaron, att initiativtagarna syns och att de för en 

dialog med de boende.” 101  

4.4 Brand- och säkerhetsvärdar 

Brand- och säkerhetsvärdarna (f.d. brobryggare) arbetar proaktivt och har en ”mångkulturell 

kompetens”. Det handlar om räddningstjänsten som har rekryterat individer med utomnordisk 

bakgrund, med inte bara språklig kompetens utan även kulturell. Dessa värdar fungerar sedan 

som en kommunikativ länk mellan myndigheterna och allmänheten för att informera vuxna 

med invandrarbakgrund om det som är viktigt vid brandsäkerhet, exempelvis hur brandvarare 

och brandfiltar fungerar och hur de ska bete sig vid en brand. Det ges information om hur 

räddningstjänsten arbetar för att stärka räddningstjänstens förtroende hos allmänheten.102 

Räddningstjänsten Syd gör cirka 15 000 hembesök per år. Viktigt är dock att informationen 

kommer ut i ett förebyggande syfte och inte när krisen eller olyckan väl är ett faktum.103 

Arbetet med internationella säkerhetsvärdar som inleddes vid Räddningstjänsten Syd har nu 

spritt sig även till Räddningstjänsten i Storstockholm och Storgöteborg.104 Denna 

kommunikation med de vuxna i samhället påverkar i längden troligtvis ungdomarna också, då 

föräldrarna för information och attityder vidare till sina barn.   

 

I Järvaområdet startade brand- och säkerhetsinformatörerna år 2009 och är ett 

samarbetsprojekt mellan Storstockholms brandförsvar, Svenska Bostäder, Familjebostäder 

och Stockholmshem med syfte att informera om brand och säkerhet, samt kommunicera och 
                                                 
100 Nilsson & Lundmark (2012). http://www.socioekonomi.se/Texter/INEL/TH.pdf s. 11-12. Hämtad från socialekonomi den11 maj 
2013.   
101 Kronnäs Schwamberg (2013). http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1963028-satsningen-gick-hem Hämtad från Södertälje den 11 
maj 2013. 
102 Magnusson (2012), s. 6; MSB (2011), s. 39, 47.  
103 MSB (2011), s. 47-48. 
104 MSB (2011), s. 42-43. 
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föra en dialog med invånarna i Järvaområde för att bygga en relation. Det handlar om att 

uppnå en ökad kunskap genom dialog, och genom detta minska ”våld, hot och skadegörelse i 

området”. Arbetet i Järvaområdet har hämtat sin inspiration från Räddningsverket Syd och 

Räddningstjänsten Storgöteborg. Brandmännen besöker även skolor och ungdomsgårdar för 

att skapa relationer med ungdomarna där, samt träffar unga brandanläggare och informerar 

om konsekvenser.105 I Storgöteborg använder Räddningstjänsten HÄFA (se kapitel 4.6) och 

konsekvenssamtal och konsekvenslektioner (se kapitel 4.7), utöver sina brandinformatörer. 

Brandinformatörerna är en samverkan mellan arbetsförmedlingen, bostadsbolagen i Göteborg 

och Räddningstjänsten. Under 2010 startades unga brandinformatörer i Tynnered där unga på 

väg in i en kriminell livsstil hjälps in i en annan livsstil genom bland annat en utbildning till 

brandinformatörer.106 

4.5 Ge och Ta - Varje Dag   

Ge och Ta - Varje Dag har som mål att ge tillfälle och forum för att öka en konstruktiv dialog 

mellan unga och vuxna. Materialet syftar till ett förebyggande arbete på gruppnivå. 

Undervisningsmaterialet är tänkt att användas för alla som kommer i kontakt med ungdomar 

och vill åstadkomma dialog och djupare förståelse för varandras roller. Materialet ”syftar till 

att öka medvetenheten om och förståelsen för vad det egna beteendet och agerandet har för 

betydelse i mötet med andra människor ”.107 Exempel på grupper som kan använda materialet 

som diskussionsunderlag förutom polisen är skolor, fritidsgårdar och idrottsklubbar.108 

Matrialet är riktat till ”polis, lärare, ungdom, fritidsledare m.fl. som har för avsikt att arbeta 

med en grupp – ungdomar, poliser, föräldrar, lärare - för att skapa en dialog”.109 Materialet 

består av fyra olika arbetsmetoder och den ansvarige väljer själv vilka dialogmetoder och 

kombinationer som passar. Det går att anpassa materialet till olika kommuners storlek och 

behov.110 Första övningen är en värderingsövning med kort där involverade får göra ett val 

mellan ordpar som till exempel ärlig och lojal. Det finns inga rätt eller fel i dessa val. Valen 

                                                 
105 MSB (2011), s. 42-43. 
106 MSB (2011), s. 44-45. 
107 Polisen (2011). http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-
varje-dag/ Hämtad från polisen den 11 maj 2013. 
108 Gustavsson (2009). http://www.polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2009/artiklar-ej-nyheter/Byta-roller-ett-
framgangskoncept-for-okad-forstaelse/ Hämtad från polisen den 11 maj 2013; Polisen (2011). http://www.polisen.se/Om-
polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-varje-dag/ Hämtad från polisen den 11 maj 2013. 
109 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Handledningen,informationsfoldern%20%202.pdf s.2. Hämtad 
från polisen den 11 maj 2013. 
110 Polisen (2011). http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-
varje-dag/ Hämtad från polisen den 11 maj 2013. 

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-varje-dag/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-varje-dag/
http://www.polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2009/artiklar-ej-nyheter/Byta-roller-ett-framgangskoncept-for-okad-forstaelse/
http://www.polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2009/artiklar-ej-nyheter/Byta-roller-ett-framgangskoncept-for-okad-forstaelse/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-varje-dag/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-varje-dag/
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representerar vad individen värderar högst. Sedan ska deltagarna motivera sitt val inför de 

andra för en ökad förståelse. Andra övningen är en film som tagits fram ”som återspeglar 

såväl ungdomarnas som polisernas reflektioner från utbildningen”111 som visas för deltagarna 

med tillhörande frågekort, för att skapa en dialog efter filmen. Tredje övningen är 

ungdomarnas frågor till polisen, innan mötet får ungdomarna förebereda synpunkter de vill ta 

upp med polisen eller frågor som de vill ha besvarade av polisen. Fjärde övningen är rollspel. 

Ungdomarna och poliserna byter roll med varandra och utför ett rollspel för att ” öka 

förståelsen för varandras perspektiv”.112  

4.6 HÄFA 

En del av räddningstjänstens händelsebaserade förebyggande arbete (HÄFA) är 

kommunikation. HÄFA- kommunikationskonceptet utvecklades efter diskoteksbranden i 

Backa, Göteborg 1998, efter att räddningstjänsten märkte av en attitydförändring från 

allmänheten gentemot dem. Aggressioner mot brandmän under arbetet ökade markant och 

föremål kastades mot brandbilarna. Detta ledde till att räddningstjänsten började åka runt och 

föra en dialog med skolelever i förebyggande syfte om brand, brandmännens arbete samt 

konsekvenserna av att starta bränder. Det var en mer riktad förebyggande insats som pågick 

mellan åren 1998-2002 och som resulterade i en ökad förståelse mellan grupperna. Även idag 

fortsätter räddningstjänsten i Göteborgsområdet att besöka skolklasser för att tala om bränder 

och brandskydd.113 HÄFA i 5:an är en generell utbildning där alla femteklassare i 

Storgöteborg utbildas i hur de ska agera vid eventuell brand. Syfte med utbildningen är att öka 

tilliten till och kunskapen om räddningstjänsten.114 HÄFA i 5:an inleds med att 

klassföreståndaren med hjälp av räddningstjänstens material håller en föreberedande lektion. 

Eleverna får därefter utbildning av brandmännen på brandstation. Sedan följs detta upp med 

en enkät där eleverna får påminna sig om vad de lärt sig. Alla elever får även en checklista 

över brandsäkerhet.115 Rekommendationer som görs efter en utvärdering av HÄFA är att 

                                                 
111 Gustavsson (2009). http://www.polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2009/artiklar-ej-nyheter/Byta-roller-ett-
framgangskoncept-for-okad-forstaelse/ Hämtad från polisen den 11 maj 2013. 
112 Gustavsson (2009). http://www.polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2009/artiklar-ej-nyheter/Byta-roller-ett-
framgangskoncept-for-okad-forstaelse/ Hämtad från polisen den 11 maj 2013. 
113 Länsstyrelsen Skåne (2012:9), s. 30; MSB (2011), s. 43-44; Persson (2013). 
http://www.anlagdbrand.se/sv/Documents/Att%20sl%C3%A4cka%20innan%20det%20brinner.pdf s.7. Hämtad från 
anlagsbrand.se den 11 maj 2013. 
114 Persson (2013).  http://www.anlagdbrand.se/sv/Documents/Att%20sl%C3%A4cka%20innan%20det%20brinner.pdf s.6-8. 
Hämtad från anlagsbrand.se den 11 maj 2013. 
115 MSB (2011), s. 43-44. 
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utbilda ungdomar om risker och konsekvenser till att bli vardagsbrandmän, utan att använda 

avskräckning.116   

4.7 Konsekvenssamtal och konsekvenslektioner - räddningstjänsten 

När en skola märker av en ökad vandalism, glaskross och/eller klotter, kan brandmän från den 

lokala brandstationen komma ut till skolan och hålla en konsekvenslektion för eleverna på 

skolan ihop med vårdnadshavare och lärare. Brandmännen förklarar för eleverna vad 

följderna är för vissa handlingar, att eleverna har ett eget ansvar och att de kan bli straffade 

och skadeståndsskyldiga om de antänt något.117 Konsekvenssamtal sker med de ungdomar 

som är misstänkta för att ha anlagt en brand.118 Där är samtalet mer riktat. Konsekvenssamtal 

sker i Haninge kommun i en annan tappning ”från brott till genombrott”. Då är samtalen 

fokuserade mot ungdomar i ålder 15-23 som bland annat gjort sig skyldiga till brott eller är i 

riskzonen.119 Konsekvenssamtal genomförs i många olika kommuner och på många olika sätt. 

Samtalen är inte systematiskt uppbyggda och följer inte någon speciell metod. Det är heller 

inte utvärderat.120  

 

5. Ge och Ta Varje Dag: Analys 

Kapitlet innan bidrog till en kartläggning, en överblick över hur det dialogiska landkapet ser 

ut i Sverige. Nu kommer jag att se närmare på en av dessa dialogmetoder, då den är mycket 

intressant ur ett förebyggande kommunikativt perspektiv. Det handlar om dialogmetoden Ge 

och Ta - Varje Dag, som har som mål att ge tillfälle och forum för att öka en konstruktiv 

dialog mellan unga och vuxna. Detta material syftar till ett förebyggande arbete på gruppnivå 

och är tänkt att användas för alla som kommer i kontakt med ungdomar och vill åstadkomma 

                                                 
116 Persson (2013).  http://www.anlagdbrand.se/sv/Documents/Att%20sl%C3%A4cka%20innan%20det%20brinner.pdf s.6-8. 
Hämtad från anlagsbrand.se den 11 maj 2013. 
117 Länsstyrelsen Skåne (2012:9), s. 31; MSB (2011), s. 44. 
118 MSB (2011), s. 44.  
119 Socialförvaltningen Haninge kommun (odat.). http://www.haninge.se/upload/17234/konsekvenssamtal.pdf Hämtad från 
Haninge kommun den 22 april 2013. 
120 Räddningstjänsten Syd (odat.). http://www.rsyd.se/Global/Handlingsprogram%202012-
2015/Handlingsprogram%202012%20Skydd%20och%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20V3.21%20(Samr%C3%A5d).pdf s. 6, 8. 
Hämtad från Räddningstjänsten Syd den 10 maj 2013. 
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en dialog och en djupare förståelse för varandras roller.121 Materialet är anpassningsbart till 

olika kommuners storlek och behov.122  

5.1 Retorisk situation  

En övergripande retorisk situationsanalys av Ge och Ta- Varje Dag behövs, för att rama in 

situationen där dialogmetoden används. Trots att dialogmetoden är till för att båda parter skall 

lyssna till varandra, kommer jag här att utgå från att polisen är originalsändaren. Detta för att 

utbildningen är ett uppdrag från polisen. Polisen är de som har kallat till träff genom denna 

Ge och Ta-dag. Polisen har insett att de har ett problem, att de måste hantera problemet och 

försöker följaktigen att hantera problemet.   

