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Abstract 
 
English title: “The Kings Boys”: A qualitative study on how police officers can 
legitimize wrongful acts 

 
This study aims to explain the demarcations regarding which crimes that are seen as 

“acceptable” to commit as an police officer, and those who categorizes as “not acceptable”. 

The study is based on a qualitative, narrative method of semi-structured interviews. 

Antecedent research shows the strong subculture in the police force and the approach of  

seeing  the  police  profession  as  a  lifestyle.  This  study uses  Erving Goffmans 

dramaturgic perspective on society by applying “Team”, “Front Stage and “Back Stage” to 

explain why the demarcations is the way it is. By studying “Front Stage” as police officers 

in front of the public and “Back Stage” as a closed space for the police officers, the essay 

intends to see how police officers, seen as a team, deal with wrongful acts made by an police 

officer. By using an constructed sorting model the study separated the data from ten 

interviewed police officers by categorizing into ways of legitimizing crimes commited by 

an police officer. The study aims to show understanding in why unethic and unlegal deeds 

by police officers are not reported, and therefore legitimized by the subculture. The 

conclusion of this essay is that there are two ways to legitimize wrongful acts of police 

officers. These two ways are by the norms “Us versus them” and the silence code. We 

created two concepts in combination with the use of the theories of Goffman. This paper 

will show how the two concepts, ”team offset” and ”team censoring”, can legitimize crimes 

as a part of the subculture. To be able to legitimize a wrongful act, the police officer needs 

to use his team. If the team can not legitimize the crime, it categorizes as “not acceptable”. 
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1. Inledning 
Polisen arbetar dagligen mot brott som begås i samhället. På polisens hemsida står det att 

”Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället” (Polisen.se, 

2016a). Att det finns individer som begår brott är inget som undgått någon. Att det finns 

personer inom yrkesgruppen polis som begår brott är ovanligt, men hur hanteras det när en 

polis utför en anmälningsbar gärning? 
 

I dagsläget finns det cirka 28 500 aktiva poliser i Sverige (Polisen.se, 2016b). Om en polis 

blir anmäld är det Polisens Personalansvarsnämnd som avgör påföljden i ärendet 

(Polisen.se). Statistik visar att år 2015 inkom 92 ärenden till Polisens 

Personalansvarsnämnd, 34 av dessa ärenden ledde till tingsrättsbeslut (Polismyndigheten, 

2015). 92 av 28 500 poliser under år 2015 utförde alltså en gärning som anmäldes till 

Polisens Personalansvarsnämnd. Frågan som ställs är om poliser anmäler kollegor vilket 

gör att statistiken är rättvis, eller om anmälningsbara gärningar legitimeras på något annat 

sätt. Finns det ett mörkertal av gärningar som inte anmälts? 
 
 
Detta fält var till en början okänt för oss. Jakten på kapten klänning skriven av Jonas Trolle 

var boken som fick intresset för polisers benägenhet att begå brott att växa fram. När vi 

sedan granskade Polisens Personalansvarsnämnds årsrapport från 2015 blev vi förvånade 

av det låga antalet anmälningar de mottagit och frågan uppkom om detta var rimligt. Detta 

resulterade i ett intresse att  studera om poliser kan legitimera en anmälningsbar 

gärning på något annat sätt än att anmäla händelsen. 
 
 
En av våra intervjupersoner berättar om  ett uttryck där poliser  refereras som 
“Kungens pojkar”: 

 
När poliser gör sig skyldiga till mindre lagöverträdelser, exempelvis att man kör för fort med 
polisbilen trots att man inte har anledning till det (...) det är oetiskt och rent av brottsligt (...) 
men kungens pojkar gör som de vill  - Kalle 

 
 
Kan poliser ses som ”Kungens pojkar” där ingen ifrågasätter om de begår anmälningsbara 

gärningar? Eller är det så att de anmälningsbara gärningar som begås av en polis stannar 

inom poliskåren? Detta ämnar vi att undersöka. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Studien ämnar att skapa förståelse för hur polisers yrkeskultur kan påverka att poliser inte 

anmäler en kollega när en anmälningsbar gärning har utförts. För att uppfylla syftet studeras 

hur poliskårens sammanhållning gör att anmälningsbara gärningar kan legitimeras. Genom 

användandet av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv om ”team” och den ”främre” och 

den ”bakre” regionen syftar uppsatsen till att förstå gränsdragningen mellan vilka brott som 

kan anses ”acceptabla” och “oacceptabla”. 
 
Utifrån uppsatsens syfte har två frågeställningar formulerats; 

 
 

- Hur kan vi förstå att polisers anmälningsbara gärningar kan ses som “acceptabla” 
eller “oacceptabla”? 
 

- Hur kan vi förstå, genom att studera polisers acceptanskultur, att vissa 
anmälningsbara gärningar kan ses som “acceptabla”? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 
I det här avsnittet tydliggörs begrepp som är återkommande och centrala i studien. 

 
Anmälningsbara gärningar - Anmälningsbara gärningar är ett begrepp som i studien syftar 

till de handlingar som är felaktiga enligt antingen Sveriges Rikes Lag eller den praxis som 

reglerar polisverksamheten, Polislagen. Anmälningsbara gärningar kommer i denna uppsats 

även att skrivas som anmälningsbara handlingar och anmälningsbara ageranden för att 

variera begreppsanvändningen. Detta är handlingar där ett fel av en polis har utförts, och som 

enligt Polislagen (1984:387) eller Sveriges Rikes Lag, borde anmälas. 

 

Acceptanskultur – Begreppet avser i denna studie att innefatta den kultur inom polisen som 

gör att en polis kan acceptera en kollegas anmälningsbara gärning. Acceptanskulturen är ett 

begrepp som konstruerades för denna studie och innefattar de olika sätt som en gärning kan 

legitimeras på. Acceptanskulturen innefattar två centrala delar i polisers yrkeskultur, ”vi mot 

dem” och tystnadskoden. Begreppet kommer att redogöras för i kapitel 2.  

 

Kollegial - Studien kommer att innehålla ordet “kollegial” som ett begrepp. Kollegial 

definieras i denna studie som en gemenskap inom en specifik grupp. I denna studie syftar 
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begreppet på den gemenskap en polis befinner sig i på arbetsplatsen. Kollegial innebär den 

nivå där poliserna har liknande arbetsuppgifter och där ingen formell hierarki finns. 
 
 
Praxis - Begreppet kommer att ha två betydelser i denna uppsats. Dels så kommer 

teampraxis att uppkomma, som syftar på de normer och värderingar som finns i det team 

poliserna befinner sig i. Dels kommer begreppet polispraxis uppkomma, som ämnar att

förklara de formella praktikerna en polis måste rätta sig efter. Polispraxis innefattar           

Polislagen (1984:387), men även de lagar som står skrivna i Sveriges Rikes Lag. 

 
Polis - Begreppet polis kan ha olika betydelser. I denna studie är definitionen av polisen en 

individ som är anställd som polis. Polis är den person som i huvuduppgift skall upprätthålla 

allmän ordning och säkerhet i samhället (Polisen.se). 
 
 
Polisen - Studien kommer även att göra en distinktion i hur ordet skrivs. Med Polisen 

menas den verksamhet som faller under polisarbetet, Polisen används alltså som 

paraplybegrepp för den svenska polisverksamheten. I kapitel 5 i studien kommer även 

begreppet användas, men kommer då att syfta till den enskilde polisen som berörs i citatet 

som diskuteras. 
 
 

2. Tidigare forskning om polisverksamhetens yrkeskultur 
Tidigare forskning som bedrivits om polisverksamheten ger en bild av en etablerad syn på 

polisers yrkeskultur. Polisers sammanhållning är central i tidigare forskning. Det existerar 

två viktiga komponenter i polisers sammanhållning; tystnadskoden och “vi mot dem”, som 

valts att presenteras. Dessa delar är de mest centrala inom yrkeskulturen vilket är något 

som kommer att redogöras för i detta kapitel. Dessa mest centrala delar har i studien valts 

att kallas acceptanskultur. I korrelation med val av teori och insamlad empiri leder den 

tidigare forskningen till studiens slutsats. 

2.1 Kort om polisens yrkeskultur 
 
Cathrine Filstad och Petter Gottschalk skriver i sin artikel Collecitvism versus 

individualism in police cultures om hur individualismen och kollektivismen uppenbarar sig 

i polisyrket. De förklarar yrkeskulturen som “Ett gemensamt system av idéer, värderingar  

och  normer  om  beteenden  inom  poliskåren”  (Filstad  &  Gottschalk, 2010:121). 

Yrkeskulturen sammanfattas i olika accepterade ageranden, regler och principer som yrket 
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ska bedrivas efter. Yrkeskulturen består även av olika former av rationalitet och 

trosuppfattningar som är gemensamma för hela kåren. Detta synliggörs när beteenden från 

poliser visar sig i praktiken och gestaltar yrkeskårens kultur, den skrivna kulturen (Filstad 

& Gottschalk, 2010:121). Organisationens kultur som är uppbyggd av värderingar, normer, 

etik och moral har blivit så implementerade så att det har förlorat sin medvetenhet. 

Kulturen är så väl implementerad i verksamheten att den har blivit ett fenomen som inte 

ifrågasätts eller misstros. Denna kultur överförs till nya medlemmar och implementeras ofta 

på ett icke medvetet sätt (Filstad & Gottschalk, 2010:124). 

 
I studien Interdisciplinary Cultural Studies: “Being” or “Doing” a Profession använder 

sig Ylva Ulfsdotter Eriksson och Malin Linde av kvantitativ metod för att studera hur 

poliser ser på sitt yrke. Yrkeskulturen inom polisverksamheten skapar en form av 

tillhörighet som leder till att respondenterna anser sig “vara polis” och inte “jobba som 

polis”.  Detta skapar en yrkesbaserad social  identitet  (Ulfsdotter Eriksson  &  Linde, 

2014:36). Detta beskriver även Rolf Granér, att säga att man är polis istället för att man 

arbetar som polis markerar “den gemensamma identiteten av att man har gemensamma 

värden, normer och perspektiv, vilka utgår från arbetsvillkoren men generaliseras till en 

allmän världsuppfattning” (Granér, 2004:28). Sammanfattningsvis kan man utifrån denna 

forskningstradition dra slutsatsen att yrkeskulturen skapar en livsstil för den enskilde 

individen där yrket implementerar hela ens livsvärld. Yrkeskulturens bas är den 

sammanhållning som en polis formas in i. Sammanhållningen grundas i de gemensamma 

normer, värderingar och accepterade ageranden som råder i poliskulturen. Nedan förklaras 

sammanhållningen mer ingående som grunden för hela yrkeskulturen och främst inom det 

som i studien benämns som acceptanskulturen.  

2.2 Polisers sammanhållning 
 
I boken The Police and the Community hävdas att polisers socialisationsprocess startar 

redan vid rekryteringen. Rekryteringen baseras ofta på att rekryterare letar efter potentiella 

poliser utifrån en image som redan är satt, idealtypen av en polis. De personer som söker till 

polisutbildningen analyseras efter en igenkännandefaktor hos rekryteraren som letar efter 

karaktärsdrag som kan relateras till både rekryteraren och till idealpolisen. Detta gör att 

likasinnade personer som anses kan passa in i yrkeskulturen väljs in (Carter, 2002:180). 
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Rolf Granér beskriver hur den inre sammanhållningen inom polisorganisationen leder till att 

poliser “uppträder likartat och därmed förutsägbart, det vill säga att man följer normer för 

kollegialt umgänge” (Granér, 2004:59). Polisers sammanhållning centreras i kulturella, 

överförda normer, värderingar, attityder och beteenden (Lauritz, 2009:12). Yrkeskulturen 

överförs redan vid polisutbildningen vilket formar individerna in i samma form av 

normsystem. Sammanhållningen i yrkesgruppen blir därför central och

omedveten då de formas till  att  ha  samma  värderingar  som  i  arbetslivet  (Carter, 

2002:180). Michael A. Long et al. beskriver polisyrket som en sammansvetsad grupp med 

kollektiva värderingar  och  en  ibland  ofrivillig  medverkan  i  kulturen  (Long  et  al., 

2013:245). Yrkeskulturens gemensamma värderingar och attityder skapar en reproduktion 

av yrkesgruppen vilket gör att omgivningen betraktar poliser som en enad grupp. Nya 

poliser får sin identitet formad genom att de kulturellt betingade värderingar och normer 

inkorporeras. Detta leder dem in i kategorin polis (Lauritz, 2009:12). 
 
 
Johanna Westman skriver i sin avhandling Den goda polisen om hur Polisförbundets 

ordförande under 1990-talet ansåg att polisen har öppna dörrar till allmänheten gällande 

brott begångna av poliser. Detta ändras år 2010 då en journalist redogör för att polisväsendet 

ännu en gång stängt dörr efter dörr till polisen och mindre blir offentligt, “De sitter skyddade 

i sin egen värld. Så nära men ändå så långt bort” (Westman, 2008:44). 
 
 
Sammanfattningsvis kan man förklara polisens sammanhållning som basen i yrkeskulturen. 

Redan vid polisutbildningen kastas man in i ett normsystem där värderingar och handlande 

skall vara enade med kollektivets. Sammanhållningen beskrivs som en stark kåranda och 

implementerade normer. Två delar av denna kåranda är “vi mot dem” och tystnadskoden, 

detta redogörs nedan. 

2.3 Tystnadskoden 
 
Polisverksamhetens yrkeskultur beskrivs i termer av stark kåranda. Börje Ekenvall redogör i 

sin avhandling En oförvitlig polis om kårandan genom att använda sig av begreppet 

tystnadskod som han beskriver “Den typ av sammanhållning, lojalitet eller kåranda som 

anses råda inom en poliskår och som tar sig uttryck i att en polis är obenägen att röja eller på 

annat sätt diskreditera (...) en “kollega” som begått någon form av oegentlig handling” 

(Ekenvall, 2008:66). Ekenvall hävdar även att poliser tenderar att inte vilja vittna mot sin 

arbetskollega som har begått ett brott och istället ställer sig på kollegans sida oavsett om 
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brott har begåtts eller inte. Detta är ett uppmärksammat fenomen som  uppdagats  i  

polisyrket  av  många  forskare och  psykologer (Ekenvall, 2002:24–25). Det finns en stor 

betydelse i tystnadskoden och den normativa ordning som styr benägenheten till att 

rapportera tjänstefel i polisens subkultur (Long et al., 2003:243). 

