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Sammanfattning: 
  
Denna studie ämnade till att ge en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar polisers 

anmälningsbenägenhet vid egen utsatthet. Vidare sökte vi förståelse för organisationskulturens 

betydelse för polisers anmälningsbenägenhet vid egen utsatthet. Studien genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med elva poliser i den ingripande verksamheten. Det analytiska 

arbetet har gjorts utifrån teorier om organisationskultur och socialiseringsprocessen och grundat 

sig på tidigare forskning om organisationskultur, socialisation och våld i arbetslivet. Resultatet 

av denna studie visar hur poliser socialiseras in i organisationskulturen genom att anamma vär-

deringar, normer och verklighetsuppfattningar från kollegor och olika arbetsgrupper. Vidare 

framkom det att organisationskulturen har en betydelse för polisernas anmälningsbenägenhet. 

De faktorer som var av betydelse för att inte anmäla var bland annat en misstro till rättsväsendet, 

kollegors påverkan samt återkommande utsatthet som vidare lett till ett normaliserat resone-

mang att inte anmäla vissa brott. Däremot visade det sig att när utsattheten var av viss dignitet, 

utsatthet som påverkar individen bakom uniformen samt uttalade hot mot anhöriga är faktorer 

som istället bidrog till att faktiskt anmäla egen utsatthet. I sin tur leder det till ett normaliserat 

förhållningssätt till den egna utsattheten som påverkar anmälningsbenägenheten vid egen ut-

satthet.  
 

Nyckelord: polis, organisationskultur, anmälningsbenägenhet  
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1. INLEDNING 

Brottslighet är ett område som ofta intresserar och engagerar, vidare ställs krav på samhället att 

arbeta emot de konsekvenser som detta får för både individ och samhälle. Polisen har en viktig 

funktion för samhället där deras arbetsuppgifter bland annat är att öka tryggheten och minska 

brottsligheten. Sådana insatser ställer krav på polisen att ha kunskap om lagar och regler. Varje 

brott innefattar alltid en noggrann dokumentation som är förutsättningen att ett ärende i sig ska 

kunna bedömas rättsenligt, det vill säga att antingen leda till åtal eller läggas ned utifrån de 

rättsliga grunderna. Enligt Brå (2015) är polisen den yrkesgrupp som är mest utsatt när det 

kommer till hot och våld i tjänsten, i jämförelse med andra myndighetsanställda (Brå 2015: 12). 

Utifrån polisens arbetsuppgifter kan det tyckas naturligt att poliser verkar i situationer och mil-

jöer där det finns en förhöjd risk för utsatthet. Men då det finns studier som stödjer polisens 

utsatthet lyfter det i sin tur fram en arbetsmiljöproblematik som kan vara svår att hantera, för-

bättra och utveckla. Vidare finns det rättsfall som lyfter fram att polisen förväntas tåla mer och 

att ersättning utgår vid viss nivå av utsatthet exempelvis mordförsök, människorov eller våld-

täkt. Detta gör att de i sin tur har svårt att få både upprättelse och kränkningsersättning vid 

allvarligare företeelser (Schutz 2013: 319). Dock med reservation att förövaren kan erkännas 

skyldig för ett brott som begåtts utan att dömas till kränkningsersättning. Polisens trygghet och 

arbetsutförande är av stor betydelse och för ett fungerande rättssamhälle är detta en grundläg-

gande förutsättning. Polisens vardag pendlar mellan att hjälpa människor som blivit utsatta för 

brott och samtidigt hantera hot och våld som de själva utsätts för. Vilken betydelse kan denna 

utsatthet vidare ha för polisernas arbetsinsatser och vad händer om denna utsatthet normali-

seras?  

 

Denna uppsats grundar sig i ett gemensamt intresse och förståelse för delar av polisorganisat-

ionen. Vi har utifrån att diskuterat polisens arbetsmiljö och problematiserat den utsatthet som 

poliser i yttre tjänst står inför, samtidigt diskuterat organisationskulturen i relation till detta. Då 

vi noterat att det finns en kunskapslucka gällande organisationskulturens betydelse för polisers 

anmälningsbenägenhet, ämnar vi undersöka detta i denna studie.   
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Då organisationskulturen i sig inte kan agera utan det är medlemmarna i organisationskulturen 

som agerar (Ahrne 1994: 3) har vi därför tagit hjälp av Beckers (1982) teoretiska definition av 

organisationskultur som beskrivs “a system of patterns that make the existence of large groups 

possible” (Becker 1982: 515). För att underlätta användningen av denna grundläggande be-

skrivning av organisationskultur stödjer vi oss på Bangs (1999) beskrivning som säger att ”or-

ganisationskultur är den uppsättning av gemensamma värderingar, normer och verklighetsupp-

fattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och om-

världen” (Bangs 1999: 24). Utifrån dessa teoretiska definitioner kommer förståelsen för de so-

ciala fenomen som ibland kan tyckas irrationella, hjälpa till för en bättre förståelse för polisens 

arbete och egen utsatthet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka polisers organisationskultur och deras anmälningsbe-

nägenhet vid egen utsatthet. Detta genom att analysera hur anmälningsbenägenhet kan förstås 

med hjälp av organisationskulturella aspekter, samt undersöka polisers resonemang kring 

huruvida det finns faktorer som är avgörande för anmälningsbenägenheten vid egen utsatthet i 

tjänsten.   