5.1.1 Påträngande problem  

Det påträngande problemet som finns i samtalssituationen, det som tvingar polisen att tala, är 

den dåliga relationen mellan polisen och ungdomarna. Denna dåliga eller icke-existerande 

relation vill polisen förbättra i ett förebyggande syfte. Sten kastas mot polisen, bemötandet på 

staden försvårar yrkesutövandet, en oförståelse, hat och frågan ”varför finns polisen” 

förekommer, polisens yrke anses av vissa ungdomar vara ett ohederligt yrke.123 I denna 

samtalssituation vill polisen skapa en relation som kan skapa gynnsammare förutsättningar för 

att undvika fler incidenter mellan dessa två grupperingar. De vill således förändra den 

nuvarande situationen. I mötet gäller det att bygga upp ett förtroende samt skapa positiva 

relationer polisen och ungdomarna emellan. Det är viktigt att polisen inte skapar nya problem 

i situationen, vilket är möjligt. Därför är bemötandet i situationen oerhört viktigt. 

5.1.2 Retorisk publik 

Ungdomarna såväl som polisen är i denna samtalssituation båda kapabla till förändring. Båda 

grupper kan göra aktiva val för att påverka situationen: lära sig mer om varandra, lära sig 

förstå varandra och bygga kommunikativa och relationella broar. Båda grupperingar kan både 

påverka och påverkas till att förbättra situationen. De kan båda skapa förutsättningar för en 

god dialog som underlättar för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete och ett tryggare 

                                                 
121 Polisen (2011). http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-
varje-dag/ Hämtad från polisen den 10 maj 2013. 
122 Polisen (2011). http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-
varje-dag/ Hämtad från polisen den 10 maj 2013. 
123 Ge och Ta – Varje Dag: Filmen minut 03:57-04:02. 
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mer gynnsamt samhälle för ungdomen att växa upp i. Både ungdomarna och polisen är i 

denna samtalssituation en påverkbar retorisk publik. 

5.1.3 Retoriska villkor 

De retoriska villkor som ligger framför de båda parterna är troligen de fördomar och 

förhastade slutsatser som grupperna har om varandra. Polisen måste ha en förståelse för de 

ungas situation i samhället. Var kommer de ifrån, vilken generell bakgrund kan de ha, vilka 

tidigare erfarenheter av polisen har dessa ungdomar? Eller så måste polisen vara öppen i 

situationen för att skapa sig en förståelse för just det här. Hos vissa ungdomar måste polisen 

bemöta bilden av att polismannen är ohederlig. Det är viktigt för polisen att inte ta det 

personligt, utan att som dominant part (genom yrkesrollen) ha en förståelse för att uniformen 

och yrkesrollens uppfostrande karaktär kan anses provocerande. Det gäller att trots 

polisuniformens myndighet inte inta en myndig roll i bemötandet, vilket potentiellt skulle 

kunna skada samtalssituationen. Ett vidare retoriskt villkor för polisen är att ha en kunskap 

om sina egna tolkningsmönster och sina egna fördomar, så att dessa inte skapar mer problem i 

situationen än de löser. Det gäller för polisen att kunna kliva ur sin bekvämlighetszon, för att 

motbevisa sina och ungdomarnas förförståelse och bygga på något nytt. Att våga visa 

personen bakom uniformen.  

5.2 Ge och Ta Varje Dag: Värderingsövning med ordpar 

Ge och Ta-metoden består som nämnt av fyra olika arbetsdelar och syftar bland annat till att 

öka polisens förtroende hos de unga i samhället.124 Denna arbetsdel handlar, som namnet 

avslöjar, om olika värderingar. För att kunna nå en djupare förståelse för varandra och de 

åsikter som värderas, används denna del av dialogmetoden. Värderingsövningen grundar sig 

på att vi som människor har olika värderingar genom våra erfarenheter, vår ålder och även 

samhällets förändring. Vår omgivning påverkar oss, vilka vi umgås med, vilka filmer vi ser 

och vilka upplevelser vi har haft.125 Materialet som tillhör Ge och Ta-metoden pekar på att det 

finns en stor mängd likheter och olikheter i polisens och ungdomarnas perspektiv och 

värderingar. Ett exempel som kan påverka olikheterna skulle kunna vara ålderskillnaderna. 

                                                 
124 Holmertz (2012). http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-
ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/Hallare/Hogt-betyg-i-utbildning-i-att-mota-ungdomar/ Hämtad från polisen den 28 april 
2013. 
125 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s. 
1. Hämtad från polisen den 28 april 2013.  

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/Hallare/Hogt-betyg-i-utbildning-i-att-mota-ungdomar/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/Hallare/Hogt-betyg-i-utbildning-i-att-mota-ungdomar/
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf
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När dessa värderingar väl har ventilerats ut i rummet, handlar det om att tillsammans 

reflektera över hur dessa likheter och olikheter påverkar mötet och dialogen mellan dessa två 

grupper. Hur mycket låter grupperna sina egna perspektiv och värderingar komma i vägen för 

en god dialog?126 Detta försöker parterna ta reda på med hjälp av värderorden och 

medföljande diskussion.  

 

Värderingsövningen försöker bidra till en gränsöverskridande diskussion, ett brobyggande 

samtal mellan poliser och ungdomar. Materialet pekar på att värderingarna kan skilja sig från 

varandra, bland annat på grund av att poliserna är vuxna, och därefter eventuellt inte alltid 

förstår de ungas livsstil och motiveringar. Vidare är det polisernas jobb att upprätthålla lag 

och ordning, medan ungdomarna är i den åldern då de testar sig fram och kanske inte alltid 

anser att lagarna och ordningen är rättvisa. Det finns ett flertal teorier som förklarar varför just 

ungdomar bryter mot normerna och reglerna i samhället. En så kallad biosocial teori förklarar 

att detta testande av normer och regler, är speciellt tydligt hos ungdomar på grund av att de 

upplever ett mognadsglapp mellan sin sociala och biologiska ålder. Biologiskt känner 

ungdomarna sig mogna, som vuxna, men socialt accepterar inte samhället dem som vuxna. Då 

kan ett mognadsglapp uppstå, som gör att ungdomarna tar sig friheter för att uppnå den status 

och makt som de ser att de vuxna åtnjuter.127 I mötet mellan polis och ungdom enligt Ge och 

Ta-metoden, utgår deltagarna i värdeövningen från vissa ordkort där det finns ordpar. De 

ordpar som tas upp är följande: Ärlig och lojal, teamspelare och ensamspelare, bestämd och 

flexibel, kebab och pizza, frihet och trygghet, poker och dataspel, film och teater, Zlatan och 

Henke, generös och tolerant, rättvis och empatisk.128  

 

Materialet som tillhör Ge och Ta-metoden påpekar att det inte finns några rätt eller fel i dessa 

val mellan orden. Däremot kan en ökad förståelse uppnås för den andra sidans val. I mötet ska 

deltagarna använda de ordpar de anser är relevanta för situationen. Poliserna och ungdomarna 

blir indelade i mindre, blandade grupper och alla tilldelas papper och penna.129 Sedan läses 

ordparen upp och alla får skriva ner det ord som de väljer av de två alternativen. När alla 

ordval är gjorda ska deltagarna gå igenom vad alla har svarat. Materialet uppmuntrar till att 

försöka få personerna att inte bara läsa upp sina ord, utan även motivera varför de gjort det 
                                                 
126Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf S. 
3. Hämtad från polisen den 28 april 2013.  
127 Piquero & Moffit (2005),  s. 52-53. 
128 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
129 Todorovic (2011), s. 4. 

http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf
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valet.130 Det är först när deltagarna hör hur andra personer motiverar sina tankar och 

handlingar, som en förståelse kan uppnås. Hellspong skriver att en förståelse således uppnås 

dialogiskt när lyssnandet inte enbart är ämnesinriktat det vill säga vad personen säger, utan 

insikten uppnås även när lyssnandet är personorienterat, det vill säga en förståelse för 

personens inställning och synpunkt bakom orden.131 Det kan finnas en relevant och 

betydelsefull orsak till valet en individ gör och uppfattningen denne har. Att uppmaningen till 

att motivera sina ordval finns, uppmuntrar även till ett lyssnande, att deltagarna i samtalet tar 

sig tid till att lyssna till den andres uppfattning. Deltagarna visar att denne person är värd att 

lyssna till. Hellspong fortsätter med att skriva att en intersubjektivitetsrelation uppstår när 

personen accepteras. Lyssnaren visar att talaren är ett subjekt som har en egen vilja och en 

egen syn på världen.132 Dessutom kan utfallet bli att när den som lyssnar hör andras 

motiveringar för vissa ordval, upptäcker de att de inte är så olika varandra ändå, att de inte är 

väsensskilda. En annan effekt kan bli att åsikterna inte blir lika polariserande; och kan efter 

lyssnandet på argument för båda ordenvalen mötas på mitten. Tanken bakom denna 

dialogmetoddel är mycket positiv. Om den är tillämpad på rätt sätt kan en djupare förståelse 

uppnås mellan de olika parterna. Nu ska jag titta närmare på själva orden i 

värderingsövningen, för att se hur bakomliggande faktorer (doxa) kan påverka ordvalen samt 

om orden är passande (decorum) för situationen. Viktigt att påpeka innan jag analyserar 

begreppen, ordvalen och doxan bakom ordvalen, är att bara för att en majoritet av 

ungdomarna exempelvis valt lojal över ärlighet, betyder inte det att alla gjort det. På samma 

sätt förhåller det sig med polisens val av ärlighet bara för att en stor del valt det, betyder det 

inte att alla gjort det.133 

  

För att få en förståelse för hur de olika grupperna värderar orden och hur det kan säga något 

om deras doxa, kommer jag titta på tidigare resultat från Ge och Ta-dagar. Dessa resultat 

hämtas från materialet tillhörandes Ge och Ta-metoden, som sammanfattar hur poliser och 

ungdomar tenderar att svara på frågorna. Jag kommer dessutom för en generell förståelse för 

de olika gruppernas doxa, inhämta information från polisens hemsida och relevanta 

dokument, exempelvis polislagen, samt från olika teorier och undersökningar om ungdomar 

och ungdomar i riskzonen. Jag kopplar ibland vissa tolkningar, exempelvis förförståelse, till 

                                                 
130 Todorovic (2011), s. 4. 
131 Hellspong (2004), s. 290. 
132 Hellspong (2004), s. 289-290. 
133Thyni & Falsafi (odat.).  http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s. 
4. Hämtad från polisen den 28 april 2013. 

http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf
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relevant retorisk litteratur som stöd för tolkningen. Jag kommer att specificera i texten och i 

fotnoterna var jag hämtar den relevanta informationen ifrån för underlättandet av förståelsen. 

 

Ärlig och lojal. Här läggs generellt sett olika värdering på begreppen, visar 

sammanställningen i materialet. Ungdomar sätter värde på lojalitet, medan poliserna 

uppskattar ärlighet.134 Att minska brottslighet, öka brottsuppklaringen, öka tryggheten hos 

allmänheten och arbeta brottsförebyggande, det är polisens uppdrag. Detta finns skrivet på 

polisens hemsida och inskrivet i polislagen (1984:387).135 Det här är den bärande delen i, och 

målet med polisuppdraget och det är det som många polisaspiranter strävar efter i sin 

utbildning. För att nå fram till vad, när och hur något har skett eller kommer att ske, måste 

polisen ta reda på verkligheten bakom händelsen eller processen. I denna process uppskattas 

ärlighet från offer, vittnen, allmänheten och gärningsmännen även om det inte alltid sker. 