 

Long et al. har dragit slutsatsen att poliser tenderar att inte anmäla kollegor för brott på basis 

av två faktorer; att beslutet att bryta tystnadskoden leder till stigmatisering från gruppen eller 

att sannolikheten för att få ett straff på grund av att man valt att inte anmäla är obefintlig 

(Long et al., 2013: 245-247). Rolf Granér hävdas i sin avhandling Patrullerande polisers 

yrkeskultur att tystnadskoden råder när ett brott har begåtts i yrkesutövningen och att brottet 

inte syftade på några personliga motiv. Författaren menar på att “Om en polis slog till en 

berusad person skulle detta kunna ursäktas. Däremot inte om han tog plånboken från 

mannen” (Granér, 2004:172–173). “När kollegan inte längre kunde försvaras förlorade han 

beskyddet, blev utmönstrad som någon som egentligen inte tillhörde och aldrig borde ha 

tillhört poliskollektivet” (Granér, 2004:174). Tystnadskoden visar sig, som Rolf Granér 

skriver, tydligt inom turlag. Turlag är det team man jobbar inom övervägande del av sin 

arbetstid, alltså den kollegiala nivå man befinner sig på i arbetet. 
 
 
Den tidigare forskning om tystnadskoden är relevant i uppsatsen för att skapa förståelse i hur 

anmälningsbara gärningar kan legitimeras. Utifrån tystnadskoden som norm har studien 

använt sig av en korsklassificering av begreppet. Denna korsklassificering benämns som 

teamcensurering då det i studien har visat sig gälla att en kollega väljer att inte anmäla det 

hen ser. Detta i kombination med att poliser använder sig av sitt team för att legitimera en 

gärning har gjort att teamcensurering kommer att användas för att tydliggöra det centrala i 

användandet av polisteamet. Tystnadskoden redogörs i tidigare forskning som ett sätt för 

poliser att förhindra sanktioner av brott som begås. Detta gör att tystnadskoden i denna 

studie ses som en del av acceptanskulturen.  

2.4 “Vi mot dem” 
 
I boken Hjältar, blåljus och säkerhet beskriver författarna att media stärker synen på 

polisen som samhällets hjältar. Göran Palm och Renée Skogersson hävdar i kapitlet “En 

och annan polisskurk” att det existerar poliser som gör enskilda brott. Oftast inom media 

blir nyheten inte stor utan den mörkläggs, samhället blir ett otryggt samhälle med faror och 
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risker eftersom det är poliser som ska hjälpa till så att samhället blir en trygg plats för 

människor att leva i (Palm & Skogersson, 2008:82-83). Börje Ekenvall framlägger i sin 

avhandling Om oegentliga beteenden hos poliser synen “Vi kontra de” som allmänheten 

kan se som ett hot men i poliskulturen ses som en lojalitetsnorm som skapats för dem 

(Ekenvall, 2002:24). Inom poliskåren kallar man de som inte innehar yrket polis för 

allmänhet eller “Svenssons” (Granér, 2004:100). Rolf Granér hävdar även att poliser anser 

sig vara poliser, inte arbeta som det. Detta skapar en allmän omvärldsuppfattning som leder 

till att även allmänheten ser individer som innehar yrket polis som poliser dygnet runt 

(Granér, 2004:28). 

 

Allmänhetens syn på poliser stärker yrkesgruppens uppdelning av “vi” och “dem”. 

Polisens subkultur bygger till stor del av allmänhetens uppfattning och attityder gentemot 

yrkesgruppen. Detta leder till att allmänheten förknippar en individ med en grupp, i detta 

fall en polis med polisyrket (Carter, 2002:180). Cliff Roberson och Scott Mire skriver i 

boken Ethics for Criminal Justice Professionals att “Det är genom polisens subkultur vi ser 

normen “vi mot dem”. Roberson och Mire hävdar att poliser ser världen i två tydliga 

grupper; poliser och de som inte innehar yrket polis. De menar att polisers “vi mot dem”- 

tänk existerar på grund av de utmaningar som poliser möter i sitt arbete. “Dem”-gruppen 

ringer bara polisen när de behöver hjälp, alltså kallas poliser bara in till den “dåliga” sidan av 

samhället och upprätthåller då polisers syn på “dem” som något negativt. Robertson och 

Mire skriver även om hur polisers upplevelser inom yrket skapar en tystnad mot 

allmänheten som gör att poliser behöver sin “vi”-grupp för att ventilera sig. Yrkeskulturen 

ämnar att skydda sina egna och det förklaras följande: “If we don´t take care of our own, no 

one else will” (Roberson & Mire, 2010:211). 
 
 
Tidigare forskning om “vi mot dem” visar ett tydligt mönster i normen, poliser 

kategoriserar in samhället i två grupper. Dessa grupper är poliserna och allmänheten. 

Genom att applicera denna norm på empirin har anmälningsbara gärningar som har 

legitimerats genom “vi mot dem” kunnat identifieras. ”Vi mot dem” påvisas i den tidigare 

forskningen som en norm som delar upp samhället i två kategorier. Det som visat sig i 

studiens empiri är att anmälningsbara gärningar kan legitimeras genom att förskjuta 

skulden från poliserna till allmänheten. Därför ses i denna studie ”vi mot dem” som en del 

av acceptanskulturen.  
 



8  

 

3. Teoretiskt Ramverk 
I följande kapitel kommer valet av teori att presenteras. Kapitlet kommer motivera valet av 

Erving Goffmans dramaturgiska teori och begreppen team, den främre regionen och den 

bakre regionen. 

 

Erving Goffman hävdar att människan lever i en teatervärld och en föreställning där man 

hela tiden spelar olika roller för att upprätthålla sig själv och sina värderingar. Interaktion är 

något som Goffman beskriver som skört och att det måste upprätthållas av sociala 

föreställningar. De dåliga föreställningar som råder blir ett hot mot den sociala 

interaktionen på samma sätt som teaterföreställningar. Aktörer, handlingar och interaktion 

är något Goffman tydliggör för de små sociala processerna som existerar i samhället 

(Ritzer, 2009:183).  Detta perspektiv är värdefullt för studien då det möjliggör att studera 

poliser som aktörer som upprätthåller sig själva och yrkeskåren genom sociala 

föreställningar. Goffmans dramaturgiska perspektiv används för att studera poliser som ett 

team där interaktionen mellan aktörerna är central för utfallet av att en polis utför en 

anmälningsbar gärning. Det dramaturgiska perspektivet påvisar det centrala i att 

upprätthålla föreställningar som är i enlighet med det förväntade. Perspektivet används för 

att se hur poliser upprätthåller sig själva som ett team när en teammedlem har gjort fel enligt 

deras teampraxis eller gällande polispraxis. 

3.1 Team 
 
Team, tillika benämnt teamframträdande, är ett begrepp som förklarar en samling av 

individers samarbete i en föreställning. Denna föreställning ses som rutinartad och är 

implementerad av teamets normer och praxis (Goffman, 2014:76). Begreppet team 

möjliggör att behandla de framträdanden som utförs av en grupp. Poliskåren är en samlad 

grupp individer som arbetar för att lagar och regler ska upprätthållas i samhället. Polisens 

huvudmål är att “minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället” (Polisen.se, 

2016).  I analysen kommer det att redogöras för att poliskåren är ett team. En individ som 

tillhör ett team har en insikt av att de i gruppen har en betydelsefull relation till varandra. 

Goffman förklarar de två grundläggande beståndsdelarna för de relationer som existerar 

mellan aktörerna i ett team. Den första handlar om hur en teammedlem, i ett 

teamframträdande, kan sabotera en framställning genom olämpliga uppträdanden som inte 
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är i enlighet med teamets utopi. Teammedlemmar litar på att varje medlem upprätthåller 

och agerar på ett rätt sätt. Det finns ett ömsesidigt beroende av varandra i ett team som 

man måste förhålla sig till. Detta begrepp används för att förstå polisers beteende då 

poliser måste lita på varandra i alla situationer där det råder minsta tveksamhet. Teamet av 

poliskollegor behöver bygga en tillit mellan varandra för att verksamheten ska fungera. 

Den andra beståndsdelen handlar om att teamet måste samarbeta för att upprätthålla en 

given definition av situationen inför deras publik. 

 

Definitionen av situationen och handlingsmönstret som teamet väljer behöver inte se likadant 

ut inför alla publiker de möter, utan det kan anta andra former vid olika sammanhang 

(Goffman, 2014:76-78). Ett teams framträdande och de inblandade individerna förväntas 

accepteras av publiken. Ett team har låg social distans och en intim sammanhållning på grund 

av deras gemensamma hemliga tekniker som används i ett uppträdande (Johnson, 1981:329). 
 
 
Poliser är en stark sammansvetsad grupp som arbetar tätt inpå varandra. Studien ämnar att 

förstå hur yrkeskulturen påverkar polisers legitimering av kollegors anmälningsbara 

gärningar. Att studera polisyrket som ett team ger en förståelse för att yrkeskulturen gör att 

teamet har en speciell yrkeskod, även gällande anmälningsbara handlingar. Valet av 

användandet av team försvaras genom det synsätt som ett team har, att skydda och lita på sina 

medlemmar. Det är bara de som är medlemmar i teamet som har befogenhet att bryta mot 

teamets bestämda karaktärsdrag. Resterande teammedlemmar ämnar då att ändå upprätthålla 

en enad front mot sin publik, uppträdandet kan alltså se olika ut beroende på vilken publik 

den möter (Goffman, 2014:78). 
 
 
Erving Goffman beskriver även att en teammedlem kan införliva moralbegrepp i en privat 

handling som kan refereras till teamet. Detta skapar en icke-närvarande publik. Att en 

teammedlem införlivar teamets normer i ett privat framträdande visar på det betydelsefulla 

förhållandet som råder mellan en teammedlem och sitt team. Moralbegreppen införlivas på 

grund av att teammedlemmen är övertygad om att teamet agerar osynlig publik och då kan 

ge sanktioner till personen om teampraxisen inte följs. Om en teammedlem inte införlivar 

den teampraxis så kan inte teamet legitimera medlemmens framträdande (Goffman, 

2014:76-77). 
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Under de sociala förutsättningar som ett team agerar så förväntas de medverkande att se sin 

omgivning som given. Situationer teamet befinner sig i är inte uppgjorda utan de är givna 

för dess kontext (Johnson, 1981:329). Rolf Granér påvisar detta genom att förklara att 

polisyrket skapar en gemensam identitet som bildar en världsuppfattning bland de som 

innehar yrket polis (Granér, 2004:28). Att vara polis ska inte vara ett agerande, utan en 

omedveten livsstil. Goffman förklarar teamets handlingar som socialt konstruerat, något som 

kan härledas till polisens socialisationsprocess och implementerade yrkeskultur (Johnson, 

1981:329). 

3.2 Främre och bakre regionen 
 
Goffman redogör i sitt dramaturgiska perspektiv om hur individer i olika sociala 

sammanhang uppträder i främre samt bakre regioner. Nedan redogörs dessa regioner och 

hur dessa används i studien. 

  3.2.1 Främre regionen 
Den främre regionen beskriver Goffman som den plats där framträdandet äger rum. Det är 

här personen är offentlig och agerar framför sin publik. I den främre regionen vill personen 

ge intryck av att dennes aktivitet i regionen upprätthåller och förkroppsligar normer. 

Normerna kan delas in i två större grupper. Den första normgruppen handlar om hur 

personen behandlar sin publik medan personen talar till dem eller i utbyte för sitt 

engagemang på scenen får åtbörder som en ersättning för talet. Den andra normgruppen 

handlar om hur den agerande uppför sig medan personen befinner sig inom syn- eller 

hörhåll för sin publik men inte nödvändigtvis är upptagen av att prata med eller till den. Det 

finns två undergrupper för dessa normgrupper som Goffman förklarar är moraliska och 

instrumentella. Den undergrupp som speglar polisverksamhetens framträdande för sin 

publik, som i detta sammanhang är allmänheten, är det instrumentella kraven. Med de 

instrumentella kraven förklaras det att man ska vara aktsam med sin egendom och uppfylla 

de arbetsnormer som råder uppe på scenen. De moraliska kraven är mål i sig själva, det vill 

säga att de hänför sig ofta till regler, som till exempel att visa respekt för heliga  platser.  

Dessa  krav  handlar dessutom  om  de förutsättningar  av  normer som upprätthålls  av  

sanktioner  och  att  sanktionsgivarna  kommer  vara  relativt betydelselösa  för den agerande 

om normen i första hand rättfärdigas av instrumentella eller moraliska motiv och om 

personen blir uppmanad att införliva den normen eller inte. (Goffman, 2014:97-98). Den 

främre regionen har varit värdefull för att förklara hur poliser framför allmänheten 
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bestämmer sig att visa sig som. Polisers främre region studeras genom att se på hur 

ageranden framför publik påverkar utfallet av en anmälningsbar gärning. Den främre 

regionen används för att studera vad det är som gör att en anmälningsbar gärning anmäls och 

för att studera om regionerna har någon betydelse i hur utfallet av gärningen blir. Den främre 

regionen är den plats där poliserna utför sina handlingar inför allmänheten. Begreppen 

studerades tillsammans med tidigare forskning som påvisar “vi mot dem” och en 

tystnadskod inom kåren. 

  3.2.2 Bakre regionen 
Erving  Goffman  beskriver  den  bakre  regionen  som  “bakom  kulisserna”  (Goffman, 

2014:101). Den bakre regionen är den plats där aktören kan vara säker på att publiken inte 

kan nå eller se den.  I den privata miljön kan aktören utforma och konstruera 

framträdandets framtida inslag och illusioner. Det finns utrymme för aktören att samla kraft 

för sina beteenden i den ickeoffentliga miljön som kommer att gestaltas i, tidigare nämnt, 

den främre regionen. (Goffman, 2014:109-110) 
 
 
I den bakre regionen hävdar Goffman att ett team kan välja bort vissa framträdanden som de 

vet att vissa i publiken blir kränkta av. Teamet kan även träna de medlemmar som inte anses 

uppfylla den nivå framträdandet ska ske på, eller så kan medlemmen avskiljas från 

framträdandet (Goffman, 2014:102). Genom att studera om poliser kan legitimera kollegors 

anmälningsbara gärningar så är användandet av begreppet bakre region relevant. Ett  team  

kan  alltså  välja att  sålla bort  oegentliga beteenden  i  den  bakre regionen. Begreppet 

används i studien för att förstå hur anmälningsbara gärningar kan stanna inom poliskåren 

genom tystnadskoden. Där väljer teamet i den bakre regionen att sålla bort framträdandena 

för publiken, i detta fall allmänheten. 
 
 
I studien kommer den bakre regionen betraktas som den platsen där polisen är som mest 

skyddad, inne i verksamheten. Det är på den platsen där den anmälningsbara handlingen kan 

legitimeras av resterande medlemmar i teamet. Det är viktigt att poängtera här att studien 

ämnar att studera den bakre regionen där poliserna kan legitimera en kollegas handling. 

