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Töllborg: "Därmed bär
Ask skuld"
DN:s avslöjande av polisens noggranna kartläggning av romer är naturligtvis
chockerande. Ja, det är så sanslöst i strid mot de värden vårt samhälle bygger på, att
det är helt uteslutet att inte varit bekant inom centrala delar av polisledningen, både
lokalt och centralt.
Mycket av problemen inom polisen sammanhänger med avsaknaden av en
fungerande internutredning. Detta har inte bara effektivt hindrat den från att bli en de
facto lärande organisation, det har också berett möjlighet för så kallad noble cause
corruption att bli legio – det är ju ställt utom varje tvivel att många fler än en person
känt till, och därmed också använt, registren. Alternativen är därmed antingen att
ledarskapet inom polisen är totalt okunniga om hur deras underlydande arbetar, eller
också att det utvecklat sig en ledarstil som säger att "gör vad fan du vill, så länge du
visar resultat, men bli inte tagen med brallorna nere".
Denna typ av ledare förstärker känslan hos de operativt verksamma poliserna av
utanförskap, både gentemot samhället och cheferna (som alltid har vita handskar när
det bränner) och fördjupar känslan av "det är vi mot resten av världen och vi som håller
systemet uppe, om än på knäna, måste hålla ihop", det vill säga en code of silence.
Och denna tystnadskultur förhindrar varje form av kunskapsutveckling.
Beatrice Ask har aktivt stoppat varje form av händelseorientering av
internutredningen. Det handlar om prestige, men också om att aktivt arbeta för att inte
veta. En fungerande internutredningsverksamhet, en händelseorienterad självständig
sådan, vet vi genom internationella undersökningar är det i särklass viktigaste
instrumentet för att effektivisera polisen. Det tar tid, men ger resultat, ty det förändrar
polisen internt och ger det äkta förtroende hos de berörda medborgarna som genererar
polisens viktigaste instrument: tjall.
Från andra länder vet vi att över en tolv årsperiod minskade klagomålen mot polisen
med 77 procent, brottsligheten halverades och uppklarandeprocenten steg från 17 till
46!
Men det vill alltså inte Beatrice – det stämde inte med moderaternas valstrategi!
Därmed bär hon skuld. Inte för att hon, såsom tidigare justitieministrar av olika kulörer,
i strid mot vår grundlag, men i hemliga dokument, direkt ålade SÄPO att
åsiktsregistrera.
Nej, Beatrice har knappast ålagt polisen att registrera romer. Men, hon har ålagt
dem att som primär uppgift se till att departementet har lugn och ro, hon har involverat
polisen i vår tids rädsla för kvalité genom att tvinga dem in i mät- och pratsamhället
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istället för att stödja en polis som ställer sig lojal mot de värden vårt samhälle bygger
på, framför att vara lojal mot justitieministrar, rikspolischefer eller andra som fått
ledarskap i vår feodala form av demokrati. Och då är register över romer ett centralt
instrument, för att nå de mätbara resultat departementet och polischeferna skriker
efter. Byggt på fördomar – javisst, men en utmärkt fiende.
Dennis Töllborg är professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.
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