Ärlighet underlättar genomförandet av uppdraget. Att vara ärlig och säga sanningen är 

redskap för att kunna uppnå målet rättvisa. Om vi istället tittar på ungdomarnas val av 

lojalitet, så kan ungdomarnas levnadsvillkor, eventuella sociala stigmatisering och alienation i 

samhället ha påverkat valet. Här kommer de sociala riskfaktorerna in och spelar en roll. 

Exempelvis trångboddhet, splittrade familjer, ekonomiska klyftor, bristande skolgång, 

utanförskap, arbetslöshet och påverkan av kamrater.136 En undersökning gjord på Malmös 

ungdomar visar att dessa riskfaktorer bland annat kan leda till en känsla av maktlöshet, en 

social isolering och en bristande identifiering med samhället.137 Riskfaktorer kan leda till fler 

riskfaktorer och bli en negativ spiral, vilket jag tidigare nämnt om riskfaktorer under punkt 

1.2. Dessutom visar andra teorier och undersökningar på att känslan av främlingskap till 

skola, myndigheter och det svenska samhället kan påverka skapandet av en subkultur där egna 

normer och regler styr. I denna subkultur kan ungdomarna känna den tillit, uppskattning och 

tillhörighet som de inte känner till det konventionella samhället.138 Det gör att lojalitet mot 

gruppen, att inte vara en tjallare, och att stötta varandra när gruppmedlemmen behöver det 

                                                 
134 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s. 
4. Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
135 Polisen (2013). http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/ Hämtad från polisen den 28 april 2013; Polisen (2013). 
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Lagar/Polislagen_11_10_01.pdf s.1. Hämtad från polisen den 28 april 
2013.  
136 Andershed & Andershed (2005), kap 3; Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2011), s. 9; Farrington & Welsh (2008), kap. 5. 
Länsstyrelsen Halland (2013:02), s. 18-19; McLaughlin, & Muncie, (2013), s. 390-393.Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2011), s. 
9. 
137 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2011), s. 9, 11;  http://www.ne.se/lang/alienation Hämtad från Nationalencyklopedin den 
28 april 2013. 
138 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2011), s. 12; Newburn (2007), s. 196-198.  
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som bäst, är viktigare än ärlighet mot bland annat polisen, som är en representant av det 

konventionella samhället.  

 

Om vi tittar på ordparen teamspelare och ensamspelare så varierar det mellan och inom 

grupperna. Letar vi efter generella benägenheter så visar materialet till Ge och Ta-metoden att 

fler ungdomar väljer självständigheten hos en ensamspelare.139 Det kan förklaras med 

mognadsglappet vi tidigare nämnt, tonåringens vilja och strävan efter en större 

självständighet. Att inte bara följa föräldrarnas, eller samhällets normer och regler, utan själv 

fatta egna beslut - som en självständig individ. Det tillhör det normala för en tonåring att tänja 

på gränserna och ta reda på vem man själv är som person. Unga personer går igenom 

utvecklingsfaser som kan leda dem till att begå brott eller att bete sig mer besvärligt eller 

risksökande än mer mogna, äldre personer.140 Andershed & Andershed förtydligar att 

missnöjet med barnrollens beroendestatus medvetandegör andra äldre, eventuellt kriminella, 

ungdomars tillgång till de vuxnas privilegier, som pengar och makt.141 Det här kan påverka 

ungdomarnas val av ensamspelare över teamspelare – strävan efter självständighet med 

möjlighet att få göra egna val. Poliser har här svårt att göra ett val. 142Att som individ både 

kunna handla själv och kunna samarbeta i ett team är båda av vikt. Att göra ett val är kanske 

inte det bästa vid detta ordpar. Frågan är då om detta ordpar är nödvändigt i samtalet mellan 

poliser och ungdomar? Valet eller ickevalet vid detta ordpar handlar kanske snarare om 

erfarenhetsmognad, än något som skapar en fördjupad relation mellan dessa två olika grupper. 

Å andra sidan kanske just diskussionerna om varför de båda ordparen är viktiga, skyndar på 

denna process hos ungdomarna och även en del poliser som ännu inte insett värdet av de 

båda. Men emellertid är frågan igen om detta är rätt forum att diskutera detta ordpar, är det av 

relevans för slutmålet?       

 

Bestämd och flexibel. Ungdomar väljer ofta bestämd143 vilket generellt kan symbolisera deras 

tillvaro i mellantinget mellan barndom och vuxenhet. Att ena dagen känna si och andra dagen 

känna så, kan göra att de tolkar ordet flexibel som något negativt, exempelvis veligt och 

                                                 
139 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s.6. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013.  
140 Salmi m.fl. (2003), s. 5. 
141 Andershed & Andershed (2008), s. 179. 
142 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s.6. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013.  
143 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s.7. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013.  
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obeslutsamt. Bestämdhet är mer resolut. Vad deltagarna ska tänka på i värderingsövningen är 

att ord kan ha olika konnotationer, olika betydelser, för olika personer eller grupper av 

personer. Hellspong talar om konnotation som en ”sekundär kod bakom den primära”.144 En 

specifik doxa gör att personer och grupper kan koppla vissa synonymer till vissa ord. 

Hellspong säger att för att kunna göra tolkningar krävs en förförståelse, det vill säga tankar 

om verkligheten genom vad personerna hittills har erfarit. Vi har alla en ”förståelsehorisont: 

den ram av givna uppfattningar som du tänker inom”.145 Tolkningar som går att göra på ordet 

flexibel enligt ungdomarnas föränderliga doxa, i mellantinget mellan barn och vuxen, kan då 

vara att en flexibel person är vag och obestämd. Motsatssynonymer till bestämd är vag och 

obeslutsam.146 Dessa tolkningar är möjliga då ordet bestämd i detta ordpar, används som 

motsatsord till flexibel. Valet står mellan bestämd och flexibel. Flexibel går därav att koppla 

samman både med vaghet och obeslutsamhet. Att vara vag och obeslutsam kan ses som en 

svaghet, då att fatta beslut tillhör de vuxna och de i samhällsskiktet som är styrande och 

ledande. Dessutom om en återkoppling görs till ungdomarnas mognadsglapp så ser 

ungdomarna att en vuxen får besluta och bestämma saker själv, en efterlängtad 

självständighet.  

 

Om vi specificerar till ungdomar i riskzonen kan vi titta på några av de sociala riskfaktorerna 

som kan ha betydelser för konnotationer av orden bestämd och flexibel. Forskning har sedan 

1930-talet undersökt boendeområden. I vissa tätbebyggda och försummade områden är det en 

betydande fluktuation av människor. Individer och familjer flyttar in och de flyttar ut. Vissa 

områden är billigare än andra att bo i, vilket påverkar vilka som flyttar in dit. Ibland tillfälligt 

i väntan på att kunna flytta till något bättre. Eller så placeras nyanlända immigranter i dessa 

områden. De som har möjlighet flyttar igen så snart de kan. Denna fluktuation, föränderlighet 

och variation kan påverka de mellanmänskliga relationerna i detta område samt påverka 

områdets sociala institutioner som skolorna.147 Områdena kan då genom en individs 

förförståelse och erfarenhet tolkas bland annat med en del negativa synonymer till orden 

flexibel och föränderlig. Det kan vara synonymer som ostadighet, flyktighet och 

obeständighet.148 Det vill säga motsatssynonymer till ord som trygghet och stabilitet. Att vara 

                                                 
144 Hellspong (2004), s. 71. 
145 Hellspong (2004), s. 292. 
146 http://synonymer.se/?query=best%E4md Hämtad från synonymer.se den 28 april 2013. 
147 Andershed & Andershed (2008), s. 115-116; Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2010), s. 234-236; Sarnecki (2009), s. 172-173.  
148 http://synonymer.se/?query=flexibel  http://synonymer.se/?query=föränderlig Hämtad från synonymer.se den 28 april 2013. 
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bestämd kan således symbolisera både styrka och självständighet, men även trygghet och 

stabilitet. Därav kan det finnas preferenser att tolka bestämdhet mer positivt än flexibel.   

  

Poliser kan på grund av sin yrkesroll tolka flexibilitet med mer positiva synonymer som 

smidighet, mångsidighet, rörlighet och anpassningsbarhet.149 Det gör att polisen även vid 

detta ordpar har svårt att göra ett definitivt val mellan dessa två ord. En polis säger i 

sammanställningen av materialet till Ge och Ta-metoden följande: ”Man är flexibel så länge 

det går, men sen måste man ändå kunna ta ställning och vara bestämd”.150 Troligtvis påverkar 

polisens sammanställda värdegrund valresultatet här. Polisens specifika informationsblad om 

värdegrunden, värdesätter samarbete, hjälpsamhet och nämner specifikt ordet flexibilitet.151 

Dock verkar poliser, om de är tvungna till att ta ställning, välja ordet bestämd över ordet 

flexibilitet.152 Detta går hand i hand med polisens yrkesroll som finns beskrivet på polisens 

hemsida under uppdrag och mål. Polisen är upprättare av den allmänna ordningen genom ett 

effektivt och resultatfokuserat arbete. Polisen försöker ständigt att få en ”effektivare 

polisverksamhet” med ”förbättrade verksamhetsresultat”. 153 Det finns deskriptiva sätt att mäta 

polisens effektivitet på, bland annat genom att titta på statistik över hur många brott polisen 

löser.154 Pressen finns ständigt på polisen att klara upp fler och fler brott. Det är polisens 

uppdrag att minska brottsligheten överlag och öka människors trygghet samt bidra till en 

minskad brottslighet.155 Denna press på mätbara prestationer som polisen har, trots 

värdegrund, gör att ordet bestämd troligtvis anses ha fördelar över ordet flexibel. I 

utvärderingen gjord av Svensson tas just en önskan om att kunna mäta utfallet av Ge och Ta-

metoden upp.156  

     

Vissa av ordparen kebab och pizza, poker och dataspel, film och teater, Zlatan och Henke, kan 

bidra till en mer lättsam och rolig diskussion. En avslappnad dialog, där likheterna kan vara 

större än skillnaderna över gruppgränserna. Dessa ordpar visar att de olika grupperna inte är 

helt annorlunda och främmande, utan snarare att det finns likheter såväl som skillnader som 
                                                 
149 http://www.synonymer.se/?query=flexibel Hämtad från synonymer.se den 28 april 2013. 
150 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s.7. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
151 Polisen (2013). http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Ny-vardegrund-utgar-fran-medarbetarna/ Hämtad 28 
från polisen den april 2013. 
152 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s.7. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
153 Polisen (2013). http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/ Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
154Brå (odat.)  http://www.bra.se/bra/brott--statistik/statistik/uppklarade-brott.html Hämtad från Brå den 28 april 2013. 
155 Polisen (2013). http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/ Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
156Svensson (2012b), s. 7. 

http://www.synonymer.se/?query=flexibel
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf
http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Ny-vardegrund-utgar-fran-medarbetarna/
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf
http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/statistik/uppklarade-brott.html
http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/
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spänner över gruppgränserna. Dessa ordval kan även bidra till en del skratt. Exempelvis om 

en polisman väljer teater över film, kan detta leda till skämt poliserna emellan,157 och det kan 

visa upp en medmänsklig och kamratlig sida hos poliserna för ungdomarna. I andra ordval 

som kebab och pizzavalet kan diskussioner om det etiska med köttätande komma upp. Där 

visar sammanställningen av materialet för Ge och Ta-metoden, att poliser och unga ofta håller 

med om samma sak.158 En sådan liten angelägenhet kan visa en mänsklighet hos den andra 

och ge uniformen eller den ”kriminelle ungdomen” en personlighet.  