Allmänheten kan då inte på något sätt se att poliserna kan legitimera handlingarna. 
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  3.2.3 Teamframträdandet och regionerna 
Med dessa begrepp ämnar studien att förstå hur poliser ser på anmälningsbara gärningar 

inom verksamheten, i samband med hur de skulle agera om en kollega gör en anmälningsbar 

handling. Polisen är en grupp av individer där sammanhållningen är viktig och sund för att 

verksamheten ska fungera. Det bildas ett team av de individer som jobbar tillsammans och 

som strävar efter samma mål i sitt arbete. 
 
 
Team är ett viktigt begrepp i denna studie då Goffman förklarar teamframträdandet som 

något kollektivt, en norm gruppen har och ska framställa för publiken. ”Ett team har alltså 

något av samma karaktär som ett hemligt sällskap. Publiken kan naturligtvis uppfatta att alla 

teammedlemmarna hålls samman av ett band som ingen publikmedlem har del i” (Goffman, 

2014:95). Den främre och bakre regionen är därtill viktiga begrepp som används som 

förstärkning till teamframträdandet. Hur poliskåren framställer sig i den främre regionen och 

där allmänheten har en insyn på deras framträdande om en anmälningsbar gärning skulle 

uppenbara sig. Den bakre regionen är, som tidigare nämnt, en sluten sfär där enbart poliser 

har tillträde att vistas. Där kan även en anmälningsbar gärning utspela sig. Här kan 

anmälningsbara gärningar legitimeras av kollegor då det inte finns en publik som kan se när 

handlingen äger rum. Användningen av begreppen hjälper att förstå teamets 

sammanhållning och hur varje polis förklarar och berättar sina händelser kring kollegor som 

gör anmälningsbara gärningar. Genom att studera polisers teamframträdande ämnar studien 

att se samband gällande varför poliser anser vissa handlingar är ”acceptabla” och vilka som 

är ”oacceptabla” och om acceptanskulturen påverkar poliser till att förklara legitimeringen 

med liknande motiv. Studien syftar på att förstå polisers acceptanskultur när en kollega utför 

en anmälningsbar gärning och när den legitimeras av en kollega genom att studera den 

rådande yrkeskulturen inom polisen. I och med den tidigare forskning som diskuterats så 

kan yrkeskulturen bäst studeras genom att använda delar av Goffmans dramaturgiska 

perspektiv då det ger studien verktyg i att förstå polisers ageranden som en kollektiv 

handling av gemensamma normer. Detta ses i enlighet med det dramaturgiska perspektivet 

då poliskåren studeras som ett team som agerar i olika framträdanden. 
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4. Metod och metodologiska överväganden 

4.1 Kvalitativ metod 
 
Tidigt in på arbetet bestämdes att en kvalitativ studie skulle genomföras för att metoden 

skulle nå målet med studien. Studien ämnar att förstå, som tidigare nämnt, hur 

acceptanskulturen kan påverka en polis agerande gentemot en kollegas anmälningsbara 

gärning. Studien ämnar att studera hur poliser kan legitimera kollegors anmälningsbara 

gärningar och hur sammanhållningen, tystnadskoden och “vi mot dem” påverkar 

hanteringen. 

Ett val gjordes att använda kvalitativ metod för att få en mer djupgående förståelse 

gällande polisers syn  på när kollegor  har  begått  en  anmälningsbar  gärning.  De 

beskrivande historierna från intervjupersonerna var viktiga för att hitta samband som berör 

hur poliser förhåller sig till kollegor som begår anmälningsbara handlingar. Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun “Har som mål att 

erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas 

livsvärld” (Kvale & Brinkmann, 2014:47). Kvale och Brinkmann skriver även att man ska 

“Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & 

Brinkmann, 2014:156). Efter tio intervjuer upptäcktes en mättnad i materialet då resultatet 

kunde generaliseras till respektive intervju och samband kunde identifieras. Uppsatsen 

bygger alltså på intervjuer med tio poliser. När intervjuerna sammanställdes så skiljde   

sig    uppsatsens    huvudfokus    en    aning    från    de    fyra    första intervjuerna.  

Tilläggsintervjuer beslutades att genomföras med de fyra första intervjupersonerna. 
 

4.2 Val av intervjumetod 
 
Intervjupersonerna befann sig inte i samma geografiska område vilket gav till följd att både 

telefonintervjuer och intervjuer på plats genomfördes. Var intervjuerna skulle äga rum fick 

intervjupersonerna bestämma. Platsen för intervjuerna varierade då informanterna ville att 

intervjun skulle genomföras via telefon, på deras kontor eller i deras hem. Intervjuerna 

spelades in efter godkännande av intervjupersonerna. Inspelningarna transkriberades sedan 

för att lättare kunna sortera materialet. Uppsatsen bygger på en semi-strukturerad 

intervjumodell. En semistrukturerad intervju förklaras som en guide där områden och 

förslag till frågor finns med (Kvale & Brinkmann, 2014:172). Intervjuerna innehöll ett 



14  

antal fasta ämnen men även följdfrågor som utmynnade i svar av berättande karaktär. 

Intervjuerna var ämnade att vara narrativa. Narrativ utgångspunkt i en intervju innebär att 

frågorna leder till berättelser som förklarar ett kausalt samband gällande varför det har blivit 

som det har (Becker, 2008:68). Detta är centralt då studien handlar om hur den 

implementerade yrkeskulturen påverkar polisers hanterande när kollegor som utför 

anmälningsbara handlingar. Intervjun var även uppbyggd på, till övervägande del, “Hur?”-

frågor som leder till mer berättande svar med informativa detaljer än om man formulerar 

frågan “Varför?” (Becker, 2008:69). Intervjuguide 1 och 2 finns bifogade som bilagor. 

4.3 Sorteringsmodell 
 
Till uppsatsen konstruerades en sorteringsmodell som följdes för att underlätta sorteringen 

av den stora empiri som hanterades. Modellen ses nedanför. Sorteringsmodellen fungerade 

som ett verktyg för att kategorisera den empiri som framkom genom intervjuerna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 1. Sorteringsmodell (Bilaga C) 

 

Alla citat från intervjupersonerna som rörde anmälningsbara handlingar inom 

polisverksamheten studerades först genom att se på om handlingen anmälts eller inte. 

Definitionerna “acceptabel” och “oacceptabel” gestaltade hur situationer där en polis begår 

en anmälningsbar handling hanterades. Det studerades alltså vad för konsekvenser de 
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anmälningsbara gärningar fick, där ”oacceptabel” ledde till en anmälning mot kollegan och 

där ”acceptabel” ledde till en annan legitimering av händelsen. 
 
 
Anmäls inte händelsen så studerades hur den kan tänka sig ha legitimerats genom två 

centrala delar i polisens yrkeskultur; “vi mot dem” och tystnadskoden. Utifrån dessa, 

som benämns i uppsatsen som en del av polisens acceptanskultur, konstruerades två olika 

korsklassificeringar. Klassificeringarna presenteras i avsnitt 3.5. Detta ledde händelsen till 

“acceptabel”. För att tydliggöra analysen om hur anmälningsbara gärningar kan hanteras 

genom acceptanskulturen har den sammanhållning som råder inom poliskåren redovisats. 

Detta redovisades för att skapa förståelse i varför de anmälningsbara gärningarna 

legitimerades genom att inte anmälas. Analysen om den kollegiala sammanhållningen 

redovisar alltså slutligen varför normerna “vi mot dem” och tystnadskoden kan göra att en 

polis väljer att inte anmäla en kollega. 

 

Kategorin ”vi mot dem” innefattar en lösning av en anmälningsbar handling som på något 

sätt innebär att det legitimerats av att dela upp samhället i två grupper. Dessa grupper 

gestaltar det “vi mot dem”-tänk som råder inom poliskulturen. En legitimering av en 

anmälningsbar gärning genom “vi mot dem” studeras genom att poliser har delat upp 

samhället i “vi”-gruppen som är poliserna och “dem”-gruppen som är allmänheten. En 

förklaring av hur ”vi mot dem” använts följer nedan när klassificeringsbegreppet 

teamförskjutning redovisas. 
 
 
Anmälningsbara gärningar kan också ses legitimerade genom tystnadskoden. Händelsen 

legitimerades av en kollega genom att kollegan valde att inte anmäla utan istället agerade på 

annat sätt. Om gärningen legitimerades genom tystnadskoden så hjälpte en polis en kollega 

för att undgå de sanktioner som kunde skett vid en anmälan.  Tystnadskoden legitimerade 

även anmälningsbara gärningar där den enskilde polisen valde att vara tyst om det hen har 

sett, istället för att anmäla. För att redogöra för hur teamet använder sig av tystnadskoden 

skapades en korsklassificering vilket ledde till begreppet teamcensurering. Begreppet 

redogörs för i avsnitt 3.5.  
 
 
Om en anmälningsbar gärning utförd av en polis anmäls placerades händelsen i 

kategorin  “oacceptabel”.  Anledningen   till   att   handlingen   kategoriserades   som 
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”oacceptabel” var för att intervjupersonerna beskrev dessa handlingar som oförsvarliga. De 

handlingar som kategoriserades som ”acceptabla” innebar alltså att de kunde försvaras. 

Kategoriseras gärningen som “oacceptabel” av intervjupersonerna så studerades 

motivbeskrivningen bakom detta för att förstå varför anmälan skulle ha skett i just detta fall. 

Motivbeskrivningen innefattar alltså vad för typ av motiv som ligger bakom att en kollega 

har blivit anmäld för en handling. 
 
 
I båda kategorierna,  “acceptabel” och  “oacceptabel”, identifierades samband. Dessa 

samband redovisas i kapitel 5. 

4.5 Korsklassificering  
 
När sorteringen av det empiriska materialet var genomförd utefter sorteringsmodellen ovan 

så följde en teoretisk sortering. Materialet valdes att sorteras först empiriskt för att urskilja 

de anmälningsbara gärningar som inte skulle anmälas. Den teoretiska sorteringen som 

följde genomfördes genom att, utifrån tidigare forskning, teori och sorterad empiri, skapa 

två begrepp. Begreppen skapades för att inkludera ett teoretiskt perspektiv i analysen av 

empirin. Sorteringen ämnade att hitta samband gällande varför handlingarna inte skulle 

anmälas. Detta gjordes genom att använda den valda teorin. Sorteringen gjorde att samband 

urskiljdes, detta samband var att alla gärningar som framställdes som ”acceptabla” 

legitimerades genom kollegor. För att förklara dessa samband skapades två olika begrepp 

som redogör för olika legitimeringssätt. Begreppen utformades genom C Wright Mills 

verktyg att skapa korsklassifikationer. Korsklassificering innebär att man frångår redan 

existerande klassifikationer och istället söker efter fenomens gemensamma nämnare för att 

forma egna klassifikationer. Genom att kritisera, klargöra och förkasta andra 

klassifikationer skapar man egna under valda premisser som hjälper att framlägga ett 

fenomens dimensioner (Mills, 1985:231). En tabell utformades för att möjliggöra en 

samlad analys av tidigare forskning, teori och empiri. Nedan följer en redovisning över två 

korsklassifikationer som skapades till studien för att tydliggöra resultatet. Utifrån empirin 

visade det sig att de anmälningsbara gärningar som ansågs ”acceptabla” var de där polisen 

har använts sig av acceptanskulturen; ”vi mot dem” eller tystnadskoden. Den empiriska 

sorteringen kategoriserade anmälningsbara gärningar i antingen ”vi mot dem” eller 

tystnadskoden. 
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Modell 2. Korsklassificeringsmodell (Bilaga D) 

 

Den teoretiska korsklassificeringen ovan visar på hur teorin infördes i den empiriska 

sorteringen. Utifrån den valda teorin om team ställdes frågan om kollegor kunde försvara 

den anmälningsbara gärningen. Poliser studerades som ett team och om teamet upprätthöll 

tystnadskoden eller ”vi mot dem” så kunde händelsen legitimeras. Två begrepp skapades 

utifrån detta, teamförskjutning och teamcensurering, definitionerna av dessa redogörs för i 

följande avsnitt. Dessa begrepp skapades genom att följande samband hittades: 

 

 

 

 

 

 

   
 

  Modell 3. Sambandsmodell A (Bilaga D)                       Modell 4. Sambandmodell B (Bilaga D) 

 

4.5.1 Teamförskjutning 
Det visade sig vid sorteringen att anmälningsbara gärningar som placerades i kategorin ”vi 

mot dem” hade vissa specifika särdrag som gjorde att ett teoretiskt angreppssätt var 

nödvändigt. Den tidigare forskning som framlagts centrerade normen ”vi mot dem” till att 

det rörde allmänheten mot polisen, och främst ageranden av enskilda poliser. Från 

intervjuerna i denna studie framgår det att intervjupersonernas redogörelse för ”vi mot 

dem” visade sig som en syn gemensam för hela yrkesgruppen. Intervjupersonerna talade 

om ”vi mot dem” som en kollektiv syn på situationen. Därför skapades ett begrepp, 

teamförskjutning, som innefattar den syn på ”vi mot dem” som intervjupersonerna 

redovisade. I detta fall menas teamförskjutning när en polis begått en anmälningsbar 

gärning så kan händelsen legitimeras av teamet genom att förskjuta skulden till ”dem”-

gruppen. Teamförskjutning är en korrelation mellan studiens valda teori och tidigare 
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forskning. Begreppet används för att centrera ”vi mot dem” till användandet av teamet. 

Polisteamet förskjuter skulden till ”dem”-gruppen. Om en polis agerar enskilt så kan 

gärningen legitimeras av ”vi mot dem” genom att teamet är en ”osynlig publik”. Den 

enskilde polisen agerar i enlighet med den teampraxis som råder, och teamet upprätthåller 

den enskilde polisens definition på situationen. Situationen innefattar en förskjutning från 

”vi”-gruppen (poliserna) till ”dem”-gruppen (allmänheten). Teamförskjutningen gör att 

poliserna kan acceptera en anmälningsbar gärning.  

  4.5.2 Teamcensurering 
Begreppet teamcensurering skapades utifrån korsklassificering av studiens teori och den 

empiriska sorteringen. De gärningar som sågs som ”acceptabla” genom tystnadskoden 

påvisade två olika sätt att använda sig av tystnadskoden, antingen att hjälpa en kollega eller 

att vara tyst om en anmälningsbar gärning. Poliserna använder sitt team för att undvika 

sanktioner och hjälper varandra istället för att anmäla. Dessa händelser når inte allmänheten 

då de legitimeras i den bakre regionen. Teamcensurering syftar på hur kollegor legitimerar 

gärningar och censurerar dessa. Gärningarna tystas ner i den bakre regionen, poliserna 

väljer vad som når allmänheten. Teamet censurerar händelser i den bakre regionen så att de 

inte når den främre regionen. När en polis hjälper en kollega att begå en anmälningsbar 

gärning så censureras gärningen genom att sanktionen undviks. Är teamet tyst om en 

anmälningsbar gärning så censureras alltså händelsen.  