 

Diskussionen om Zlatan och Henke är likaså den en dialog som visar att grupperna lever i 

samma samhälle. Även denna diskussion kan bidra till mänskliggörandet av den andre. Detta 

ordval kan enligt materialet till Ge och Ta-metoden bli stundtals varm, och åsikterna gå isär 

även internt mellan poliserna och ungdomarna. Materialet visar att denna diskussion ofta letar 

sig in på personlighetsegenskaper, istället för fotbollsprestationer, där Zlatan är en kaxig 

ensamspelare (flera ungdomars val) och Henke en ödmjuk teamspelare.159 Denna 

samtalspunkt kan användas som en intresseväckare, då flera individer över olika åldersgränser 

har ett fotbollsintresse, samtidigt som detta ämne kan leda in till ett annat samtalsämne om 

team- och ensamspelandet. Ordval som verkar triviala kan ge tillfälle att skapa en god dialog 

och att skapa en god dialog underlättar för vidare relationsbygge. Hilmarsson visar att en god 

relation byggs genom att visa på positiva signaler som engagemang, intresse och närvaro i 

stunden. Vardagskonversationen kan också genom frågandet, lyssnandet och berättandet ge 

tillfälle för poliserna att visa personen bakom uniformen och avspegla lugn, trygghet och 

pålitlighet.160       

 

Ordparen generös och tolerant samt rättvis och empatisk hade sannolikt i skapandet av 

värderingsövningen en god idé och grundtanke bakom sig. Sammanställningen i Ge och Ta-

materialet visar dock att dessa ord först behöver förklaras för ungdomarna, som inte förstår 

innebörden i dem.161 Detta återspeglas också i polisernas egna kommentarer i Todorovics Ge 

och Ta–utvärdering, att värdeövningen inte blev som den var tänkt, då poliserna var tvungna 
                                                 
157 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf 
s.11. Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
158 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s.8. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
159 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf 
s.12. Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
160 Hilmarsson (2012), s.30-32. 
161 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf s. 
14. Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
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att först förklara orden för ungdomarna på grund av att de var för svåra.162 Denna problematik 

understryks av Hellspong att orden måste situationsanpassas. Om inte en ämnesorienterad 

förståelse finns, hur ska då en personorienterad förståelse infinna sig?163 Ännu en problematik 

vid dessa ordpar har varit i att finna kontrasterna mellan orden generös och tolerant, då det 

kan anses vara ”generöst att vara tolerant”.164 Ordet empatisk anses vara svårdefinierat. 

Materialet ger ytterligare förslag på diskussioner angående empati och rättvise-paret: 

”Huruvida man kan vara rättvis i en situation med flera inblandade om man även ska vara 

empatisk. Vad är rättvisa i en situation där konfrontation uppstår mellan poliser och 

ungdomar?”165 Efter att orden har förklarats så att alla har en förståelse för ordens betydelse 

kan intressanta diskussioner uppstå.  

 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om denna form av retorisk dialog: Dessa ordpar 

hjälper ungdomar och poliser att mötas under vardagliga former och inleda en dialog med 

varandra. Todorovic skriver att de med hjälp av dialogen kan uppnå en mer nyanserad bild av 

varandra och således förhoppningsvis uppnå en ny förståelse för varandra.166 De inledande 

fördomar som ungdomarna har om polisen, och polisen har om ungdomarna kan här börja 

brytas ned, då individerna personifieras genom en konstruktiv dialog. Hellspong skriver att en 

konstruktiv diskussion kan bryta ned fördomar om den undviker direkt konfrontation, då detta 

kan leda till större konflikter. I ett konstruktivt samtal ska dialogen vara byggd på ett 

samarbete, där deltagarna visar respekt för varandra som individer. Att försöka förstå vad den 

andre faktiskt menar och reflektera över de faktorer som kan ha föranlett denna åsiktshållning 

underlättar för en djupare förståelse och nedbrytandet av de fördomar som finns. 167 Dessa 

aspekter anser jag att denna del av dialogmetoden uppfyller. Dock måste vissa ord troligtvis 

ses över och situationsanpassas än mer för att undvika en känsla av oförståelse. Samtidigt 

måste dialogarbetet ses ur ett långsiktigt perspektiv där fördjupade relationer kan underlätta 

framtida kommunikation och förhindrandet av att framtida kriser uppstår. Hansson-Nylund 

                                                 
162 Todorovic (2011), s. 13. 
163 Hellspong (2004), s. 290. 
164 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf 
s.13. Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
165 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/V%C3%A4rderings%C3%B6vning%20med%20ordpar.pdf 
s.14. Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
166 Todorovic (2011), s. 1. 
167 Hellspong (2004), s. 345-348. 
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skriver att det inte alltid är så att resultaten kan utvärderas och mätas, 168  och efter som 

mycket av polisarbetet idag mäts statistiskt måste det tas med i beaktning.   

5.3 Ge och Ta - Varje Dag: Film med frågor 

En film spelades in vid en Ge och Ta-utbildningsdag för poliser och ungdomar, och filmen 

går att använda som material i exempelvis olika skolor, fritidsgårdar och sportklubbar. Den är 

ca 15 minuter lång och visar ett Ge och Ta-möte mellan polisen och ungdomarna. Filmen 

visar stycken från de olika delmomenten av Ge och Ta-metoden och visar hur deltagarna 

resonerade innan och under dagen. Filmen går att beställa av polisen för den som är 

intresserad att skapa en gränsöverskridande dialog, och en kortare version finns att se på 

polisens hemsida.169 Filmen går att visa för ungdomar i olika delar av Sverige, såväl som för 

polisgrupper och andra grupper av vuxna. Till filmen finns det sedan frågekort som hjälper till 

att få igång en dialog efter att filmen är visad. Ge och Ta-metodens material understryker 

vikten av att anpassa frågorna efter grupp, både innehållsmässigt och utformningsmässigt. 

Frågorna som finns i materialet kan dessutom användas som stöd för att formulera andra 

frågor och på så sätt vidareutveckla diskussionen. De som för en diskussion efter frågorna kan 

antingen vara grupper av poliser, ungdomar och andra grupper utöver dessa två eller en mix 

av olika grupper. Vissa frågors relevans är mer specifika för poliser, men är inte lika relevanta 

för ungdomarna.170 Här följer de frågor som materialet bidrar med:  

 
- En av poliserna i filmen säger att man under Ge och Ta-utbildningen ”hittar ett nytt 

sätt att prata med varandra på”… Beskriv hur det ”nya” sättet att prata med varandra 

kan se ut. Vad skiljer det ”nya” sättet och det ”gamla” sättet från varandra?  

- Varför tror du/ni att en del ungdomar inte ser polisyrket som något ”hederligt” jobb?  

- Vad betyder Polisuniformen för dig/er som ungdomar?  

- Vad tror du/ni att uniformen betyder för Polisen?  

- Varifrån kommer bilden av den ”våldsamma” Polisen?  Hur påverkar den ungdomars 

syn på polisen? Hur påverkar den poliserna? 

- Vad behöver Poliser förstå om ungdomars ”vardag” i dagens samhälle för att på ett 

trovärdigt sätt kunna arbeta med att sänka brottligheten och förebygga kriminalitet 

bland unga?  

                                                 
168 Hansson-Nylund (2013), s. 102. 
169 Polisen (2011). http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-
varje-dag/ Hämtad från polisen den 8 maj 2013.  
170 Thyni & Falsafi (odat.). 
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf s.1. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-varje-dag/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/ge-och-ta-varje-dag/
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf
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- Vad behöver ungdomar förstå om Polisers roll, funktion och ”vardag” i dagens 

samhälle?  

- Polisen Göran pratar i filmen om att ”den inneboende tryggheten skaffar man sig 

under resans gång och den kommer med åren och erfarenheten”. Är det så?  

- Om du som polis inte känner igen bilden av den ”våldsamma” polisen - hur skall 

bilden då förändras?  

- Om bilden av den ”våldsamma” polisen inte känns igen, hur skulle den kunna 

förändras? Som kollega, hur skall du agera mot en polis som ”sitter med armarna i 

kors och inte bjuder till” i olika sammanhang?171 

 

Kommunikationen i denna del av dialogmetoden handlar om att ta diskussionen ett steg 

längre. Det är fråga om att inte bara se vilka fördomar som finns emot varandra som grupp, 

utan även om att bearbeta fördomarna mer ingående. Här kan ungdomarna få uttrycka det som 

de anser att polisen bör veta om dem och vice versa. I förgående del av dialogmetoden tittade 

vi närmare på doxan. I denna del lämpar det sig också att se närmare på, samt göra en 

jämförelse med forskningen om förebyggande kriskommunikation av Hansson-Nylund. 

Hansson-Nylund skriver att en ”pyrande kris” betyder att ett problem både förekommer, är 

uppfattat och förutsett, men att det inte bemöts. Detta problem kan sedan eskalera till en 

fullskalig kris om problemet inte bearbetas i tid. Det är emellertid möjligt att både förutse och 

förebygga dessa kriser, genom att uppmärksamma det som skulle kunna komma. Ett 

förebyggande arbete handlar både om att medvetengöra och att ta itu med problemet.172 Fråga 

två i ordningen i materialet anser jag hjälper till med att medvetengöra den problembild som 

finns. Här får deltagarna dessutom reflektera över hur det kommer sig att de bilder och 

fördomar som finns om polisen existerar. Deltagarna i samtalet letar efter ursprungskällan, 

eller roten till problemet. De svar som deltagarna i tidigare Ge och Ta-dagar gav, kan liknas 

med och understryka de generella doxa-skillnader mellan deltagarna som vi tog upp i 

värderingsövningen. Svaren på fråga två från deltagarna är: ”Media? Bilden av polisen i andra 

länder? Generationsskillnader? Klassfråga? (Rik–Fattig, föräldrars utbildningsbakgrund) 

Kamrater? Tidigare erfarenheter - Egna eller andras?”173 Janne Lindqvist Grinde påpekar att 

olika erfarenheter och inspirationskällor påverkar våra åsikter, vår doxa, medvetet och 

                                                 
171 Thyni & Falsafi (odat.). 
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf  s.2-12. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
172 Hansson-Nylund (2013) ,s. 95.  
173 Thyni & Falsafi (odat.).  
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf  s.3. 
Hämtad från polisen den 28 april.  
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omedvetet. 174 Att medvetandegöra det omedvetna, reflektera kring och bearbeta våra åsikter 

kan hjälpa oss på vägen framåt i det förebyggande arbetet.  

 

Frågorna nummer tre, fyra och fem om uniformens olika betydelse för de olika grupperna, 

samt bilden av den våldsamma polisen gör att en förståelse över gränserna kan nås om en 

positiv diskussionston kan hållas. Ungdomar i riskzonen, exempelvis sådana som visar sina 

aggressioner mot polisen genom stenkastning, säger enligt en fältstudie som gjordes i Hallin 

m.fl. undersökning om ungdomarna i Rosengård, Malmö följande:  

 
”Vad tycker ni om att poliserna sa: Vi ska slå de jävla aporna?”, frågade journalisten och 

då började plötsligt alla elever skrika olika saker: ”De är själv apor. Vi ska stena dem. De 

stenar våra liv, vi ska stena dem. De har pistoler, vi har stenar.” Ur fältanteckningar 

090205 

En av tjejerna berättade att hon t.o.m. sett händelserna i Rosengård från sitt 

lägenhetsfönster. För att få igång en diskussion frågade jag istället vad de tyckte om 

polisen. Tjejerna tyckte att de flesta poliser är rasister. Varför poliserna är rasister det 

berättade de inte. Ur fältanteckningar 090213 

Jag har blivit övertygad om att de flesta av de här ungdomarna som bråkar med polisen 

verkligen hatar polisen. Jag har flera gånger blivit tillfrågad av samma ungdomar om jag 

också hatar polisen. Det verkar som att de inte kan förstå hur människor kan tycka om 

polisen. Ungdomarnas olika synonymord om polisen är: ”Smuts, grisar, äckliga, luffare, 

deras mamma är hora.”. Ur fältanteckningar 090320 175 

 

Hellspong skriver att i en konstruktiv dialog och diskussion, som denna del av dialogmetoden 

bidrar med, handlar om att kunna sätta sig in i motpartens situation och reflektera över vad 

som kan ha format dennes föreställning. Att både tänka och samtidigt känna den andres 

attityd och inställning för att förstå vad det betyder för denne. Det betyder inte att den andres 

åsikter övertas och dessa görs till de egna, men att man som lyssnare tar intryck av dem. Att 

få tag i de underliggande upplevelser, erfarenheter, den doxa som formar motpartens 

världsbild förbi det logiskt grundade och det sakliga. Det kräver en vilja att verkligen låta 

motparten få utveckla sina svar och att lyssna även om svaret bedrövar. Försöka förstå vad 

den andre faktiskt menar och inte stanna upp vid fördomar och vanetankar.176 Vidare måste 

understrykas att de flesta ungdomar inte delar denna hatfulla syn på polisen och på uniformen, 

                                                 
174 Lindqvist Grinde (2008), s. 48. 
175 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2010), s. 94-95. 
176 Hellspong (2004), s. 345-348. 
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exemplet ovan var enbart ett exempel. I normala fall bidrar nog denna diskussion inte med 

lika mycket hetta. Sammanställningen i materialet till Ge och Ta-metoden visar att flera 

ungdomar anser att polisuniformen betyder trygghet, tillhörighet och makt. Samtidigt som 

ungdomarna tror att polisen anser att uniformen denoterar rädsla och provokation såväl som 

trygghet.177 En polis jag har talat med har bland annat följande att säga om uniformen:  

 
Utifrån mina positioner i yttre tjänst så skulle jag kunna sammanfatta det på följande vis: 

Den är praktisk. Den inger förtroende och i viss mån respekt. Den utgör en mental 

"barriär", det är ett symbolvärde i att hänga av mig uniformen efter dagens slut och kliva i 

den civila stassen. På så sätt blir många av de tunga bitarna kvar i omklädningsrummet 

och följer inte med hem. Det är vidare viktigt för allmänheten att kunna känna igen 

polisen som kår och därför är det viktigt att man bär sin uniform så att man är en god 

representant för svensk polis.178  

 

Att ungdomarna får höra polisens egna erfarenheter och känslor om arbetet som polis och om 

uniformen kan skapa en förståelse för personen bakom uniformen. Vid frågan om varifrån 

bilden av den våldsamma polisen kommer från svarade de flesta media och film, kamrater, 

egna erfarenheter och föräldrarna enligt materialet till Ge och Ta-metoden.179 Det finns 

många olika källor till en missuppfattad bild av polisen. Ett möte i en avslappnad miljö kan 

återupprätta bilden av polisen. 

 

Frågorna sex och sju i ordningen, om vad respektive grupp behöver förstå om varandra, är 

viktiga. Sammanställningen i materialet till Ge och Ta-metoden visar på en ökad 

informations- och personförståelse efter att grupperna har mött och talat. Polisen vill att 

ungdomarna ska förstå att: ”Poliser försöker göra sitt jobb efter bästa förmåga – de är inte ute 

efter att jäklas. Poliser är inte mer än människor – om de får höra glåpord en hel dag påverkar 

det tålamodet till slut. Många har fördomar om poliser, som inte alltid är positiva & lätta att 

handskas med för polisen”.180 Ungdomarna vill att polisen bland annat ska: ”Förstå vad som 

                                                 
177 Thyni & Falsafi (odat.). 
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf  s.4-5. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
178 Personlig intervju med en anonym polis. 9 maj 2013, se bilaga. 
179 Thyni & Falsafi (odat.). 
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf  s.6. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013.  
180 Thyni & Falsafi (odat.). 
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf  s. 8. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
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påverkar ungdomars benägenhet att lita på polisen eller ifrågasätta polisen. Förstå hur 

föräldrarna ser på polisen. Förstå betydelsen av relationsbyggande utan att det är ”skarpt 

läge”.181 Denna diskussion kan bidra till ett viktigt förändrat förhållningsätt från polisens håll  

anser Svensson i sin utvärdering där polisen inte tar ”för givet att ungdomarna alltid förstår 

vad polisen menar”,182  samt att ungdomarnas förhållningsätt mot polisen kan förändras. I 

filmen påpekar ungdomarna att de hädanefter kommer att tänka på polisen som vanliga 

personer, när de ”snackar” med dem i framtiden. Samt att de kommer att se till personen 

bakom uniformen.183  

 

Fråga nummer ett sparade jag till sist: ”Beskriv hur det ”nya” sättet att prata med varandra 

kan se ut. Vad skiljer det ”nya” sättet och det ”gamla” sättet från varandra?” 184 Vid den 

frågan ges ett ypperligt tillfälle att diskutera hur poliser och ungdomar kan komma vidare och 

inte stanna upp vid kunskapen om fördomar och vanetankar. Tyvärr har jag inte funnit några 

svar från deltagare i tidigare Ge och Ta-dagar på denna fråga. Men att särskilja nuet, det nya 

sättet att prata med varandra, från det gamla, ger en chans att rama in det nya som deltagarna 

har nått fram till tillsammans under dagen. Denna fråga kan bidra med information om hur det 

går att arbeta sig vidare och utveckla en lösning på problemet. Hansson-Nylund understryker 

att vid ett målmedvetet förebyggande krisarbete fordras en lyhördhet av de lyssnande, en 

öppen och jämställd dialog där alla synpunkter och åsikter får komma fram.185 Detta då ett 

jämställt samtal gör som Hilmarsson kommenterar: ”Den andra människan känner sig 

delaktig och är engagerad och beredd att genomföra det ni har kommit överens om”.186 En 

ungdom uttrycker passande denna litteratur i filmen: ”Varför ska jag lyssna på dem, när de 

inte lyssnar på mig?”.187 Det handlar om att både polisen och ungdomarna lyssnar när den 

andre talar. När deltagarna har lyssnat, visat respekt och intresse, går det att arbeta sig vidare 

framåt.  

 

                                                 
181 Thyni & Falsafi (odat.). 
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf  s. 7. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
182 Svensson (2012b), s. 4. 
183 Ge och Ta – Varje Dag: Filmen Runt 12:36-13:00. 
184 Thyni & Falsafi (odat.). 
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf  s. 2. 
Hämtad från polisen den 28 april 2013. 
185 Hansson-Nylund (2013),s. sida 95. 
186 Hilmarsson (2012), s.13. 
187 Ge och Ta – Varje Dag: Filmen minut: 11:22-11:25. 

http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Fr%c3%a5gekort,%20med%20fr%c3%a5gor%20utifr%c3%a5n%20filmen.pdf
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Innan Ge och Ta-projektet, fanns både skepsis och motstånd mot utbildningen ute i 

polisorganisationen. Det framkommer i Ge och Tas-slutrapport skriven av Svensson.188 

Ledningen oroade sig för att polisen i yttre tjänst skulle känna sig utpekade och beskyllda som 

dåliga kommunikatörer gentemot ungdomarna. Emellertid visade utvärderingarna att de flesta 

poliser var positiva efter dagen med ungdomarna. Genomsnittet låg på 4,29 på en sexgradig 

skala. Däremot ansåg flertalet poliser att betydelsen av dagen var högre för ungdomarna än 

polisen. Att ungdomarna lärt sig något, inte polisen. Vid frågan om polisen lärt sig något, låg 

genomsnittet på 2,78 på samma sexgradiga skala. Här ligger ett problem som utvärderaren 

Svensson sammanfattar mycket bra: ”Det här är kanske uttryck för en generell inställning att 

det är någon annan som har problemet, någon annan som behöver förändras, något som 

kanske i sig signalerar behovet av projektet.” 189 Det visar att trots genomförd utbildning, kan 

deltagarna ändå missa poängen, om deltagaren inte har rätt inställning från början, och själv 

inte lyssnar till den andra och lär sig från denne. Därför är det viktigt för alla deltagande att 

inse att en ”pyrande kris” finns, samt att aktivt ta reda på hur jag som deltagare kan bemöta 

den ”pyrande krisen”. Visserligen finns även positiva kommentarer från polisens sida i 

slutrapporten, trots att de inte ser den nya kunskapen de fått. 

 
”Bra att få tid till att sitta ner och prata utan störningar, få svara på deras frågor och höra deras svar.”  

”Ja, framför allt hur ungdomar vill bli bemötta då vi träffar dem ute.”  

”Ungdomar är mer smarta och vuxna än jag trodde.”190 

 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om denna form av retorisk dialog och som Hansson-

Nylund skriver att om dialogen är utförd på rätt sätt kan den skapa förutsättningar för en 

förståelse för det som anses vara främmande med den andre.191 Även om deltagarna i samtalet 

inte kommer fram till någon konkret framtida dialogväg, bygger de konkret upp förtroende 

och relationer som senare kan komma väl till hands. Genom att lyssna, visa engagemang och 

tålamod samt att polisen bryr sig om vad ungdomarna har att säga, visas ett intresse för 

ungdomarna som de senare kommer att ta med sig i framtida möten med polisen. Detta 

påverkar förtroendet för polisen. En ungdom i filmen säger att respekten kan infinna sig redan 

från start, om ungdomen i fråga känner polisen. En annan ungdom påpekar att han nu vet att 

                                                 
188 Svensson (2012b), s. 2-3, 6. 
189 Svensson (2012b), s. 3. 
190 Svensson (2012b), s. 3. 
191 Hansson-Nylund (2013), s. 98 
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polisen inte bara vill förstöra, utan att det finns en orsak till det som polisen gör.192 Det 

intressanta är att polisen själva anser att utbildningen är viktigare för ungdomarna. Trots att 

utbildningen, enligt polisens hemsida, bland annat har som syfte att polisen ska få nya 

kunskaper i hur deras förhållningsätt påverkar mötet med ungdomarna. Samt utveckla 

polisens förmåga att arbete med ungdomar.193  

5.4 Ge och Ta - Varje Dag: Ungdomarnas frågor till polisen  

I detta moment handlar det om att få ställa sina frågor till respektive grupp. Materialet 

understryker att ansvarig lärare ska se till att ungdomarna förebereder fem till tio frågor eller 

synpunkter som de vill ta upp med polisen.194 Även polisen ska tänka på frågor som de vill 

ställa till ungdomarna. Denna del uppskattades av många poliser enligt utvärderingen som 

gjorts av Todorovic, då det gav tillfälle för grupperna att ge varandra svar samt att lyssna till 

varandras inställning och synpunkter.195 Även i denna metoddel blir deltagarna indelade i 

mindre, mixade grupper, vilket är positivt då det kan påverka att fler vågar yttra sig då 

gruppen är mindre. Sedan får de helt enkelt ställa frågor till varandra, framföra sina 

synpunkter och lyssna till andra sidans svar. Det handlar om en dialog, en diskussion under 

civiliserade former utan att något har skett. En polis citeras i Todorovic att tillfället var: ”En 

chans att visa vem jag är som person och inte bara polis. En chans för mig att förmedla en 

lugn och positiv bild av mitt yrke under trygga former”.196 Vidare skriver var sjunde ungdom 

att frågestunden var bäst då de fick svar på sina frågor och att de var nyfikna på vad polisen 

tyckte om olika saker.197  
 

Polisen fördomar om ungdomarna byggs på en bristande kunskap och förståelse samt negativa 

attityder om ungdomarnas livsituation skriver Svensson.198 Todorovic skriver att dessa 

fördomar kan utmanas genom en vanlig dialog med vanliga ungdomar.  Bilden av alla unga 

som kriminella går i ett samtal att motbevisa. Vidare kan samtalet motbevisa polisernas syn 

på ungdomars motvilja och motstånd till samarbete med polisen och ge en mer nyanserad 

bild. Den övervägande delen av ungdomarna skulle tala med polisen om de bevittnat ett brott 
                                                 
192Ge och Ta – Varje Dag: Filmen minut 10:52-11:08 och minut 12:50-13:10. 
193Polisen (odat.,) http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-
utveckling/Bemotandeutbildning/ Hämtad från polisen den 4 maj 2013. 
194 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Handledningen,informationsfoldern%20%202.pdf s.4. Hämtad 
från polisen den 2 maj 2013.  
195 Todorovic (2011), s. 11. 
196 Todorovic (2011), s. 11. 
197 Todorovic (2011), s. 16. 
198 Svensson (2012b), s. 4, 6. 