4.6 Urval 
 
Valet av intervjupersoner har varit en central del i studien. Det var viktigt att de hade en 

sanningsenlig berättelse om hur det är att vara polis och hur polisverksamheten fungerar. 

Varför detta sågs som centralt för studien byggde på den förförståelse som tidigare 

forskning gav om studieobjektet. I tidigare forskning om polisers yrkeskultur beskrivs 

polisverksamheten som en stängd sfär med en tystnadskod och stark kåranda. Detta gjorde att 

studieobjektet innan urvalet ansågs svåråtkommen och en tanke om att de svar som skulle 

erhållas i intervjuerna inte skulle spegla verksamheten bakom stängda dörrar uppkom. 

Fokuset lades på polisernas berättelser om hur de skulle hantera om en kollega

begick en anmälningsbar gärning. Detta utmynnade till det enda kriterie som centrerade 

urvalet, att det skulle vara personer som vid intervjuns tidpunkt var anställda som poliser. 

Polisverksamheten är en stor verksamhet som även berör de uppgifter som inte är polisiära. 

Att vara polisanställd kan skilja sig från att vara exempelvis IT-tekniker, sekreterare, 
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billackerare och så vidare. Urvalet byggdes alltså på personer som innehade yrket polis, 

inte på att endast vara polisanställd. 
 
När potentiella intervjupersoner skulle kontaktas så användes så kallade “Gatekeepers” som 

hjälp. Gatekeepers beskriver Monica Dalen som de “aktörer med kontroll över 

åtkomstvägarna till informanterna” (Dalen, 2008:37). Dessa gatekeepers är i denna studie 

aktörer som har ett socialt nätverk inom polisverksamheten på något sätt. Detta ledde till att 

de kunde identifiera potentiella deltagare till studien och vidarebefordrade 

informationsbrevet till dem. Efter intervjuerna frågades intervjupersonerna om personen 

hade andra kollegor som kunde delta i studien. Intervjupersonerna som intervjuades i ett 

tidigt skede i studien gav kontaktuppgifter till fler potentiella informanter som kunde delta. 

Urvalet skedde alltså genom ett så kallat snöbollsurval, där de första informanterna gav 

vidare kontaktuppgifter till fler intervjupersoner (Dalen, 2008:64). 

4.7 Avgränsning 
 
I arbetet valdes vissa avgränsningar för att centrera frågeställningarna på bästa möjliga sätt. 

Polisyrket är ett relativt svåråtkomligt fält som baseras på en tystnadskod och en stark 

kåranda. Att studien inte skulle uppnå en empirisk mättnad var en farhåga innan 

kontakterna till de första intervjupersonerna inkom. En empirisk mättnad skulle i denna 

studies fall innebära den tidpunkt det empiriska materialet var generaliserbart och möjligt att 

pröva hypoteser på (Kvale & Brinkmann, 2014:156). Denna problematik ledde till en bred 

ansats gällande urval av intervjupersoner. För att nå så många poliser som möjligt så 

gjordes valet att inte avgränsa urvalet förutom i ett kriterie, att intervjupersonerna var 

verksamma poliser vid genomförandet av intervjun. Valet att inte avgränsa utifrån faktorer 

som kön, ålder, geografiskt läge med mera gjorde att fältet blev mer åtkomligt. Valet med 

en bred ansats gjorde att urvalet inte begränsade fältet redan innan studien, utan öppnade 

istället upp för att nå bredare gällande studieobjektet. 
 
 
Polisverksamheten är en stor verksamhet vilket även krävde en tydlig avgränsning i 

undersökningssyfte. Syftet begränsades till att studera anmälningsbara handlingar som

utförts av poliser. Därefter avgränsades studien till hur polisers yrkeskultur kan legitimera 

dessa handlingar. Studien handlar alltså inte uteslutande om fall där en polis har blivit 

dömd, utan hur anmälningsbara gärningar kan hanteras. Detta val av avgränsning fann sig 

mer passande för att besvara studiens sociologiska fråga som berör en formell och 
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informell kultur som byggts upp av, för länge sedan, implementerade normer och 

värderingar. För att den sociologiska frågan skulle kunna besvaras utifrån Goffmans 

dramaturgiska perspektiv valdes det ytterligare en avgränsning genom att se på delar ur 

yrkeskulturen. De delar i den tidigare forskningen som valdes att analyseras var de två 

normer som ansågs mest centrala inom polisers yrkeskultur. Dessa normer var 

tystnadskoden och “vi mot dem”. De sågs som mest centrala på grund av att båda grundar 

sig i yrkeskårens sammanhållning. 

4.8 Metoddiskussion 
 
När empirin hade samlats in till studien så identifierades ett samband gällande en del av 

intervjun som inte diskuterades i huvudsak. Detta ledde till en viss problematik i relation 

till intervjupersonerna. Informationsbrevet innehöll en bred ansats för att underlätta om ett 

sådant problem skulle uppkomma. Informationsbrevet täckte det tema som intervjuerna 

baserades på, och i brevet stod alltså inte en vald frågeställning eller snäv inriktning på 

studiens syfte. Det centrala studieobjektet innan intervjuerna var brott begångna av poliser. 

Tveksamheter uppstod dock om att svaren som skulle komma skulle vara sanningsenliga 

eller inte. Det centrala studieobjektet framgick i informationsbrevet och i intervjuguiden, men 

skrevs inte ut som tänkt huvudfokus. Detta på grund av att intervjuerna skulle vara utformade 

för att skapa ett förtroende gentemot informanten för att senare beröra känsliga frågor. Det fanns 

en oro gentemot att om informationsbrevet och intervjuguiden varit utformade efter det centrala 

studieobjektet så hade det avskräckt potentiella informanter till att delta eller format deras svar 

utefter vad dem ”borde säga”. Detta ledde till valet av att ha en bred intervjuguide. En bred 

ansats formulerades i informationsbrevet och i intervjuguiden. I analysen av empirin valdes 

istället en snäv inriktning på studien. Här finns en förståelse för att intervjupersonerna kan 

se detta som en problematik. Den problematik som kan uppkomma är att 

intervjupersonerna kan känna att den del av intervjun som valts att analyseras inte 

diskuterades i huvudsak under intervjun. Det som valdes att studeras vidare från 

intervjuerna blev intervjupersonernas utsagor om poliser som utfört anmälningsbara 

gärningar och hur det hanterats. Detta medan intervjuguiden berörde fler ämnen. Denna 

problematik berörs även i följande text om solidaritetsproblemet, hur ändringen av syfte 

kan ha påverkat intervjupersonernas inställning till studien. 
 
I boken Intervju som metod beskriver Monica Dalen ett solidaritetsproblem som kan 

uppkomma när man sitter med sitt material och ska analysera det (Dalen, 2007:18). I 
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intervjuerna skedde det upprepade gånger att intervjupersonerna pratade och berättade om  

personliga  händelser  som  skett  med  kollegor  i  verksamheten.  Forskare  tar  in

materialet och analyserar, tolkar och sammanställer den information som framkommit. 

Informanternas uttalanden blir alltså analyserade och tolkade tillsammans med akademiska 

termer och teorier. Detta kan upplevas som en oigenkännandefaktor och/eller provocerande 

av intervjupersonerna gällande sättet tematiken från intervjuerna framställs (Dalen, 

2007:18). När informanterna läser studien kan ett solidaritetsproblem uppkomma, när de 

ser sina åsikter och berättelser i en annan kontext än i intervjun. Solidaritetsproblemet 

handlar då om hur studien förmedlar resultatet av intervjuerna. Syftet med framställningen 

frångår den rent faktamässiga presentationen och att man som författare istället måste tänka 

på hur det rent språkligt framställs. Tolkningsföreträdet på materialet lämnas till författarna 

samtidigt som framläggningen ska ske på ett språkligt rättvist sätt mot informanterna 

(Dalen, 2008:18-19). Studien har framlagts på ett så rättvist och objektivt sätt som möjligt 

för att informanterna ska känna att det är yrkeskulturen som studeras, inte dem som 

individer. 
 
Ännu en problematik som uppstod var att intervjupersonerna berättade om händelser som 

skulle kunna knytas an till en geografisk punkt eller till en specifik verksamhet inom 

Polisen. Vid berättandet av dessa händelser hade de blivit lovade anonymitet. Monica 

Dalen beskriver att det finns en rädsla hos enskilda individer eller grupper om att bli 

uthängda eller att få en stämpel på sig för att de berättar sina historier. Som författare är det 

lätt att ha kvar speciella berättelser i huvudet under tiden man skriver studien och gör att 

tolkningarna från de intervjuerna inte ser likadan ut för personerna idag eller själva helt 

reflekterat över det (Dalen, 2007:16). För att bemöta denna problematik anonymiserades 

händelserna till oigenkännlighet, vidare om detta står i etikavsnittet. 
 
 
Valet av att låta intervjupersonen bestämma plats för intervjun kan påverka en studie. 

Anledningen till att informanterna fick bestämma detta var för att de skulle känna sig 

bekväma i situationen. Medvetenhet om att plats påverkar intervjuns utfall fanns innan, 

men eftersom förförståelsen gentemot att polisverksamheten som fält är svåråtkomligt 

gjorde ansatsen bred, så fick informanterna bestämma detta. Valet baserades på att deras 

geografiska läge inte ska påverka om de vill/kan medverka i studien eller inte. Som Göran 

Ahrne och Peter Svensson skriver i sin bok Handbok i kvalitativa metoder så kan en 

intervju på en arbetsplats påverka informanten att vilja framstå som en god medarbetare. 
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En intervju i hemmiljö kan istället väcka vissa personliga känslor hos informanten och en 

vilja att presentera sig själv på ett visst sätt. Ahrne och Svensson förklarar även att

telefonintervjuer kan ses som formella och att det kan uppstå svårigheter i att finna de 

nyanser som vanligen uppkommer i en intervju som sker öga mot öga (Ahrne & Svensson, 

2015:43-44). Denna problematik bemöttes genom att legitimera utformningen av intervjun 

med hjälp av den förförståelse som uppkom efter att ha läst tidigare forskning. När kontakt 

med potentiella intervjupersoner skulle upprättas märktes det även att det var ett 

svåråtkomligt fält då det tog tid att få svar på förfrågan att medverka. Att studien redan innan 

intervjuerna gick in med en bred ansats underlättade arbetet genom att bredda tillgången till 

fältet. Att telefonintervjuer kan anses formella är något som inte upplevdes i studien då 

svaren från dessa informanter ansågs lika nyanserande och berättande som de intervjuer som 

skedde öga mot öga. Att ha telefonintervju som alternativ underlättade när 

tilläggsintervjuerna skulle genomföras. Att inte resa till informanternas hemstäder för att 

intervjua sparade mycket tid samtidigt som de telefonintervjuer som genomfördes gjordes på 

grund av att de specifika intervjupersonerna godkände intervjuformen. 

4.9 Etik 
 
Studien har följt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011) för de etiska principer som skall 

följas i studiens gång. 
 
Under arbetet med uppsatsen har det stötts på etiska problem och dilemman. Att studera 

poliser skapade en etisk problematik i att upprätthålla anonymiteten för informanterna. 

Detta blev problematiskt då informanterna ingående berättade vad de jobbar med och om 

specifika händelser som kan kopplas till ett geografiskt avgränsat område. För att göra 

intervjupersonernas anonymitet och konfidentialitet så tydlig som möjligt så skickades det 

ut ett informationsbrev vid första kontakten med berörda personer som förklarade att 

personen i fråga är anonym och att intervjuerna inte kommer att sparas efter en godkänd C-

uppsats. Informationsbrevet förklarade att materialet endast kommer att användas i denna 

uppsats och att det bara är studiens författare och handledare som har möjlighet att ta del av 

råmaterialet. För att försäkra om informationssamtycke innehöll även brevet att medverkan 

i intervjun när som helst kan avbrytas utan vidare förklaring. Informationsbrevet finns 

bifogat i uppsatsen. 
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Vid transkriberingen av intervjuerna anonymiserades materialet konsekvent. Personliga 

detaljer maskerades och händelser som på något sätt hade kunnat kopplats till 

intervjupersonerna anonymiserades. Detta gjordes enlighet med Vetenskapsrådet som

åberopar på  att  “Kravet  på skydd  av  de medverkandes  identitet  tillgodoses  genom 

användningen av kodnycklar och genom att svaren maskeras och anonymiseras” 

(Vetenskapsrådet, 2011:46). Transkriberingarna och ljudfilerna från intervjuerna sparades 

på en extern hårddisk där åtkomst endast gavs till författarna. Detta gjordes för att skydda   

intervjupersonerna från att obehöriga skulle komma i kontakt med intervjuerna. 

Informanternas namn har korrigerats till andra namn i studien för att det inte på något sätt 

ska påvisa identiteten hos de personerna som har intervjuats. 
 
I takt med att intervjuerna genomfördes kunde två samband urskiljas. Dessa samband 

valdes att undersökas vidare vilket ändrade de ursprungliga frågeställningarna. 

Problematiken som  blev  etiskt  svår  var  att  inte  skapa  ett  missledande  analys-  och 

resultatavsnitt där intervjupersonerna känner sig ditsatta på något sätt. Denna problematik 

benämndes som solidaritetsproblemet i metoddiskussionen. 
 
 
Det är viktigt att poängtera att studien vill skapa förståelse för hur polisers egna agerande 

och ingripande när det kommer till att en kollega begår ett anmälningsbart brott kan förstås. 

De händelser som analyserats dömer inte informanterna som individer, utan ämnar att 

förstå hur yrkeskulturen kan påverka den enskilde polisen att agera på det sättet. Valet av att 

analysera detta motiveras genom de samband som identifierades i alla intervjuer. Den 

etiska problematiken gällande solidaritetsproblemet gentemot informanterna var svår att ta 

ställning till. Valet gjordes då, som nämnt i metoddiskussionen, att ha en bred ansats till 

uppsatsen. Solidaritetsproblemet blev ett etiskt problem då det rör godkännandet av 

studiens syfte. Intervjupersonerna gav deras samtycke efter att ha läst informationsbrevet. 

För att lösa det etiska problemet med det tolkningsföreträde författare besitter har resultat 

och analys genomgående presenterats språkligt rättvist för att intervjupersonerna inte ska 

känna sig ditsatta. Polisyrket är en kår som är starkt påverkade av normer, värderingar och 

regler. Viktigt att påtrycka är att studien ämnar att förstå polisens yrkeskultur snarare än 

intervjupersonerna som individer. 