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Handledningen,informationsfoldern%20%202.pdf
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skriver Todorovic.199  Det som försiggår i denna del av dialogmetoden är ett ömsesidigt 

lyssnande, ett försök till att uppnå förståelse, samt ett forum för att kunna få svar på sina 

frågor. I mötet på gator och torg ges, förståeligt nog, inte samma tidsmöjlighet att svara på 

frågor av allehanda slag. Här i ett samtal där frågor kan få svar ges däremot tidsmöjlighet till 

ett uppmärksamt lyssnande. Tid ges för att uppnå en förståelse av vad som sägs och tid ges till 

gensvar. Detta kan byta den fördomsfulla bilden av polisen som beskrivs i Todorovic som 

”seriös, sträng och kall”, ”stela, tråkiga och arga” mot att polisen är ”trevliga, glada, 

hjälpsamma och snälla”.200 Todorovics utvärdering visar ett par ungdomars förändrade åsikter 

genom ungdomarnas egna kommentarer efter en Ge och Ta-dag:   

 
”Jag tycker att hela dagen var fantastisk, fast det var speciellt kul att X lekte med mig… Det var jätte 

kul och han peppade mig genom att säga att jag körde bra (fotboll). Han är jätte trevlig, Y och Z är 

också super trevliga. De är världens bästa poliser.”201 ”Förut trodde jag att poliser var agresiva men 

nu vet jag att poliserna i sverige är snälla”.202  

 

I boken Samtalet med känslomässig intelligens ges en passande princip av Hilmarsson om att 

”Först förstå sedan göra sig förstådd”203 för att förbättra och bygga relationer. Vidare 

förespråkar Hilmarsson en öppen kommunikationsprocess – där det handlar om att mötas på 

riktigt. Först förstå sedan agera. Det är attityden bakom samtalet som påverkar hur människor 

uppfattar oss, om vi är trovärdiga eller inte. Lyssnandet borde bli en regel. Det är lyssnandet 

som gör samtalet bra, inte samtalsteknikerna.204  

 

Hansson-Nylund skriver att den konstruktiva dialogen handlar om att vara närvarande i 

situationen. Dialogen påverkas av sättet deltagarna agerar på. Den konstruktiva dialogen är 

inte noggrant planerad. För att skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog spelar däremot 

platsen roll, både den rumsliga och den mentala. Regler och tekniker för samtalet är inte 

essentiellt, däremot är en positiv atmosfär och placering i rummet viktigt. Rumsligt påverkar 

det om placeringen på deltagarna har ett klassrumsstuk, där ett område finns för presentation 

och ett annat för lyssnandet. Denna placering kan förstärka de gränser polisen som 

                                                 
199 Todorovic (2011), s. 20. 
200  Todorovic (2011), s. 19. 
201 Todorovic (2011), s. 16. 
202 Todorovic (2011), s.18. 
203 HIlmarsson (2012), s. 62. 
204 Hilmarsson (2012), s. 60-63. 
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originalsändare i den retoriska situationen försöker sudda ut mellan grupperna.205 I filmen om 

Ge och Ta-dagen satt grupperna av poliser och ungdomar antingen i en cirkel eller runt ett 

bord, detta ger en möjlighet till skapandet av en konstruktiv dialog. Hansson-Nylund fortsätter 

med att när en naturlig osymmetrisk relation finns mellan deltagarna, som det gör vid ett möte 

mellan poliser och ungdomar, måste den som befinner sig i dominansläge (polisen i vår 

analys) ta ansvaret för att omständigheterna gör en konstruktiv dialog genomförbar.206 I 

filmen var poliserna aktiva, de svarade ärligt och öppet på ungdomarnas frågor, de skämtade 

och de vågade bjuda på sig själva – poliserna var inbjudande.  

 

Hansson-Nylund fortsätter att beskriva äkthet (autenticitet) som en viktig faktor – att vara 

ärlig med de egna tankarna och upplevelserna, samtidigt som den andres tankar och 

upplevelser hanteras med samma respekt. Att berätta om sina egna erfarenheter kräver inga 

förkunskaper än just de egna upplevelserna. Erfarenheterna hjälper till att sätta situationen och 

oss själva i sammanhanget och kan öppna upp för en förståelse och en bekräftelse.207 

 

Sammanfattande iakttagelser från denna metoddel är följande: detta är en enkel dialogansats, 

att ställa frågor och få svar är inte svårt. Men det kräver att deltagarna är öppna, inbjudande 

och uppmuntrande och att en medmänsklighet visas. Det kommer samtalsdeltagare långt med 

när det kommer till relationsbygge. Här kan deltagarna få ta sig tid att lära känna varandra och 

att ta sig tid till att börja respektera varandra. Denna dialog trots sin enkelhet, anser jag i ljuset 

av forskningen om ungdomar i riskzonen, är viktig. Speciellt i vårt samhälle där tid är dyrbar 

och värdefull, något som inte gärna slösas med. Vad visar mer av välvilja (eunoia), än att ge 

av sin uppmärksammade tid? Kanske är det precis vad dessa ungdomar behöver, att en 

representant från samhällets myndighet eller enbart en vuxen tar sig tid att lyssna och 

förklara.   

5.5 Ge och Ta Varje Dag: Rollspel 

Rollspelet går ut på att ungdomarna och poliserna får byta roller med varandra, ungdomarna 

spelar poliser och tvärtom. Materialguiden rekommenderar poliserna att göra upplevelsen 

extra rolig genom att ta med sig polisattribut som tillexempel pikétröjor, och mössor, med 

mera för ungdomarna att ha på sig under rollspelet. Vidare understryks att alla som vill ska få 

                                                 
205 Hansson-Nylund (2013), s. 99-100. 
206 Hansson-Nylund (2013), s. 100. 
207 Hansson-Nylund (2013), s. 99-100. 
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vara med i rollspelet, men att ingen heller ska tvingas till det. Deltagarna, både ungdomar och 

poliser, delas åter igen upp i grupper, med max åtta personer i varje. Efter det får grupperna 

mellan 15-40 minuter på sig att förbereda en scen, scenen ska hålla på i tre-fem minuter. 

Grupperna väljer också vilken situation de vill framställa, vad som ska hända, och hur det ska 

sluta. Det ska dock vara en representativ situation för mötet mellan ungdomar och poliser. 

Efter rollspelet ska deltagarna reflektera över några av de följande funderingarna: ”Vad 

kändes igen? Polisernas/ungdomarnas perspektiv. Hur kändes det för ungdomarna att vara 

poliser och för poliser att vara ungdomar? Varför blev det som det blev? Hur skulle det ha 

kunnat bli annorlunda?” 208 Sist ska deltagarna fundera över lärdomen som de tar med sig 

därifrån.209 Det är flera rollspel som spelas upp under en Ge och Ta-dag, då det är flera olika 

grupper. Det underlättar om fler fördomar kan spelas ut och diskuteras, och förhoppningsvis 

kan ännu mer förståelse uppnås. Dock påpekas av polisen i Todorovics utvärdering att 

rollspelet borde struktureras upp mer, då liknande scener gärna utspelas gång på gång.210  

 

Rollspelet går ut på att mötas på samma nivå. Den gemensamma grunden att stå på för polisen 

och ungdomarna är ärlighet om sina fördomar, det delade skrattet om stereotyper och en 

önskan om att förstå varandra och varandras situation och position mer. Vidare måste båda 

grupperna tolerera att se sitt beteende utspelat av en annan grupp. Det är inte alltid lätt. Även 

en liten detalj som ungdomarna och poliserna kanske delar kan vara just känslan av att stå 

framför folk och spela teater. Svenssons slutrapport visar att en del poliser kände en oro över 

rollspelet innan dagen.211 Där kan gemensamhetsband knytas, i och med den ömsesidiga 

nervositetskänslan.  

 

Rollspelet underlättar arbetet med att sätta ett ansikte på den ansiktslösa gruppen. På polisens 

hemsida skrivs: ”Ungdomar och poliser träffas under ordnade former, utan att något har hänt, 

och lär känna varandra som individer istället för kategorier.”212 Rollspelet ger ungdomarna 

och polisen möjlighet att samarbeta när de arbetar fram sin scen. Under 15-40 minuter umgås 

de på samma plan och försöker tillsammans komma fram till ett slutresultat, rollspelet. Innan 

                                                 
208 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Rollspel%20ombytta%20roller.pdf s.2. Hämtad från polisen 
den 22 april 2013.  
209 Thyni & Falsafi (odat.).http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Rollspel%20ombytta%20roller.pdf s.2. Hämtad från polisen 
den 22 april 2013. 
210 Todorovic (2011), s. 13. 
211Svensson (2012b), s.3. Hämtad från polisen den 27 april 2013.  
212 Polisen (odat.,) http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-
utveckling/Bemotandeutbildning/ Hämtad från polisen den 27 april 2013. 

http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Rollspel%20ombytta%20roller.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Rollspel%20ombytta%20roller.pdf
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
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rollspelet visas upp har de således redan inlett den kommunikativa processen. Rollspelet 

börjar följaktligen med ett försök till att bryta ned den eventuellt distanserade ”vi och dem”-

grupperingen som finns mellan polisen och ungdomarna. Detta genom att de får lösa ett 

gemensamt problem tillsammans. Deltagarna, både ungdomar och poliser, kommunicerar 

således konstruktivt – de har fått ett problem, en uppgift som de tillsammans måste lösa i 

grupp, över gränserna. Samarbetsaspekten är stor vid denna metoddel. Deltagarna arbetar 

tillsammans för ett gemensamt mål.  

 

När rollspelet spelas upp för klassen visar deltagarna genom gestaltning upp de missförstånd 

som lätt uppstår mellan grupperingarna. Polisen gestaltas som skrikig och hotande, våldsam 

och uppe i ansiktet på ungdomen och en ungdom säger i filmen att han ska uppträda våldsamt 

när han är polis.213 Detta kan härstamma bland annat från den bild av polisen, som 

ungdomarna i undersökningen från Rosengård ger, där polisen använder onödigt våld, är 

aggressiva och misshandlar de ungdomar som är marginaliserade.214 Ungdomen å andra sidan 

spelad av polisen, visas som väldigt vrång och gärna med ett motsättande tvärtemot beteende 

– ungdomen gör tvärtemot vad den blir tillsagd. Detta kan bero på den erfarenhet som polisen 

har av ungdomar de möter på staden. I filmen om Ge och Ta-dagen säger en av poliserna, att 

polisen och ungdomarna, utifrån sina egna erfarenheter av sådana dessa möten, spelade ut sina 

fördomar lite.215 Detta reflekterar även en ung kille över, polisen som spelade ungdomen i 

rollspelet gjorde precis tvärtemot vad polisen (spelad av ungdomen) sa. ”Om jag sa stå upp, 

då la han sig ner, höger då gick han till vänster, kolla hit då börja han kolla dit då blev man 

mer och mer provocerad [….] man blev ju mer och mer arg ”.216 Polismannens tankar över sin 

ungdomsroll i filmen visade även de på en ökad förståelse för ungdomens situation: ”han 

lyssnar ju inte på vad jag säger, det är ointressant det jag säger”.217 Polismannan fortsätter 

med att förklara, med glimten i ögat, att en del missförstånd uppstod under rollspelet då 

polisen (spelad av ungdomen) sade till ungdomen (spelad av polisen), att denne skulle backa 

och sedan aldrig sa stopp. Ungdomen (spelad av polisen) fortsatte följaktligen att backa, detta 

ledde till att polisen (spelad av ungdomen) blev arg när ungdomen (spelad av polisen) 

konsekvent fortsatte att backa. Polismannen summerar missförstånden med att ”det är små, 

                                                 
213 Ge och Ta – Varje Dag: Filmen minut 06:30-06:35. 
214 Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola (2010), s. 93-94. 
215 Ge och Ta – Varje Dag: minut: 08:02- 08:09.  
216 Ge och Ta – Varje Dag: Filmen minut 08:28-08:48. 
217 Ge och Ta – Varje Dag: Filmen minut 09:10 – 09:18. 
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små saker som irriterar dem båda två”.218 Dialogmetoden vill genom rollspelen visa 

fördomarna som finns mellan grupperna öppet, för att på så sätt ge tillfälle till att kunna tala 

om dem och skratta om dem. Dessutom ger tillfället inte bara en allmän kunskap om den 

andres inställning till ett provokativt möte, tillfället ger även en upplevd känsla för de olika 

parterna, att få vara i rollen av den andre.  