5. Resultat & analys 
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Utifrån studiens sociologiska fråga om polisers hantering och förklaring till en annan 

kollegas anmälningsbara handlingar kommer analysen att delas upp i två delar som 

sorteringsmodellen tydliggör. Analysen kommer att redogöra för de anmälningsbara 

gärningar som framställs som ”oacceptabla” vilket innefattar de händelser som anmäls, 

och de anmälningsbara gärningar som framställs ”acceptabla”, vilket innefattar de 

handlingar som hanteras på något annat sätt än en anmälning. Resultatet av empirin 

kommer att redogöras och analyseras parallellt för att skapa en röd tråd i avsnitten. 

Följande avsnitt kommer att presenteras i förhållande till teori och tidigare forskning. 

5. 1 Handlingar som framställs ”oacceptabla” 
 
Avsnittet kommer att presentera det samband som framkommit gällande alla 

anmälningsbara handlingar som framställs ”oacceptabla”. 
 
 
Genom att studera intervjupersonernas berättelser om anmälningsbara handlingar så 

identifieras en gränsdragning mellan vilka handlingar som framställs “acceptabla” och 

“oacceptabla”. De gärningar som kategoriseras som “oacceptabla” är de som på något sätt 

inte går att personligen försvara eller försvaras. Gärningar som inte är acceptabla visar sig  

vara:  anmälningsbara  gärningar  mot  polisverksamheten  eller  anmälningsbara

gärningar för egen vinning. Nedan kommer det att redogöras för flera motivbeskrivningar 

som intervjupersonerna beskriver är oacceptabla handlingar utförda av kollegor. Det som 

ses  genomgående i  intervjuerna  är att  de här  handlingarna inte kan  legitimeras  av 

kollegor. 
 
 
Det  som  påvisas  i  intervjuerna  är  att  dessa  anmälningsbara  gärningar  ses  som 

”oacceptabla” på grund av att tystnadskoden bryts, det vill säga att kollegan inte kan tysta 

ner händelsen och ”vi mot dem” perspektivet kan inte användas. Det finns inte utrymme 

för kollegorna i gruppen att tysta ner händelsen på grund av det finns tillgängligt för 

allmänheten, exempelvis kameraövervakning eller att det loggas. Ett tydligt mönster som 

sträcker sig genom alla intervjuer är att “vi mot dem”-tänket riktar sig till kollegan som 

begår en sådan handling. Detta innebär att kollegan placeras i “dem”-gruppen på grund av 

att hen har utfört en oförsvarlig handling. Nedan kommer svaren av intervjupersonerna 

analyseras och skapa förståelse för varför just de här specifika handlingarna inte är 

acceptabla. En  viktig ståndpunkt  som  bör tas  upp  är att  poliserna  genomgående i 



25  

intervjuerna påpekar att brott aldrig är en okej handling. Likartade exempel på 

anmälningsbara handlingar dök upp i intervjuerna och analysen visade tydliga kopplingar av 

hur handlingar delas in i kategorierna ”oacceptabla” handlingar och ”acceptabla” 

handlingar. För att analysera dessa samband kommer tidigare forskning samt Goffmans 

teori  och  begrepp  om  “teamframträdande” och  den  främre och  bakre  regionen att 

användas. 

  5.1.1 Motivbeskrivning 
Informanterna fick frågan om hur de ser på anmälningsbara handlingar som begås av 

kollegor. De tog upp flera exempel på situationer som de själva varit med om tillsammans 

med andra kollegor. Intervjupersonerna berättade även om händelser där poliser på andra 

orter begått anmälningsbara gärningar och förklarar sina personliga känslor kring det. 
 
Exempel som tas upp angående anmälningsbara handlingar mot verksamheten kommer 

nedan redogöras. Det kan vara när en polis tar pengar från den gemensamma fikakassan 

eller att en kollega vid ett ingripande börja äta eller ta något från brottsplatsen. Det finns en 

nolltolerans gentemot dessa handlingar och poliserna förklarar att dessa gärningar inte är 

acceptabelt i några avseenden. 

Vi hade någon polis som var misstänkt för va tusan va brottsrubriceringen.. Förskingring eller 
något sånt där att man hade på något sätt smusslat med pengar och sånt här, och då var domen 
stenhård, då tyckte man liksom fyfan den jäveln, den får inte vara kvar. -Gabriel 

 
 
Gabriel berättar om en händelse där en polis var misstänkt för förskingring och beskrev att 

något sådant inte ska ske och att den här polisen inte hör hemma i verksamheten. 

Återkommande i intervjuerna om de anmälningsbara handlingarna som en poliskollega kan 

begå framkom ett tydligt mönster hos intervjupersonerna att det handlar om 

anmälningsbara handlingar som begås av enskilda individer till egen vinning eller 

personligt bruk. Katarina förklarar en liknande händelse: 
 

Ja det är nolltolerans mot stöld eller så.. att man tar tio kronor i kassan eller som jag vet att folk har 
om det varit någon köpt in chokladbollar för den här kaffekassan så fick man lägga 5kr själv och då 
försvann det ju mer chokladbollar än vad som kom in och sådana grejer varför, jag kan inte 
begripa det.. -Katarina 

 
 
Här påvisas ett tydligt förakt för kollegan som begår gärningen. Här kan man se en tydlig 

illojalitet mot teammedlemmarna. Detta skapar ett hot mot resterande personer i teamet och 

poliserna påpekar att det inte finns någon acceptans i de handlingarna. En handling som 

förskingring kan ses som en handling där den personliga vinningen står i fokus. Det är 
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avgörande för hur resterande medlemmar hanterar händelsen så att inte publiken mister 

förtroendet  till  de  andra  aktörerna  som  står  på  scenen  och  framträder  (Goffman, 

2014:151). Teamet kan inte legitimera handlingen eftersom att det anses vara ett 

soloframträdande som inte följer teamets praxis. 
 

Skulle jag gå och stjäla på min fritid så kan jag nog tacka för mig och gå härifrån. -Gabriel. 
 
 
Dessa händelser legitimeras inte av informanterna då dessa handlingar inte är accepterade 

att göra som verksam polis. Genom dessa händelser kan den främre regionens 

framträdanden på de brott som informanterna framställer som ”oacceptabla” handlingar 

appliceras. I den främre regionen, där poliser är offentliga för allmänheten, kommer de att 

agera uppriktigt  och  rätt  för  att  visa  sin  publik  deras  lojalitet  och  lämplighet  

(Goffman, 2014:82). Detta samtidigt som teammedlem ska upprätthålla teamets normer och 

värderingar. När det inte upprätthålls kan inte teamet agera som ”osynlig publik”. När 

kollegan i den främre regionen missgynnar teamets scenframträdande, skapar det ett 

angrepp mot resterande medlemmar i teamet, det skapar obalans och illojalitet. Ett tydligt 

exempel är när frågan om hur verksamheten skulle hantera situationen om en kollega begår 

en anmälningsbar handling, Claes berättar: 

Jag vill nog säga att det gör inte, utan vi som är poliser tycker att det är viktigt att begår du ett brott 
så får du stå till svars för det. Och poliskåren ska inte stå till svars för det, utan det får du göra, du 
som har gjort det. Så jag tar inte, jag far inte så illa av att kanske någon annan har gjort något fel. -
Claes 

 
 
Det som informanterna även tar upp i intervjuerna som en oacceptabel handling är att göra 

slagningar (söka i register) på sin egen bil, grannens bil eller att man som polisanställd 

utnyttjar systemet med att gå in och klippa omhändertaganden av körkort. De förklarar att 

det är svårt att inte bli anmäld för dataintrång då man ser vad varje anställd har sökt på när de 

är inloggade i systemet. Nedan följer de händelser som intervjupersonerna redogjort för: 
 

Dem går ju igenom och tittar vad vi har gjort för slagningar och sen klankar dem eller liksom ger 
support då och då blir man dömd för dataintrång så vi har ju några stycken som blivit det då.. 
-Stina 

 
 
Stina hävdar här att det finns kollegor som har blivit anmälda för att ha utnyttjat sitt arbete 

för att kunna ta reda på saker för egen vinning. Hon förklarar senare att dessa handlingar inte 

accepteras av resterande kollegor, utan att man som kollega funderar på hur personen tänkte 

när den gjorde handlingen och att personen borde begripa att det inte är en accepterad 

handling att göra. Stina förklarar också att polisen har en rättsuppfattning och att det går 
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före det känslomässiga. Här utspelar sig en handling där det inte går att undgå att personen 

gjort fel. Det finns tydlig bevisning som gör att handlingen inte är acceptabel, den går emot 

polispraxis vilket gör den oförsvarbar. Gällande en anmälningsbar handling av denna sort 

går det inte som polis att vittna för kollegans vinning. Här har den enskilda aktören utspelat 

ett framträdande utan de andra aktörernas förståelse. Det gör att teammedlemmarna inte 

kan legitimera handlandet från den enskilde individen i teamet och inte agera som ”osynlig 

publik”. 
 
Samma fråga om dataintrång och slagning på egen bil ställs i intervjun med Anna. Där hon 

påvisar att slagningar inte anses vara en acceptabel handling av kollegor när det är av en 

ren nyfikenhet. 
 

Att slå på andra av ren nyfikenhet, nej det tycker jag inte verkar som att någon tycker är okej.  - 
Anna 
 

Gabriel tar upp en liknande händelse där en polis utnyttjade sin position, samt hans åsikt om 

handlandet: 
 

Då gick han in på trafikavdelningen, letade upp körkortsomhändertagandet, rev det och gav tillbaks 
körkortet till henne. Han har fått sparken, med all rätt. Det är det jag menar, vi har liksom en 
praxis. -Gabriel. 

 
 
Det som framställs vara en oacceptabel handling av en kollega visar sig vara när individen i 

något avseende sätter verksamhetens grundläggande principer på spel. I tidigare forskning 

beskriver Rolf Granér en tydlig skillnad på hur poliser skulle prioritera anmälda brott. “Om 

en polis skulle slå till en berusad person hade det ursäktas. Skulle händelsen varit 

annorlunda på så vis att polisen snor plånboken från den gripne, så skulle den händelsen 

aldrig ursäktas” (Granér, 2004:173). Poliser är en samlad grupp av individer som bildar ett 

team. Teamet har normer och värderingar som i ett kollektiv ska legitimeras av varandra. 

Poliserna i kåren arbetar tillsammans med brott i samhället och har som huvudmål att 

bekämpa brottslighet. När någon i teamet motsätter denna grundprincip med att begå 

handlingar som gruppen arbetar emot framkommer en illojalitet och osäkerhet bland de 

andra. Teamet är beroende av varandras framträdande inför sin publik. Om då någon visar 

motsatsen för sin publik, så måste de andra stå till svars för den enskilda individens 

snedsteg. Kan inte teamet försvara handlingen genom dess teampraxis så kategoriseras 

gärningen som ”oacceptabel”. Det analysen påvisat är att informanterna aldrig tycker att 
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dessa typer av handlingar är acceptabla. Handlingarna som utförs rubbar deras normer och 

värderingar och deras yrkes innebörd. 
 
Intervjupersonerna berättar om att ”oacceptabla” handlingar utspelar sig lika i tjänst såväl 

som utanför tjänst. Det finns ingen gränsdragning mellan att vara i tjänst eller i privatlivet. 

Tidigare forskning påvisar att poliser anser sig vara poliser. I deras privatliv anses de vara 

poliser likaväl som när de är på arbetsplatsen (Ulfsdotter Eriksson & Linde, 2014:36). Den 

främre regionen för poliserna är då konstant i fokus. Polisen är i ett konstant framträdande 

och måste upprätthålla normer och värderingar från teamet. 

5.2 Handlingar som framställs acceptabla 
 
Avsnittet kommer att presentera det samband som framkommit gällande alla 

anmälningsbara gärningar som framställs ”acceptabla”. Avsnittet ämnar att skapa 

förståelse  för  hur  den  enskilde  polisen  kan  legitimera  kollegors  anmälningsbara

gärningar genom att använda sig av yrkeskårens acceptanskultur. Anmälningsbara 

gärningar har visat sig kunna legitimeras genom två olika sätt, teamförskjutning och 

teamcensurering. Det centrala i att kunna legitimera en anmälningsbar gärning är att den 

enskilde polisen kan använda sig av sitt team. Detta sker både i situationer med teamet men 

även i situationer där teamet agerar ”osynlig publik”.  
 

Det mest slående i analysen av de genomförda intervjuerna är diskrepansen mellan 

grundmoral och verklighet inom polisverksamheten. Alla poliser påkallar, som tidigare 

nämnt, att brott aldrig är okej. Detta motsägs längre in i intervjuerna när det diskuteras 

olika typer av anmälningsbara handlingar som kan begås av en polis. Alla intervjupersoner 

berättar om sammanhållningen mellan kollegor som en central del i deras arbete, något som 

även visat sig gälla när en kollega har utfört en anmälningsbar handling. Det ska  

understrykas  att  de delar  som  redogörs  i  kommande analys  kan centreras till just den 

kollegiala sammanhållningen. Uppdelningen mellan teamförskjutning och teamcensurering 

påvisar skillnader mellan hur anmälningsbara gärningar kan legitimeras, samtidigt som 

empirin visar att basen i legitimeringarna är den kollegiala sammanhållningen. Det som har 

visat sig centralt i möjligheten att legitimera en kollegas anmälningsbara gärning är teamet. 

Teamet i sin tur bygger på en stark kollegial sammanhållning. 
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Den tidigare forskning som har diskuterats framlägger att polisers yrkeskultur leder till att 

de agerar i enlighet med varandra och att polisers beteenden blir förutsägbara (Granér, 

2004:59). Polisers yrkeskultur beskrivs även som en socialisationsprocess som startar vid 

utbildningen och som formar individerna till att agera utefter samma normsystem (Carter, 

2002:180). I intervjuerna har intervjupersonerna pratat om den kollegiala 

sammanhållningen genomgående i intervjuerna. Den kollegiala sammanhållningen har visat 

sig ha ett starkt samband till Goffmans teori om team då yrkeskåren agerar i enlighet till de 

normer som implementeras redan under utbildningen, där den enskilde individen formas in 

i polisteamet. Teamet upprätthåller en gemensam identitet gentemot varandra och 

identiteten och ageranden känns givna av dess kontext. 
 
Nedan kommer de resultat gällande alla anmälningsbara gärningar som inte anmälts att 

redovisas. Dessa gärningar har legitimerats på ett annat sätt. Dessa legitimeringar, som görs 

med hänvisning till kollegialitet, tystnadskoden och “vi mot dem”, leder till att 

handlingarna kan komma att anses som ”acceptabla”. Först kommer de anmälningsbara

gärningar som legitimerats genom teamförskjutning att redovisas och analyseras. Efter 

följer en redovisning över de handlingar som legitimeras av polisyrkets teamcensurering. 