 

Ungdomarna i filmen påpekade att rollspelet var bra, då det underlättade för en kunskap om 

hur grupperna ser på varandra, som polis och som ungdom. En förståelse uppstår således för 

polisen samt för hur polisen ser på ungdomarna och vice versa. De deltagande får en insikt i 

hur deras attityder och deras förhållningsätt tas emot. Två ungdomar i filmen sa att de förut 

inte tänkt på hur ett beteende kan upplevas tills de själva utsattes för det och att de nu förstår 

varför polisen är som de är.219 Det stämmer väl överens med vad en av de medverkande 

poliserna säger om Ge och Ta-metoden: ”Det här är ett utbyte som ger utökad förståelse, fler 

ungdomar förstår hur vi till exempel agerar vid ett ingripande”.220 Samtidigt är utbildningen 

till för att polisen ska få mer kunskaper och förmågor att ”verka i ett föränderligt, 

mångkulturellt och mångreligiöst Stockholms län.”221 Det ska även gå att applicera på andra 

län i Sverige. Inte bara ungdomarna utan även polisen ska lära sig något av detta möte. 222 

”Hur påverkar polisens förhållningsätt mötet med ungdomarna? Hur kändes det för 

ungdomarna att vara poliser och för poliser att vara ungdomar? Varför blev det som det blev? 

Hur skulle det ha kunnat bli annorlunda?” 223 Sist ska deltagarna fundera över lärdomen vad 

man tar med sig därifrån.224 

 

1471 poliser har i dagsläget deltagit i en Ge och Ta-dag och antalet ungdomar är större då 

dagen skett ute på skolorna i Stockholms län.225 Några kommentarer om den förändrade 

                                                 
218 Ge och Ta – Varje Dag: Filmen minut 09:22- 09:33. 
219 Ge och Ta – Varje Dag: Filmen minut 09:53.19:13. 
220 Polisen (odat.,) http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-
utveckling/Bemotandeutbildning/ Hämtad från polisen den 22 april 2013. 
221Polisen (odat.,) http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-
utveckling/Bemotandeutbildning/ Hämtad från polisen den 22 april 2013. 
222 Polisen (2013). http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-
ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/?8d95fcf8 Hämtad från polisen den 22 april 2013. 
223 Thyni & Falsafi (odat.).http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Rollspel%20ombytta%20roller.pdf s.2. Hämtad från polisen 
den 22 april 2013.  
224 Thyni & Falsafi (odat.). http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Rollspel%20ombytta%20roller.pdf s.2. Hämtad från polisen 
den 22 april 2013.  
225 Holmertz (2012). http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-
ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/Hallare/Hogt-betyg-i-utbildning-i-att-mota-ungdomar/ Hämtad från polisen den 22 april 
2013. 

http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/Intern-utveckling/Bemotandeutbildning/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/?8d95fcf8
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/?8d95fcf8
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Rollspel%20ombytta%20roller.pdf
http://www.polisen.se/PageFiles/167157/Rollspel%20ombytta%20roller.pdf
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/Hallare/Hogt-betyg-i-utbildning-i-att-mota-ungdomar/
http://www.polisen.se/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-lan/projekt-och-samverkan/Polisen-och-ungdomar-i-det-mangkulturella-samhallet/Hallare/Hogt-betyg-i-utbildning-i-att-mota-ungdomar/
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synen på polisen, av ungdomarna efter en Ge och Ta-dag lyder som följande: ”Lite, dom 

verkar mer schyssta och inte bara dumma i huve.” ”Dom är vanliga människor som försöker 

hjälpa till”, ”Ja, kanske lite. Asså jag tycker fortfarande dem är jobbiga. Men jag vet en del 

mer nu.” och ”Dom är vanliga människor med ett vanligt yrke.”226 

 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om denna form av retorisk dialog att den är mycket 

innovativ och troligtvis väldigt effektiv. Här talar inte deltagarna bara om sina erfarenheter 

och känslor utan de får en chans att gå i någon annans skor. De får en chans att uppleva, under 

avslappande former, hur ett beteende som deltagaren normalt inte tänker på kan tas emot. Den 

här metoddelen kräver också att man vågar öppna sig för den andre samtidigt som den på ett 

avslappnat och roligt sätt hjälper grupperna att sammarbeta.   

 

6. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om de kommunikativa metoder 

myndigheterna använder, är konstruktiva och effektiva retoriskt när det gäller att komma i 

dialog med ungdomar i riskzonen. Frågan Vilka dialogexempel finns? besvaras i 

kartläggningen i resultatdelen. Kartläggningen visade att många bra dialogexempel används 

av svenska myndigheter idag. Jag skulle dock vilja inflika att en mer komplett 

sammanställning av de olika dialogexemplen behövs, för att lättare ta sig till informationen 

och kunna använda sig av det. Vidare anser jag att en brist finns i att flera dialogmetoder 

behöver utvärderas. Det skulle vara intressant att se om alla de kartlagda dialogmetoderna är 

effektiva kommunikativt. Frågan om Hur man på bästa sätt kan möta och nå fram till 

ungdomar i riskzonen kommunikativt, så att en positiv effekt går att uppnå? besvaras 

genomgående under den retoriska teoridelen och under analysen av dialogmetoden Ge och 

Ta- Varje Dag. En konstruktiv dialog kan lösa och förebygga många problem mellan olika 

grupperingar.  

 

Frågan som handlar om vilka de kommunikativa medel är som kan underlätta denna effektiva 

kommunikation med ungdomar i riskzonen hänger ihop med förgående fråga. Det handlar om 

att kommunikationen är en dialog där ett genuint intresse finns för den andre personen i 

samtalet. Där tid som kostar pengar ges åt att lyssna för att uppnå förståelse och samtidigt ge 

                                                 
226 Thyni (2009). http://www9.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/rk2009_2c_ge_och_ta.pdf s.7. Hämtad från polisen den 2 
maj 2013. 

http://www9.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/rk2009_2c_ge_och_ta.pdf
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känslan att den som blir lyssnad till är viktig och betydelsefull. Poliserna som under arbetstid 

får möjlighet att lyssna till ungdomarna kan påverkas av att de får ett ansikte på den struliga 

ungdomen, vilket kan påverka interaktionen med ungdomarna senare i ett kritiskt läge. Som 

vi också har sett ger dialog en möjlighet att utgå från de lyssnandes egna erfarenheter, och 

påverkar således individerna djupare genom de kopplingar lyssnaren kan göra både vid ett 

förebyggande dialogmöte såväl som vid ett vanligt undervisningstillfälle. En sak som kan 

anses saknas är tid som ges från vuxna och från myndigheter. Att visa ungdomarna det som 

en inbjudande retoriken säger du duger som du är och din röst räknas, bidrar till att väcka 

känslor av glädje och uppskattning (movere), framkallar behag (delectare) och att en tillit och 

en gemenskap kan uppstå. Först när tilliten finns där kan deltagarna förmedla viktiga 

kunskaper (docere) om och till varandra.  

 

Rent praktiskt betyder det att man ska göra en kartläggning av dialogsituationen innan man 

ger sig in i den. Vilka kommer jag att möta och var kommer mötet att ske, vad har gruppen 

och jag själv för förförståelse och generell historik. När den inledande analysen är gjord ska 

man i mötet agera med en medmänsklighet och försöka att inte ge sig in i 

konfrontationsdiskussioner även om man känner sig kränkt. Man ska också vara öppen för att 

själv förändras genom mötet med den andre och ha en insikt i att det kanske inte enbart är den 

andre som behöver ändra sitt beteende och sina tankar. Fysiskt kan man visa den andre 

personen att den är värd att lyssnas till genom ett fokuserat och aktivt lyssnande kroppspråk. 

Vidare är det viktigt med tålamod i detta stressade och kostnadseffektivt drivna samhälle, om 

kommunikationen inte fungerar första gången kanske den fungerar vid andra, eller tredje 

tillfället.  

  

Frågan om modellen Ge och Ta är effektiv kommunikation retoriskt? kan kort svaras med att 

dialogmodellen både kan anses vara effektiv och konstruktiv, om den är utförd på ett 

passande sätt. Retoriken i dialogmetoden är mycket välanpassad till den förebyggande 

retoriska kriskommunikationssituationen. De olika övningarna i Ge och Ta-metoden 

uppmuntrar till en förståelse för vad personen säger så väl som hur den andre känner för det 

den säger och vad personen vill att lyssnaren ska göra med den givna informationen. Det vill 

säga dialogmodellen inkluderar alla tre förståelseriktningar; ämnes-, talar- och 

lyssnarorientering. Myndigheterna, här polisen, ställer sig på ungdomarnas nivå, det finns en 

jämnställdhet i situationen som annars kanske inte är vanlig i mötet mellan dessa båda 

grupper. Dialogmetoden går inte ut på att peka finger och inte på att stigmatisera, utan fokus 
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ligger på den positiva utvecklingen istället för det negativa. Det är en intressant vinkling från 

myndigheternas sida och påverkas av polisens ethos i situationen. Ge och Ta-modellen kan 

bidra till ett stärkt förtroende genom att polisen lyssnar till ungdomarna, visar en omtanke och 

empati (eunoia) mot dem. Polisen kan också ges tillfälle i dialogsituationen att visa sig 

kompetenta (phronesis) genom att visa på en ökad förståelse för ungdomarnas situation, 

kultur och uppväxt, denna förståelsekunskap kan leda till att polisen ändrar attityd i det 

kommunikativa mötet med ungdomarna och påverkar således polisens karaktär (arete). Dessa 

tre områden spelar sedan en stor roll i det inledande ethos som kommer att finnas med i nästa 

möte med ungdomarna. Hansson-Nylund påpekar att personer och grupper har med sig ett 

inledande ethos in i situationen,227 som är påverkat av tidigare möten såväl som av stereotyper 

och fördomar. 

 

Ge och Ta – Varje Dag är följaktligen lika viktig för polisen som för ungdomarna, då polisen 

får en förståelse för hur deras beteende och förhållningsätt påverkar ungdomarna. Dialogen 

mellan ungdomarna och polisen påverkar det inledande ethos som polisen kommer att ha med 

sig in i framtida möten med ungdomarna på stadens gator och torg. Hansson-Nylund fortsätter 

med att påpeka att en destruktiv utveckling kan motverkas och den nuvarande situationen kan 

förbättras genom dialogmöten. Att deltagarna själva får definiera och förklara sina tankar och 

beteenden såsom görs i dialogmetoden Ge och Ta, är ett sätt att bemöta den nuvarande 

problematiken. En dialog kan användas förebyggande för att stärka förtroendet som i vårt fall 

för polisen. 228 En intervjuad polisman i filmen säger att om polisen är villig kan dialogen 

framkalla en eftertänksamhet hos polisen, som gör att denne tänker till en extra gång innan 

denne agerar.229 Relationen mellan polisen och ungdomen kan också underlättas om polisen 

vid konfrontationstillfälle tar sig tid och kommunicerar i dialog med ungdomen, varför 

polisen gör som de gör, istället för att enbart lämna platsen efter en konfrontation, enligt Lotta 

Thyni en gruppchef på polisen som varit drivande i Ge och Ta-projektet och som har 

medverkat i att ta fram materialet.230Alla de fyra delarna i dialogmetoden: 

värderingsövningen, film med frågor, ungdomarnas frågor till polisen och rollspelet kan 

påverka relationen positivt mellan de två grupperingarna.  