Slutligen kommer en redogörelse för hur den kollegiala sammanhållningen möjliggör att en 

kollega kan legitimera en anmälningsbar gärning. Redogörelsen skapar förståelse i varför 

en polis i kommande fall kan legitimera en anmälningsbar gärning genom “vi mot dem” 

och tystnadskoden. Analys sker parallellt med resultat av empirin för att skapa en tydlig röd 

tråd. 

  5.2.1 Teamförskjutning 
Teamförskjutning är, som tidigare redogjort, ett begrepp skapat för studien. Begreppet 

innefattar det ”vi mot dem”-tänk som sammanfattats i tidigare forskning i korrelation med 

vald teori om team och regionerna. Begreppet visar hur teamet är centralt för att ett ”vi 

mot dem”-tänk ska kunna legitimera en anmälningsbar gärning. Här frångår begreppet den 

tidigare forskning då begreppet visar teamet som centralt, medan tidigare forskning 

påvisar ageranden av enskilda poliser. Teamförskjutning innefattar också ”den osynliga 

publiken”, agerar en enskild polis genom att använda sig av ”vi mot dem” agerar teamet 

som ”osynlig publik”. Detta redogörs för nedan. Begreppet påvisar den förskjutning av 

skulden som teamet gör när en ur teamet begått en anmälningsbar gärning mot någon i 
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allmänheten. Förskjutningen möjliggör att poliserna som team kan legitimera handlingen 

genom att lägga skulden på allmänheten.  
 
En av intervjupersonerna berättar om ett fall där två poliser agerat med övervåld mot en 

person i arresten. Han berättar att poliserna tröttnade på den arresterade: 
 
 

Där kan man ju se att dem tröttnar på honom, och när jag pratar med honom så är han ju jättedum om 
man säger så. Hela vägen jättedum och otrevlig (..) och då ser man hur dem tröttnar på han för 
dem tar ju av honom kepsen och då sätter han på sig den och då är det en polis som slår av honom 
den och det ser ju illa ut naturligtvis, men då är ju.. Tålamodet är ju slut. - Thomas 

 
 
I ovanstående citat så legitimerar Thomas polisernas anmälningsbara ageranden genom att 

anse att det var den arresterade som provocerade fram beteendet. Thomas, som en del av 

polisteamet, gör en teamförskjutning genom att se hur poliserna i detta fall gjorde fel, men 

att felet förskjuts till den personen som här befinner sig i “dem”-gruppen, alltså den 

kriminella. I den främre regionen ska man upprätthålla de arbetsnormer som existerar i den 

praxis man arbetar efter, men här sker en motsats. Istället väljer Thomas, som en del av 

polisernas team att upprätthålla en fasad där han skyddar sina kollegor genom att sätta de 

kriminella i en “dem”-grupp. Situationen utspelas mellan två poliser och en från 

allmänheten. Det som skapar diskrepansen mellan poliserna och den kriminella från 

allmänheten är polisernas syn på sig själva som rättskiparna. Studeras händelsen utifrån att 

dessa poliser ingår i poliskårens team så agerar dessa poliser tillsammans för att 

upprätthålla en gemensam syn på situationen. Teamförskjutningen sker genom att poliserna 

förskjuter skulden till ”dem”-gruppen och de upprätthåller då den teampraxis som råder.

Poliserna kan legitimera varandras beteende genom att anpassa sig till vilken publik som 

möts och tillsammans skapa en given definition av händelsen. Thomas, som i detta fall inte 

var medverkande i situationen, väljer som teammedlem att legitimera sina kollegors 

beteende genom att upprätthålla kollegornas syn på situationen. Teamet legitimerar 

händelsen som en osynlig publik där de tillsammans gör en teamförskjutning.  

 

Anders berättar i sin intervju om en situation han vet är felaktig: 
 
 

Annars kan man också inse.. tycker man ju då utan och veta att det är hänsyn taget, det vet man ju 
inte, men att aa vafan, kolla hur lång tid den personen har blivit provocerad också.. (..) Men just 
det om någon står och slår en bojad, det är ju så extremt tydligt övervåld. Men fortfarande kan 
man känna att.. Ja det kan bero på väldigt mycket. Det kan hända saker som gör att det är mindre 
illa än vad det är eller ge mer förståelse för illa är det - Anders 
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Här hävdar Anders att agerandet är fel men att han ändå anser att det kunde finnas 

bakomliggande faktorer bakom agerandet. Handlandet kategoriseras som “oacceptabelt” 

genom att Anders förklarar att det är övervåld. Genom att Anders ändå förskjuter skulden 

till ”dem”-gruppen så framställs agerandet som accepterat då Anders upprätthåller en 

förståelse för händelsen. Teamets praxis visar sig här genom att legitimera händelsen via 

“vi mot dem” som är en del av den praxis som poliser formas in i. Även i detta fall ses ”vi 

mot dem” genom klassificeringen teamförskjutning då händelsen utspelas mellan en polis och 

en kriminell. Felaktigheten förskjuts av “vi”-gruppen till “dem”-gruppen och legitimerar på 

så sätt händelsen. Vidare i intervjun berättar Anders att: 
 
 

Jag skulle lätt acceptera att det sker med lite mer våld men att det löses bra utan att vi kollegor blir 
skadade. Sen om det är en misstänkt som kanske får lite extra ont, det skulle jag personligen inte ha 
något problem med. Jag skulle inte anmäla det. Om det blir.. Jag tror inte att jag skulle anmäla det 
om det är så att någon misstänkt får någon extra smocka i tumultet. - Anders 

 
 
Analysen av citatet visar här att det yttras en teamförskjutning i händelsen när Anders 

berättar att han inte skulle ha något emot att en misstänkt tog extra skada vid ett 

ingripande. Anders upprätthåller även sin yrkeskår som ett team genom att hävda att så 

länge hans kollegor, i “vi”-gruppen” inte blir skadade så gör det ingenting att den 

misstänkte, i “dem”-gruppen, blir det. Teammedlemmar är präglade av den teampraxis som 

råder att lita på att de andra inom teamet agerar på ett rätt sätt. Teammedlemmar har även 

ett starkt band som inte publiken har (Goffman, 1959:108), vilket i detta fall lämnar den  

misstänkte blottad mot  en  “vi”-grupp med  stark  sammanhållning  och  kåranda, 

poliserna. Teamförskjutningen gör att poliserna, som rättskipare, accepterar kollegors 

övervåld genom att förskjuta skulden på dem poliserna vill bekämpa.  

 

Gabriel berättar om ett fall där den enskilde polisen blev dömd för vållande till 

kroppsskada: 
 

Vi hade en kollega som dömdes för vållande till kroppsskada då han ingrep här uppe i arresten, tog 
tag i en individ och la ner honom och gjorde det kanske slarvigt vilket gjorde att individen slog i 
tänderna och bröt av en tand, och det blev anmält för vållande till kroppsskada. Om det ärendet 
pratas det generellt att “vafan det är ju så jävla lätt hänt, alltså det är förjävligt ska han bli dömd 
för det för det kan ju hända vem som helst när som, det är lätt att det blir lite fel” - Gabriel. 

 
 
Gabriel berättar alltså att den enskilde polisen blev dömd för brottet. För att analysera 

citatet ses det som en teamförskjutning ,som en del av polisers acceptanskultur, för att 

förstå varför Gabriel har förståelse för kollegan. Det som framgår då är hur teamet skapat en 
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gemensam definition av situationen där de anser att polisen inte borde ha blivit dömd. 

Definitionen är i detta fall att det hade kunnat hända vem som helst inom teamet och att 

polisen inte borde blivit anmäld för händelsen. I detta fall har då en från “dem”-gruppen 

anmält en i “vi”-gruppen. Det framgår att “vi”-gruppen har, genom att skapa en gemensam 

definition av situationen, gjort en teamförskjutning. Detta perspektiv yttrar sig här genom 

att teamet anser att våldsmonopolet, som är en del av det legitimerade yrkesutövandet där 

våld är försvarligt om andra medel är otillräckliga, kan förstås genom att ha en stark 

sammanhållning i “vi”- gruppen. Denna sammanhållning gör att “vi”-gruppen får förståelse 

för att detta hade kunnat hända vem som helst i teamet, och tycker att det är illa att en från 

“dem”-gruppen har anmält detta. Teamet agerar i detta fall skyddsnät för den enskilde 

polisen genom att den teampraxis som poliserna har innebär att upprätthålla en gemensam 

syn på situationen. Den enskilde polisen har framfört ett privat framträdande men genom 

att polisen införlivade de normer som teamet har kan teamet legitimera handlingen. Det 

privata framträdandet legitimeras genom ”den osynliga publiken”. Gabriel anser att polisen 

gjorde rätt, Gabriel upprätthåller teamförskjutningen genom att förskjuta skulden på den 

kriminella.  
 
I en av intervjuerna berättar Anna hur hon ser på att kollegor blir anmälda av allmänheten 

för brott som rör våldsmonopolet: 
 
Det är nog olika som sagt men om man blir anmäld av någon man har kört in så att säga som har 
varit våldsam som man har fått använda våld mot själv.. Då ser man väll, då tycker man väll att det 
inte är okej att man blir anmäld för att man är tvungen att använda våld. – Anna 
 

 
Anna berättar i ovanstående citat att hon inte anser att det är rätt att kollegor blir anmälda 

för brott som rör våldsmonopolet om en polis har behövt använda våld mot en misstänkt. 

Citatet berättar inget om att det finns förståelse för allmänheten eller om ett fel egentligen 

har begåtts av polisen utan bara att det inte är okej att bli anmäld för sådana händelser.

Genom att studera händelsen som en teamförskjutning så påvisar citatet att om poliser möts 

av våld så är det legitimt att använda våld tillbaks. Här framgår det att poliser kan ses som 

ett team som inte bör ifrågasättas när det varit den kriminella som framkallat reaktionen. 

“Dem”-gruppen, har i detta fall gjort att poliserna i “vi”-gruppen” använt våld. Poliser 

arbetar som ett team genom den starka sammanhållningen med implementerade normer och 

sätt att skapa föreställningar. Då poliserna ser sig som rättskipare i samhället vars mål är att 

bekämpa de kriminella så kan alltså händelsen legitimeras genom en teamförskjutning.   
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En teamförskjutning har även visat sig i en händelse som Kalle redogör för: 
 

.. gjort sig skyldig till ett avskyvärt brott och då sopar han på och så tycker han att aja men det där 
är det enda straffet den här personen kommer få. Även om personen kommer att få fängelse så 
skulle han ju ha en jävla smäll. Ah då kan man rättfärdiga det så kanske va - Kalle 

 
 
Kalle redogör för att en anmälningsbar gärning av en polis kan rättfärdigas genom att se på 

vad  personen som polisen hanterat har  gjort. Här sker en teamförskjutning genom att 

se poliser som rättskiparna i samhället som en “vi”- grupp samtidigt som den kriminella ses 

som “dem”-gruppen. Polisers huvudmål är att upprätthålla lagar och regler i samhället 

(Polisen, 2016). Slutsatsen är att om en polis begår en anmälningsbar gärning mot en 

misstänkt så kan det legitimeras genom att se på polisens motiv till detta. Hittills har de 

citat som tagits upp visat på att anmälningsbara gärningar mot en i “dem”-gruppen kan 

legitimeras genom att förskjuta felaktigheten på den misstänkte. Denna förskjutning är 

möjlig genom att använda sig av en teamförskjutning. Teamet legitimerar här 

anmälningsbara gärningar mot en i “dem”-gruppen genom att ha en gemensam definition 

av situationen. Denna definition har sett olika ut beroende på publik, men har varit antingen 

att ”dem”-gruppen provocerat fram beteendet eller har begått ett brott som anses avskyvärt 

av teamet, poliserna. 
 
Kalle  berättar  om  ett  uttryck  som  florerar  i  poliskulturen,  “Kungens  Pojkar”.  Han 

 

förklarar begreppet som: 
 

När poliser gör sig skyldiga till mindre lagöverträdelser, exempelvis att man kör för fort med 
polisbilen trots att man inte har anledning till det (..) det är oetiskt och rent brottsligt (..) men 
kungens pojkar gör som dem vill. Man står över en lagregel eller trafikregel då och sen är man 
beredd att ta den risken och sen Jaja kungens pojkar är det ingen som kan.. För det är bara du som 
enskild som kan veta om det du gör har stöd eller inte. Ingen kommer ifrågasätta dig - Kalle 
 

Anledningen till att Kalle uttrycker att ingen kommer att ifrågasätta en enskild polis härleds 

till det team som en polis befinner sig i. Teammedlemmar har som uppgift att stötta och 

lita på att alla teammedlemmar agerar rätt och följer de normer som råder. Om 

teammedlemmarna litar fullt ut på individen så kommer inte individen, i detta fall den 

enskilde polisen, att ifrågasättas. Teamet fungerar som ett skyddsnät för felaktigheter, men 

litar i förstaskedet på att den enskilde polisen gör rätt ageranden. Skulle det då utföras en 

anmälningsbar handling av en polis i “vi”-teamet som är ”oacceptabel” och teamet inte kan 

rättfärdiga handlingen genom sin teampraxis så stigmatiseras den polisen. Agerar polisen 

däremot i enlighet med den teampraxis som råder även om hen agerar själv, så kan teamet 

agera som ett skyddsnät. Teamet kan då legitimera den anmälningsbara gärningen genom 
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att använda sig av tystnadskoden eller “vi mot dem”. Detta fenomen förklarar Goffman 

genom ”den osynliga publiken”. Ett team har ett osynligt men värdefullt band som existerar 

även utanför de framträdanden som sker tillsammans. En enskild teammedlem, här en 

polis, agerar i enlighet med polisernas teampraxis även om teamet inte är närvarande. 

Beroendet av teamets tillhörighet är omedveten. Detta gör att teamet kan legitimera en 

enskild polis anmälningsbara gärning om polisen har agerat enligt den teampraxis de har. 
 
 
Som Erving Goffman beskriver det så har ett team en hemlig sammanhållning som 

publiken inte ämnar att se (Goffman, 1959:108). Denna sammanhållning yttrar sig här 

genom den kollegiala sammanhållningen. Sambandet gällande alla teamförskjutningar har 

visat sig gälla de brott som skett i yrkesutövningen där definitionen av situationen har varit 

enad från teamet. Denna definition har byggt på att den arresterade, i “dem”-gruppen har 

provocerat fram det oegentliga beteendet hos “vi”-gruppen. Beteendet har provocerats fram 

av “dem”-gruppen antingen genom verbal och fysisk provokation eller genom vilken typ av 

brott som den arresterade har utfört.  

  5.2.2 Teamcensurering  
Det som framgår i analysen gällande tystnadskoden är att den finns, men att det visar sig i 

två olika former. Detta ledde till konstruktionen av korsklassifikationen teamcensurering 

som sammanfattar hur tystnadskoden har redogjorts för i intervjuerna. Detta avsnitt 

kommer att redogöra för hur tystnadskoden, som en del av polisers teampraxis och 

acceptanskultur, kan påverka en polis till att inte anmäla en kollega för en 

anmälningsbar gärning. Tystnadskoden har visat sig användas med hjälp från teamet, vilket 

leder till en teamcensurering.  

 

Tystnadskoden yttrar sig när valet uppstår om en polis ska anmäla en kollega eller inte. När 

valet uppstår studeras i detta avsnitt tystnadskoden som en del av polisers acceptanskultur 

som både är medveten och omedveten. Michael Long et al. beskriver tystnadskoden som en 

del av den yrkesidentitet man erhåller som polis. Den tidigare forskning som diskuterats 

gestaltar en tystnadskod som råder mellan kollegor. Det framgår att poliser inte är benägna 

att anmäla eller vittna mot en kollega. En polis anmäler inte sin kollega på basis av två 

faktorer; dels för att man inte vill bli stigmatiserad från gruppen och dels för att det inte finns 

några konsekvenser av att inte anmäla en anmälningsbar gärning (Long et al., 2013:245-

247). De två faktorerna som påverkar en polis att inte anmäla sin kollega stärker synen på 
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poliser som ett team. Ett team har normer och värderingar som alla medlemmar förväntas att 

upprätthålla. Anmäler en polis en kollega så finns risken att bli stigmatiserad från gruppen. 

Att anmäla en kollega kan alltså ses som en oförsvarlig gärning av de andra 

teammedlemmarna. Teammedlemmar litar på att alla upprätthåller de föreställningar som är 

förutbestämda och en del av de förutbestämda föreställningarna inom poliskåren är 

tystnadskoden. Anmäler man en kollega blir man utesluten ur teamet. Teamcensurering är en 

korsklassificering mellan tidigare forskning och teori som empirin har belagts med. Det har 

visat sig att det finns två typer av teamcensurering. Båda dessa relateras till polisens 

användning av sitt team. Teamcensureringen sker genom att antingen hjälpa en kollega med 

en anmälningsbar gärning eller att inte anmäla en anmälningsbar gärning till högre chefer. 

Teamcensureringen har visat sig ske på den kollegiala nivån, något som kommer att 

redovisas i detta kapitel.   

 

Begår en kollega en anmälningsbar gärning kan den kollegiala tystnadskoden råda, vilket kan 

göra att gärningen ses som “acceptabel”. Denna studie har visat att den kollegiala 

tystnadskoden yttrar sig när intervjupersonerna beskriver den sammanhållning som kollegor 

har: 
 

Vi blir ju mer vänner än arbetskollegor och då stiger ju den här möjligheten till att acceptera 
snedsteg också. Ta det här med rattfylleri till exempel (..) man vill att en kollega slutar med det 
men man vill inte bli inblandad. Jag vill ju inte vittna mot min kollega - Gabriel 

 
 
I ovanstående citat berättar Gabriel att även om man har stött på en kollega som har kört 

rattfull så vill man inte vittna. Genom att Gabriel vill vara tyst om händelsen sker en 

teamcensurering. Gabriel, som är en del av teamet, skyddar sin kollega från att bli dömd för 

rattfylleri genom att inte vilja vittna eller bli inblandad. Som det kommer att visa sig så kan 

teamet acceptera anmälningsbara gärningar som är utförda av en kollega genom att tysta ner 

händelsen.  

 

Gabriel berättar vidare att man lättare kan hålla tyst om en kollega är för hårdhänt i ett 

ingripande än om en kollega stjäl. Då kan man backa upp sin kollega, likt ett team som 

tillsammans upprätthåller en gemensam föreställning för sin publik. 
 

Det är lättare att blunda för någon eller hålla tyst om när det ingrips kanske lite väl hårt kontra att 
någon stjäl, där är ju acceptansen minimal medans på den andra kan den vara lite högre. Alltså 
acceptansen till att hålla tyst eller så - Gabriel 
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Gabriel förklarar här att våldsingripande är mer försvarligt än om någon stjäl. 

Våldsingripandet är en del av polisyrket och är därför given för dess kontext. Poliskåren 

har rätt att använda våld i de gånger det är försvarligt. Teamet kan i detta fall agera 

skyddsnät för en anmälningsbar gärning som rör våldsmonopolet och censurera händelsen. 

Gabriel berättar att detta är något man som teammedlem kan blunda för. Det som framgår 

är alltså att ett våldsingripande är en del av det arbete poliser bedriver. Våld kan försvaras 

av teamet genom att antingen applicera “vi mot dem” som förklaras i tidigare avsnitt, eller 

vara tyst om händelsen. Här agerar poliserna i enlighet med sitt team och yrkesgruppen står 

som en enad front. Polisers huvudmål är att upprätthålla ordning i samhället, och 

våldsmonopolet är en viktig del i deras yrkesutövning. Poliser kan här alltså tillsammans 

censurera händelsen genom att upprätthålla en gemensam definition av situationen som gör 

att man, enligt teampraxis, kan vara tyst om en kollegas snedsteg.  
 
 
Mikael har liknande åsikter i sin intervju när han pratar om hur det är att anmäla en kollega: 

 
Att jag går och pratar med min chef på en gång för det är ju inte acceptabelt men inte riktigt så 
enkelt är det inte när man kommer ut i verkligheten. Då är det ju kårandan och trycket från de 
äldre - Mikael 

 
 
Mikael berättar att det är kårandan som gör att man inte går och berättar om övervåld till 

sin chef direkt. Kårandan är de normer och värderingar som skapar polisers gemensamma 

identitet (Ekenvall, 2008:66). Ett team präglas av samma karaktärsdrag som kårandan, 

normer och värderingar som är gemensamma för en samling individer. En del av polisens 

kåranda är tystnadskoden. Genom att studera tystnadskoden som en del av de gemensamma 

normer och värderingar som poliskåren har, ser man även att poliskåren är ett team. 

Kårandan innefattar att man agerar enligt polisers gemensamma identitet, och en del av 

identiteten är att agera som ett team. Teamcensureringen påvisar här hur intervjupersonerna 

beskriver kårandan i korrelation med att poliser har påvisats vara ett team som skyddar 

varandra, detta genom att vara tyst.  
 
 

Att en polis inte anmäler en kollega på grund av att man inte får några konsekvenser om 

man inte anmäler är också ett sätt för en polis att upprätthålla tystnadskoden. Eftersom 

ingen negativ sanktion sker om man inte anmäler så kan en polis istället fortsätta att 

censurera händelser så att de inte når den främre regionen.  
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Informanterna berättar även om hur kollegor hjälps åt i situationer som kunde lett till en 

anmälan. Detta är det andra sättet en teamcensurering kan ske på. Följande redovisar  hur en  

kollega i  första  skedet  har legitimerat  en  anmälningsbar handling genom att på något 

sätt hjälpa sin kollega som agerat felaktigt. Denna legitimering är en teamcensurering på 

grund av att kollegan inte anmäler, utan håller gärningen inom den kollegiala sfären. Katarina 

berättar: 
 

Jag kan ju tänka mig att klart att man värnar om sina bästa arbetskompisar ifall det skulle hända 
något. Sen får det verkligen vara små grejer isåfall, kanske om det är någon som glömt en 
OCspray på bordet, att man säger till den då istället för att anmäla - Katarina 

 
 
Här framgår det att Katarina gör en teamcensurering genom att direkt legitimera en 

kollegas anmälningsbara gärning genom att prata med kollegan istället. Detta är ett 

genomgående tema i hur gärningar kan legitimeras av kollegor, att man pratar med den 

berörda kollegan. Handlingar som legitimeras av kollegor sker i första hand i den bakre 

regionen. I den bakre regionen har inte publik insyn i hur framträdanden går till och i detta 

fall kan poliser arbeta utefter en del av den praxis som baseras på acceptanskulturen, 

tystnadskoden. Teamcensureringen visar sig alltså här när poliser i den bakre regionen 

agerar som ett team och hjälper varandra vid anmälningsbara gärningar. Detta är en del av 

den acceptanskultur som implementeras tidigt i polisers yrkesutövning. Tystnadskoden 

visar sig här gälla när teamet tillsammans har skapat en gemensam definition av sådana 

likartade situationer och genom teampraxis hjälper varandra så att anmälningsbara 

handlingar censureras för allmänheten. Anders berättar liknande: 
 

Jag tror att folk anmäler om det är någon grövre sak. Jag tror inte att folk skulle anmäla småsaker. Jag 
skulle ge min kollega en jävla dask i nacken om han tog godis i en godisaffär om han är på inbrott 
eller något. Men jag skulle inte anmäla det, däremot skulle jag tydligt markera att det där gör du fan 
inte om - Anders 

 
 
Anders väljer här att agera som Katarina, prata med kollegan istället för att anmäla. För att 

kontrollera att kollegan i framtiden agerar i enlighet med den teampraxis som råder så 

förklarar Anders för kollegan att beteendet inte accepteras av teamet då det strider mot den 

föreställning som teamet ska upprätthålla för publiken, alltså allmänheten. 

Teamcensureringen skyddar här kollegan genom att undvika en sanktion och istället påvisa 

teamets definition av händelsen som ett rättesnöre för polisen. Teamet väljer här att tysta 

ner den anmälningsbara gärningen. Anders berättar vidare att han har kommit undan med 

ett tjänstefel med hjälp av en kollega. Han berättar att kollegan legitimerat hans felsteg 

genom att prata med honom. Kollegan legitimerade, i enlighet med teampraxisen, Anders 



38  

agerande genom att dölja händelsen, en teamcensurering skedde. Anders berättar om känslan 

efter: 
 

Sådant kan hända men det hade varit en grund, en anmälan om någon hade velat. Men då kanske det 
inte hade gagnat mig. Det har gjort att jag aldrig kommer att göra så igen och på grund av att han 
inte anmälde så slapp jag ett löneavdrag. Så det var skönt. Jag lärde mig något av det - Anders 

 
 
Anders anmälningsbara gärning legitimerades av en kollega som upprätthöll tystnadskoden 

genom att inte anmäla. Detta gjorde att Anders slapp den påföljd som

annars hade blivit om gärningen anmälts. Situationen censurerades alltså genom att teamet 

legitimerade gärningen som ”acceptabel”. Situationen utspelade sig i polishuset, vilket ses som 

den bakre regionen där publiken inte har access till fältet. Gärningen nådde aldrig den 

främre regionen då en kollega legitimerade det och tystade ner händelsen. Detta gör att 

gärningen kan ses som “acceptabel”. Den legitimerades av tystnadskoden och kollegan som 

är en del av teamet. Denna anmälningsbara gärning kunde även legitimeras av teamet då det 

kunde relateras till yrket och var inte av personlig vinning utan bara av misstag. Teamet 

upprätthåller här sin acceptanskultur och teampraxis genom att legitimera kollegans 

snedsteg genom att prata med den berörda personen. I teamet hjälps man åt och väljer att 

inte anmäla för att följa den teampraxis som råder. Teamet censurerar händelser som kunde 

lett till sanktioner för den enskilde polisen.  
 
I avsnittet som behandlar handlingar som kan ses som “oacceptabla” berättas det om att 

göra slagningar på ens egen bil. Det sägs av intervjupersonerna vara en handling som inte är 

acceptabel på grund av att det är av egen vinning och att det är oförsvarligt då det är 

spårbart. Anna berättar om hur hon legitimerar en enkel slagning genom en kollega: 
 

Om jag ska slå på min egen bil då ber jag ju någon arbetskamrat att slå på bilen - Anna 
 
 
Detta säger även Anders: 

 
 

Nej, det skulle jag inte. det skulle jag inte göra, sen skulle jag inte vara dum nog att göra det själv, 
då skulle jag be någon annan göra det. För jag har den här frågeställningen, kan du kolla det? Ja.. 
(..) Ta någon annan väg typ – Anders 
 

 
Här använder sig intervjupersonerna av en metod som kringgår det fel de vet de skulle 

begå. En kollega legitimerar deras anmälningsbara gärning. Informanterna talar 

genomgående om hur sammanhållningen är en central del i arbetet och att man stöttar 

varandra in i det längsta. Poliskåren agerar som ett team och upprätthåller de normer när en 
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sanktion kan ske. Här vet poliserna att de gör fel om de slår på sin egen bil, och kan då 

drabbas av en sanktion. Poliskåren som team har då istället skapat normer och en praxis i den 

bakre regionen för att hantera att dessa sanktioner inte sker, en kollega legitimerar det. Här 

sker en teamcensurering genom att de anmälningsbara handlingarna aldrig når publiken, 

utan behålls i den bakre regionen. Man förhindrar teammedlemmars sanktioner genom att 

hjälpa varandra begå felaktigheter, man upprätthåller normen tystnadskoden som 

teampraxis tillåter och censurerar därmed händelser för allmänheten och chefer.  

 

För att dra en slutsats gällande teamcensureringen som sker inom teamet av poliser så kan 

det gälla i två former. En teamcensurering kan legitimera en kollegas anmälningsbara 

gärning genom att en teammedlem håller tyst om det hen sett, eller genom att en kollega i 

första skedet hjälper för att förhindra sanktioner. 
 

På något sätt får bara vi poliser alltid reda på det, men inte allmänheten - Gabriel 
 

Gabriel refererar till “på något sätt” i ovanstående citat. Enligt denna studie är detta sätt 

tystnadskoden, som är en del av den acceptanskultur och yrkespraxis som råder inom 

poliskåren. Citaten ovan har visat på att teamet har, i den bakre regionen, sållat ut dessa 

händelser för publiken. Teamcensurering har legitimerat de anmälningsbara gärningarna, 

vilket gjort att de inte visats i framträdandena framför allmänheten. Poliserna har agerat 

som ett team genom att skydda kollegors anmälningsbara gärningar. Teamcensurering är ett 

sätt för poliser att förhindra sanktioner för sina kollegor. Gärningarna hålls bak i den bakre 

regionen genom att teamet censurerar det. Acceptanskulturen upprätthålls genom att 

teamcensurering är ett accepterat sätt att förhindra att anmälningsbara gärningar når den 

främre regionen.   