 

                                                 
227 Hansson-Nylund (2013), s.102.  
228 Hansson-Nylund  (2013), s. 94. 
229 Polisen Göran i Ge och Ta – Varje Dag: Filmen 10:15 – 10:50. 
230 Gruppchef Lotta Thyni i Ge och Ta – Varje Dag: Filmen 13:13- 13:37. 
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Riskindivider kan emellertid vara svåra att påverka,231 därför är det viktigt att ha tålamod och 

bygga på långsiktiga relationer, det är en process. Hansson-Nylund rekommenderar att 

deltagaren inledningsvis måste reflektera över den retoriska situationen, de ungdomar som 

polisen möter för dialog, kanske inte själva har bidragit till något normbrytande. Men de kan 

bidra till en förändrad bild av polisen till andra ungdomar, som har normbrytande beteenden, 

detta genom en nyvunnen kunskap om vilka personerna bakom uniformen är, samt vad 

polisrollen innebär. Genom kunskapen har ungdomarna såväl som polisen både en direkt 

kapacitet att förändra, samt en indirekt kapacitet att förändra, som Hansson-Nylund talar om. 

Indirekt kan normbrytande ungdomar få höra historier om den vanlige polisen med 

personlighet. Likaså kan den närvarande polisen få en (direkt) förändrad bild över 

ungdomarna genom möte med dem. Deltagarna har själva fått egna erfarenheter av ett möte 

med polisen, respektive polisen av ungdomen – det påverkar individernas egna resonemang 

om den förändrade relationen. Efter mötet kan deltagarna föra ett eget resonemang och inte 

enbart påverkas av historier från andra. Det gör dem mer trovärdiga vid samtal med andra.232 

Att uppnå förståelse är av allra hösta grad viktigt för vid en förståelse kan man gå till roten 

med problemet och inte bara skrapa på ytan. Ge och Ta har som syfte att öka medvetenheten 

om och förståelsen för vad det egna beteendet och agerandet har för betydelse i mötet med 

andra människor, vilket är en beståndsdel som är viktig i relation till andra människor. Jag 

anser, efter analys, att det är vad Ge och Ta-metoden gör; den hjälper till att komma ner under 

ytan och målar upp den gömda doxan framför ögonen på dess ägare och kan på så sätt 

medverka till en reflektion och en förändring.  

 

Analysen av Ge och Ta – Varje Dag fyller slutligen även mitt andra syfte med uppsaten, att 

undersöka polisens och ungdomarnas doxor för att se hur dessa doxor påverkar dialogmötet. 

Forskningen som talar om en öppenhet, involvering, investering och ett engagemang måste 

för en helhetlig bild kompletteras med den retoriska kunskapen om doxa. I doxan finns 

medräknat de interkulturella skillnader och ethos, då dessa är med och påverkar interaktionen 

mellan dialogdeltagarna. Undersökningen av doxorna i kapitel fem kan ses som en hjälp till 

att förstå vad doxa är, hur den fungerar och kan vidare användas som en modell för hur man 

kan söka i sin egen eller en annan grupps doxa innan ett möte. Detta är av vikt eftersom  det 

påverkar interaktionen mellan olika grupper.  

 

                                                 
231 Hansson-Nylund (2013), s. 94. 
232 Hansson-Nylund (2013), s. sida 97-98. 
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I inledningen skrev jag att forskare sökte efter att utveckla polisens arbetssätt i relation till 

vissa ungdomsgrupper och att skapa en förståelse för polisarbetet. Exempelvis genom att 

bygga relationer till elever och grundskolor, samtidigt som polisen självkritiskt värderar sitt 

arbetssätt i förhållande till vissa grupper. Forskarna frågade sig sedan hur dessa former för 

respektfulla samtal där gemensamma lösningar kan diskuteras skapas. Jag anser att Ge och 

Ta-modellen kan vara ett av många svar på dessa frågor.  

 

Jag vill avsluta med att understryka det ekonomiska värdet av effektiva dialogmetoder som 

Ge och Ta-Varje Dag, detta då kostnaden för denna dialogmetod används som ett argument 

emot att använda den. Nationalekonom Ingvar Nilsson som tidigare är nämnd har skrivit ett 

antal rapporter som är värda att läsas om kostnadseffektiviteten av ett förebyggande arbete.  

Nilsson använder en vågskål där han illustrerar hur mycket en satsning på unga kostar mot 

kostnaderna som samhället lägger ut på att inte satsa förebyggande på ungdomar i riskzonen. 

Vidare talar han om kortsiktiga kostnader och långsiktiga sociala investeringar som en bit på 

vägen i rätt riktning. 233 Men för att dialogmodellen ska fungera på bästa sätt så måste den ses 

över, vissa ord och frågor kanske måste bytas ut så att en förståelse kan uppnås utan att 

begrepp behövs förklaras för deltagarna. Dessutom kan man fråga om alla de begrepp och 

frågor som finns med i materialet bidrar med någonting eller om de är överflödiga? En 

rekommendation skulle vara att man med ungdomars hjälp uppdaterar materialet och tar bort 

vissa ordpar i värdeövningen och att man strukturerar upp rollspelet lite. Vidare är det viktigt 

att deltagarna och specifikt polisen faktiskt tar dialogmetoden på allvar för att nå bästa 

resultat. Många olika slags insatser behövs för att förebygga sociala risker varav dialog enbart 

är en av dessa, därför ska resultaten från denna analys inte överskattas. Jag vill dock 

poängtera vikten av den förebyggande kriskommunikationen som ytterligare en del i ett 

fungerande samhällspussel.  

 

7. Sammanfattning 
 

En kris kan initieras med hjälp av relativt små incidenter, och ofta är det en mix av 

samvarierande händelser som sakta leder fram till krisfaktumet. Det kan vara svårt att 

upptäcka en ankommande kris på grund av dess komplexitet. De flesta kriser eskalerar sakta 

och beslutsfattarna måste därför upptäcka de vaga, blandade och motstridiga signalerna, som 

                                                 
233 http://utanforskapetspris.se/rapporter/ Hämtad från Idéer för livet den 21 maj 2013. 

http://www.ideerforlivet.se/vi_bryr_oss/utanforskapets-pris/
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tyder på att något utöver det normala håller på att ske. Att bemöta kriser kräver samarbete 

mellan många olika grupper och att förebygga misskommunikation är av allra högsta vikt. 

Vidare måste fungerande relationer mellan myndighet och allmänhet finnas för att samhället 

ska vara ett välfungerande samhälle. Ett förebyggande arbete kommunikativt, är således ett 

steg i rätt riktning när det kommer till att skapa och underhålla relationer och bygger broar 

över ”vi och dem”-klyftorna som kan vara bakgrunden till krisen.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om de kommunikativa metoder myndigheterna 

använder, kan tänkas vara konstruktiva och effektiva retoriskt när det gäller att komma i 

dialog med ungdomar i riskzonen. I denna uppsats fokuseras således innehållet till 

myndighetens kommunikation med de unga.  En kartläggning av olika dialogmetoder som 

används för att skapa en bra kontakt mellan riskgrupper och myndigheter utförs. Sedan väljs 

en representativ dialogmetod från kartläggningen för en närmare analys för att se hur dessa 

dialogmetoder fungerar. Jag undersöker denna ur ett kommunikativt perspektiv och med hjälp 

av retoriska begrepp såsom retorisk situation, doxa och ethos. Följaktligen har jag utvecklat 

en egen sammansättning av retoriska teorier som tar utgångspunkt i mitt primärmaterial och i 

min frågeställning istället för att utgå från färdiga metodraster.  

 

Frågan vilka dialogexempel finns? besvaras i kartläggningen i resultatdelen. Kartläggningen 

visade att många bra dialogexempel används av svenska myndigheter idag. En mer komplett 

sammanställning av de olika dialogexemplen behövs dock, för att lättare ta sig till 

informationen och kunna använda sig av det. Vidare anser jag att en brist finns i att flera 

dialogmetoder behöver utvärderas. Frågorna om hur man på bästa sätt kan möta och nå fram 

till ungdomar i riskzonen kommunikativt, så att en positiv effekt går att uppnå? och vilka de 

kommunikativa medel är som kan underlätta denna effektiva kommunikation med ungdomar i 

riskzonen besvaras genomgående under analysen av den utvalda dialogmetoden Ge och Ta- 

Varje Dag och under den retoriska teoridelen. Sammanfattningsvis går det att säga att det 

handlar om att en konstruktiv kommunikation är en dialog där ett genuint intresse finns för 

den andre personen i samtalet. Där tid ges åt att lyssna för att uppnå förståelse och samtidigt 

ge känslan att den som blir lyssnad till är viktig och betydelsefull. Dialog ger också en 

möjlighet att utgå från de lyssnandes egna erfarenheter, och påverkar således individerna 

djupare genom de kopplingar lyssnaren kan göra vid ett förebyggande dialogmöte. Frågan om 

modellen Ge och Ta är effektiv kommunikation retoriskt? kan kort svaras med att 

dialogmodellen både kan anses vara effektiv och konstruktiv, om den är utförd på ett passande 
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sätt. Poliserna som under arbetstid får möjlighet att lyssna till ungdomarna kan påverkas av att 

de får ett ansikte på den struliga ungdomen, vilket kan påverka interaktionen med 

ungdomarna senare i ett kritiskt läge. Ungdomarna påverkas också efter ett möte med polisen 

och får en ökad förståelse. Retoriken i dialogmetoden är mycket välanpassad till den 

förebyggande retoriska kriskommunikationssituationen. Många olika slags insatser behövs för 

att förebygga sociala risker varav dialog enbart är en av dessa, därför ska resultaten från 

denna analys inte överskattas. Jag vill dock efter analys lägga till den förebyggande 

kriskommunikationen som ytterligare en bit i det fungerande samhällspusslet. 
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Bilagor 
 

Intervju med anonym polisman, 9 maj 2013.  

Fråga: Vad betyder uniformen för dig? 

 

Svar: Jag skulle vilja säga att uniformen har många betydelser, lite beroende på vad man 

arbetar med inom kåren. Utifrån mina positioner (yttre tjänst som ordningspolis, 

ungdomspolis och nu kriminaltekniker) så skulle jag kunna sammanfatta det på följande vis:  

 

1. Den är praktisk i avseende på saker man måste ha med sig, att det finns knäskydd, 

vapenhölster osv.  

Det är dessutom bättre att få spyor och annat på sig iförd uniform än lågskor och cardigan... 

 

2. Den inger förtroende och i viss mån respekt (missförstå mig rätt), i synnerhet hos 

ungdomar. Jag anser att det är viktigt att ungdomar får möta uniformerad polis, särskilt 

ungdomar med utländskt påbrå i kulturer där polisen upplevs som korrumperad, hotfull och 

rent utav farlig.  

 

3. Den utgör en mental "barrirär". Bokstavligen talat så fungerar uniformen för mig som en 

mental barriär på så sätt att när jag har den på mig så är jag inställd på att möta min 

yrkesvardag med allt vad det innebär. I mitt fall innebär det ofta att möta tragik såsom att en 

människa mördats, ett barn misshandlats grovt etc. För mig är det ett symbolvärde i att hänga 

av mig uniformen efter dagens slut och kliva i den civila stassen. På så sätt blir många av de 

tunga bitarna kvar i omklädningsrummet och följer inte med hem...Låter kanske lite konstigt 

men så är det.  

 

4. vidare tycker jag det är viktigt för allmänheten att kunna känna igen Polisen som kår. Det 

är därmed viktigt att man bär sin uniform med lite "puts och studs" så att man är en god 

representant för svensk polis. Jag upplever även att det många gånger är mer effektivt att 

verka mot individer (som om de lyssnar bättre) när man bär uniform i jämförelse med då man 

arbetar i civil klädsel.  
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5. för egen del upplever jag även att det är mer säkert att arbeta i uniform än i civil klädsel 

eftersom du då har din utrustning (vapen, batong, magasin, OC-spray osv) på samma ställe 

alltid (vilket du också övat in dig på!) men också att du har allt lättillgängligt i händelse av en 

situation då du t ex måste bruka våld.  

 

Summa sumarum. Jag uppskattar verkligen att arbeta i uniform. Det är sällan det är en 

nackdel. Några exempel kan dock vara då man ska lämna ett dödsbud eller då man ska åka ut 

på skolor och göra besök eller för den delen spana mot något objekt (väcker stor 

uppmärksamhet). 
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