  5.2.3 Den kollegiala sammanhållningen 
För att skapa förståelse för att de två legitimeringsmetoderna, teamförskjutning och 

teamcensurering är accepterade redogör följande avsnitt vikten av sammanhållningen 

inom polisyrket. Analysen av den kollegiala sammanhållningen nedan kommer att skapa 

förståelse för  hur  den  enskilde polisen  kan  legitimera  en  kollegas  anmälningsbara 

gärning. Anledningen till att detta avsnitt är relevant är för att få förståelse i att det är 

teamets praxis som skapar förutsättningar för en teammedlems agerande. Detta härleds till 

den yrkeskultur som implementerar en enskild polis livsstil och som upprätthåller en 

acceptanskultur gentemot anmälningsbara gärningar.  
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Den starka kollegiala sammanhållningen har visat sig påverka hur en polis hanterar om en 

kollega begår en anmälningsbar gärning. Yrkeskulturen, och acceptanskulturen, inom 

polisen formar den enskilde individen redan under utbildningen och skapar en gemensam 

identitet för yrkesutövarna. Detta skapar en stark kåranda och en sammanhållning som 

grundas i tillit, stöttning och att man hjälper kollegor i svåra situationer. Den kollegiala 

sammanhållningen gestaltas på olika sätt och anmälningsbara gärningar kan legitimeras 

utifrån två centrala legitimeringssätt, teamförskjutning och teamcensurering. Poliskåren 

symboliserar tydligt ett team genom att studera hur yrkesgruppen agerar i enlighet med 

varandra under bestämda normer och en implementerad teampraxis. Polisernas 

framträdanden visar sig olika i den främre och den bakre regionen. I den främre regionen 

legitimeras anmälningsbara gärningar genom att dela upp samhället i två team. I dessa fall 

är poliserna “vi”-gruppen som motarbetar “dem”-gruppen som är de kriminella. När en 

anmälningsbar gärning skett i den bakre regionen då framträder den praxis som gör att man 

inte ska skvallra på en kollega, tystnadskoden. Antingen så är man tyst om den 

anmälningsbara gärning man sett eller så legitimerar man det genom att hjälpa kollegan på 

något sätt. Här sker en teamcensurering som möjliggör att händelser som kan anmälas 

hålls i den bakre regionen. De anmälningsbara gärningar som i förstaskedet legitimeras av 

en kollega visar på den sammanhållning och det starka band man har till varandra. Man 

väljer som kollega att hjälpa och agera skyddsnät vid felaktigheter istället för att göra det 

som den formella polispraxisen säger, att anmäla. Den kollegiala sammanhållningen är alltså 

basen i acceptanskulturen och är en del av det team en polis befinner sig genom att inneha 

det yrket. I grund och botten handlar acceptanskulturen om att poliser agerar som ett team. 

Tillsammans upprätthåller de en gemensam föreställning framför publiken.  

 
Intervjupersonerna berättar i intervjuerna på olika sätt hur de ser på yrkesgruppen polis och 

på den kollegiala sammanhållningen. Claes berättar varför han ville bli polis: 
 

Jag bestämde mig för att polis för att jag ville jobba med andra människor med samma 
värderingar som jag och jag saknade lite granna den här gemenskapen, den här gruppkänslan 
att jobba tillsammans med några andra som är likasinnade mig - Claes 

 
 
Mikael berättar att den kollegiala sammanhållningen implementerades redan under 

utbildningen: 
 

När jag gick polisutbildningen så pratade man om man kåranda att den var liksom den är 
stark man stötta varandra som bröder man står upp för varandra även om folk gör 
någonting dumt - Mikael 
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Anna förklarar hur viktig sammanhållningen inom yrkeskåren är för henne: 
 
 

Man måste kunna lita på varandra till 100 %, helst när man jobbar ute i radiobil eller spanbil. 
Det är a och o att man kan lita på varandra och sen är det också för mig väldigt viktigt att 
jobba med folk jag tycker om för det gör ju jobbet mycket lättare - Anna 

 
 

Mikael berättar om hur centralt det är att kunna ventilera sig till sina kollegor: 
 

Vi är ju oerhört öppna mot varandra. Vi är ju vana att sitta tillsammans du och jag i en 
radiobil i 8 timmar och det är klart att där blir man ganska öppen både om känslor och hur 
man har det privat. Den tiden är viktig för oss och det är klart att man kommer varandra 
nära när vi är tillsammans - Mikael 

 
 
Dessa citat stärker den tidigare forskning och de slutsatser som framkommit av studien, att 

sammanhållningen gör att poliser blir ett team. I detta team är teamförskjutning och 

teamcensurering accepterade sätt att legitimera en kollegas anmälningsbara gärning. Dessa 

legitimeringsmetoder är två centrala delar i den acceptanskultur gentemot anmälningsbara 

gärningar som råder inom poliskåren. När en polis legitimerar en kollegas anmälningsbara 

gärning så upprätthålls acceptanskulturen. Detta i sin tur upprätthåller den starka kollegiala 

sammanhållning som råder. Enskilda poliser blir beroende av sitt team.  

 

6. Slutsats 
Den slutsats som framkommit av studien är att om en anmälningsbar gärning ska kunna 

legitimeras så krävs det att gärningen accepteras av teamet. En anmälningsbar gärning kan 

bara ses som “acceptabel” om den innefattar en motivbeskrivning som kan härledas till 

någon av de två identifierade legitimeringssätten inom polisens yrkeskultur, 

teamförskjutning och teamcensurering. “ Vi mot dem” och tystnadskoden är två normer 

inom poliskåren som är implementerade in i den gemensamma yrkesidentitet och kåranda 

en polis erhållit redan under utbildningen. Dessa två delar av acceptanskulturen har skapat 

två legitimeringsageranden, att man definierar händelsen genom att göra en 

teamförskjutning eller en teamcensurering. Båda dessa klassifikationer centreras till 

möjligheten att använda sig av sitt team och att tillsammans skapa en gemensam definition 

av en situation.  
 
 
Det som gör att en anmälningsbar gärning kan ses som “oacceptabel” är att den inte kan 

legitimeras av teamet. De motivbeskrivningar som legat bakom anmälningsbara gärningar 

som inte ses som accepterade är att de utförts av personlig vinning eller varit brott mot 



42  

polisverksamheten. En teammedlem ska arbeta för att upprätthålla teamets praxis och sker 

ett brott för egen vinning gynnar inte det teamet vilket leder till en oacceptabel handling. 

Ett brott mot polisverksamheten i form av exempelvis stöld drabbar det team som den 

enskilde polisen ingår i. Dessa anmälningsbara gärningar har förklarats som “oacceptabla”. 
 
 
När en teammedlem under ett framträdande begår en anmälningsbar handling som berör 

våldsmonopolet måste den legitimeras av resterande teammedlemmar i bakre regionen för 

att gärningen ska anses “acceptabel”. Handlingen legitimeras då genom en 

teamförskjutning. Poliserna, genom att agera som ett team och utifrån grundsynen ”vi mot 

dem”, ser sig själva som rättskiparna gentemot de kriminella. Skulden förskjuts från 

polisteamet till allmänheten. De handlingar som legitimeras av tystnadskoden stannar och 

legitimeras i den bakre regionen, då tystnadskoden gör att den anmälningsbara gärningen 

aldrig når publiken. Det sker en teamcensurering genom att kollegor hjälper en polis att 

undvika sanktioner av en anmälningsbar gärning. Teamcensureringen sker genom att 

antingen hjälpa kollegan eller vara tyst om händelsen. Händelsen censureras av teamet och 

behålls i den bakre regionen. 
 
 
Slutsatsen är att det är centralt för en polis att agera i enlighet med sitt team för att kunna få 

en anmälningsbar gärning legitimerad av acceptanskulturen. Agerar polisen i enlighet med 

de normsystem och den praxis som teamet har så kan teamet legitimera en anmälningsbar 

gärning. Agerar en polis mot teamets normer så kan inte teamet försvara handlingen. Ett 

team kan heller inte legitimera en anmälningsbar handling som drabbar teamet, exempelvis 

att sno från fikakassan eller en spårbar slagning på sin egen bil av personlig vinning. 

Poliser kan, om de agerar som ett team, upprätthålla sin position som ”Kungens pojkar”.  

 

7. Slutdiskussion 
Denna studie har varit väldigt intressant och lärorik att genomföra. Då vi var tveksamma 

innan om våra intervjuer skulle ge sanningsenliga utsagor blev vi positivt överraskade av 

hur öppet de pratade om anmälningsbara gärningar inom polisen. Eftersom vi inte visste 

hur vår slutgiltiga frågeställning skulle bli så gjorde vi vår ansats till uppsatsen bred. Vi 

hoppas att våra intervjupersoner har förståelse för att den analys vi dragit av empirin inte 

speglar de som individer, utan den yrkeskultur de är verksamma inom. Det som hade 

kunnat göras annorlunda i vår studie var att vi skulle korrigerat intervjuguiden i ett tidigare 
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skede. Efter fyra intervjuer framgick ett samband i hur intervjupersonerna pratade om 

anmälningsbara gärningar. Redan här skulle vi ha hört av oss till de fyra första 

informanterna med ny intervjuguide då julledigheten hindrade oss att få tag i våra 

informanter. Detta hade troligen lett till att analysen hade kunnat skrivas tidigare, då våra 

sena tilläggsintervjuer försenade skrivandet en aning. Vi valde att bygga vår intervjuguide på 

breda ämnen gällande polisens yrkeskultur. Hade studien gjorts om idag hade 

intervjuguiden centrerats mer till studiesyftet.  Vi valde denna breda ansats även för att 

ämnet kan verka svårt att prata om och vi ville då lägga stor vikt vid att intervjupersonen 

skulle känna sig bekväm i vårt sällskap. Nu i efterhand hade intervjuguiden inte behövt 

vara så bred. 
 
 
Studien har väckt idéer till framtida forskning. Eftersom vårt ämne berör den yrkeskultur 

som en polis anammar redan under utbildningen så vore det intressant att studera hur en 

polis formas in i denna kultur. Det vore främst intressant att studera hur tystnadskoden 

implementeras som norm i polisstudenter då våra informanter förklarade att den inte finns 

medan vår analys av citat visade det motsatta. Tystnadskoden verkar vara en norm som är 

omedveten och frågor väcks då hur den kan implementeras i poliser. Något som framkom i 

intervjuerna, men som inte tagits upp i denna studie, är att våra intervjupersoner haft en 

negativ inställning till polisens internutredare. Något som då vore intressant att studera är 

hur de poliser som arbetar på internutredningen upplever den yrkeskultur som poliskåren 

har. Detta för att se om även internutredningen, som arbetar med att utreda poliser, har den 

yrkeskultur som framläggs i mängder av tidigare forskning. 
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  9. Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 1 
 
Livsstil som polis 

 

·        Hur länge har du arbetat som polis och vad är ditt huvudområde? 
 

·        Hur ser en vanlig dag ut för dig som polis? 
 

·        Anser du att du är polis dygnet runt? Varför/varför inte? 
 

·        Tror du att allmänheten ser polisidentiteten som en del av den du är? 
 

-         Hur ser du på det? 
 

·        Hur anser du att yrkesvalet påverkat dig? 
 

·        Har du fått andra värderingar och åsikter sedan du blev polis? 
 

·        Umgås du med dina kollegor utanför arbetet? Vad gör ni/pratar ni om då? 
 

·        Anser du att det finns en speciell jargong inom yrket som polis? 
 

-         Hur ser i sådana fall denna ut? 
 

·  Har du med din yrkeserfarenhet varit med om hierarkier inom de områdena av 

verksamheten? 
 
 
Bakgrund 

 

·        Berätta gärna vad det var som fick dig att vilja bli polis 
 

·        Hur ser du tillbaks på polisutbildningen? 
 

-         Förändringar i dig själv? 
 

-         Umgänge? Hur var det? 
 

-         Hur var lärarna? Auktoritära/Likasinnade osv 
 

-         Hur upplevde du utbildningen som helhet? 
 

·        Hur kände du när du först började arbeta som polis? En i gruppen, utanför osv. 
 

·  Fanns det någon markant skillnad mellan att utbildas till polis och att arbeta 

som en? 

·        Hur ser din fritid ut? Umgänge, aktiviteter, familjesituation etc. 
 

Sammanhållning 
 

·        Är sammanhållning (i gruppen) en viktig del i ditt yrke? 
 

·        Hur beskriver du din arbetsgrupps sammanhållning? 
 

·        Förekommer vuxenmobbning på din arbetsplats? 
 

·        Vad hände? Vad handlade det om i sådana fall? 



II  

Synen på.. 
 

·        Berätta om polisyrkets funktion i samhället. 
 

·        Hur tror du allmänheten ser på yrkesgruppen? 
 

·        Upplever du att de blir sedd som polis utanför arbetstid? 
 

-         Av vem 
 

-         När? 
 

-         Hur märkte du det? 
 

·        Berätta om händelsen, hur kände du? 
 

·        Hur ställer ni er till kriminella i samhället, hur behandlas det osv? 
 

·        Har du varit med om att någon kollega blivit anmäld för brott utanför tjänsten? 
 

-         Varför? 
 

-         Hur gick det till? 
 

-         Påverkan av arbetsgruppen? 
 

·        Hur hanteras det om en polis begår ett brott? 
 

·        Vad anser du om det? 
 

·  Hur pratar man om kollegor som begår brott, specifikt i ditt område du jobbar 

på? 

·        Hur påverkar det din inställning till yrket/kollegor/chefer osv? 
 

-          Har det påverkat dig på något sätt? 
 

·        Hur tror du det påverkar allmänhetens syn på polisen? 
 

Sammanfattning 
 

·        Har du något mer du vill tillägga eller några frågor till oss? 
 

·  Om frågor uppkommer senare i arbetet, är det okej om vi kontaktar Dig för 

vidare frågor? Hur gör vi det i sådana fall? 

Bilaga B Intervjuguide 2 
 

  Hej igen, vi tänkte fråga om vi kan ställa några kompletterande frågor till din 

tidigare medverkan i vår uppsats? 

     Samma krav som förra gången gäller: 
 

Vi har lite fler frågor gällande just hanteringen när en polis begår ett brott. Så vi börjar?
    Vill du berätta lite om polisens internutredning 

 

     Vad anser du om polisens internutredning? 
 

     Ser du internutredningens poliser som en del av er verksamhet? 
 



III  

  Hur vanligt är det att poliser blir anmälda för brott i tjänsten och vad brukar det 

vara för typer av brott? 

     Hur ser du på att göra enkla slagningar på exempelvis din egen bil eller liknande? 
 

Anser du att det är ett brott? 
 

     Hur ser du dessa brott? 
 

 Hur ser du på att kollegor blir anmälda för brott som berör ert våldsmonopol, exempelvis 

för hårt hanterande i arresten, för tufft ingripande osv? 

     Har du sett en sådan händelse, och isåfall, hur tänkte du då? 
 

Bilaga C Sorteringsmodell 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

Bilaga D Korsklassificeringstabell + Sambandsmodell A & B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IV 



 

Bilaga E Informationsbrev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V 

I 