 

•   Hur resonerar poliser kring anmälan av egen utsatthet i tjänsten?   

•   Har organisationskulturen en betydelse för polisers anmälningsbenägenhet?  

 

 

2. AVGRÄNSNING & BEGREPPSDEFINITION  

Vi har valt att studera poliser i Stockholms län som arbetar i ingripandeverksamheten, då den 

geografiska platsen har underlättat kontakten med informanterna. Poliser som arbetar i denna 

verksamhet har varierande arbetsuppgifter, exempel på arbetsuppgifter är att omhänderta beru-

sade personer, hantera våldsamma situationer eller hjälpa människor i nöd (Polisen 2017). Ef-

tersom poliser i den ingripandeverksamheten i högre utsträckning utsätts för våld, hot och 

kränkning i tjänsten (Polisförbundet 2017: 12), valde vi att studera denna grupps anmälnings-

benägenhet vid egen utsatthet.  
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I denna studie syftar utsattheten till våld, hot och kränkningar i tjänsten. Eftersom dessa brott 

är vanligt förekommande enligt polisförbundet, är det informanternas egna tolkningar av utsatt-

het som vi utgått från. Anmälningsbenägenheten är också ett begrepp som är återkommande i 

studien och avser anmälningsbenägenheten vid egen utsatthet, alltså huruvida poliser anmäler 

de brott som de utsätts för i tjänsten. Denna process behandlas genom att poliserna själva skriver 

en anmälan på arbetstid på de händelserna som orsakat utsattheten. 

 

Andra begrepp som är återkommande i studien är turlag och arbetslag och syftar till arbetsgrup-

pen som poliserna är indelade i, oftast patrullerar man med någon från denna arbetsgrupp. Be-

greppet förfäktade värderingar som vidare presenteras under teorikapitlet kommer i resultatav-

snittet att refereras till officiell värdering, detta för att underlätta läsningen. Slutligen har be-

greppet aspirant används i den tidigare forskningen och syftar till polisstudenter som praktiserar 

i den ingripande verksamheten. 

 

 

3. DISPOSITION  

Efter den inledande delen som bestått av bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsning 

och begreppsdefinition, kommer kapitel 4 innehålla den tidigare forskningen. Där presenteras 

forskning utifrån tre teman: organisationskultur, socialisering och våld i arbetslivet, med en 

avslutande sammanfattning av vad den tidigare forskningen kommit fram till under respektive 

tema. Dessa teman har utgått från syftet och frågeställningarna till studien, denna del presente-

rar övergripande det forskningen kommit fram till i avseende vårt problemområde. Därefter 

presenteras i kapitel 5 det teoretiska ramverket, som består av socialiseringsprocessen och or-

ganisationskulturen med en avslutande diskussion kring teoriernas relevans för studien.  

Kapitel 6 består av de metodologiska val som gjorts, den hermeneutiska ansatsen som under-

lättat att se helheten i relation till delarna och vise versa. Men också datainsamlingsmetod som 

gjorts genom intervjuer, urval, tillvägagångssätt, etiska aspekter, reflexivitet samt hur analysen 

av det insamlade materialet gått till. Detta för att motivera varför vissa val gjorts, samt hur vi 

gått tillväga med att koda empirin. Vidare presenteras resultatet i kapitel 7 med en sammanfatt-

ning i relation till syftet och frågeställningarna.  
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I kapitel 8 diskuteras resultatet i relation till teorierna, resultat i relation till tidigare forskning 

samt resultat i relation till metodval. Avslutningsvis ges förslag till framtida studier på området 

i relation till studiens resultat. 

 

 

4. TIDIGARE FORSKNING   

Den tidigare forskningen kommer att presenteras utifrån följande teman: organisationskultur, 

socialisation samt våld i arbetslivet. Under temat: organisationskultur presenteras de studier 

som gjorts på polisens organisationskultur. Därefter presenteras temat: socialisation och den 

forskning som visar på polisers socialiseringsprocess in i organisationskulturen. Slutligen re-

dovisas temat: våld i arbetslivet, där utsattheten för våld i arbetslivet presenteras men även hur 

anmälningsbenägenheten ser ut vid egen utsatthet. Detta för att visa på de resultat som forsk-

ningen kommit fram till i avseende studiens problemområde.  

4.1 Organisationskultur 

Poliser arbetar i en våldsmiljö och detta bidrar till att de är beroende av sina kollegor, vilket i 

sin tur leder till en kåranda som kännetecknas av kollegialitet (Stenmark 2005: 135–136). Tur-

lagen visar även på en stark subkultur som kännetecknas av goda samarbeten och är även kän-

netecknande för organisationskulturen. Stenmark menar även att kulturen inom polisen delvis 

är dold och ingenting som reflekteras över (Stenmark 2005: 11). Kulturen formas av de an-

ställda och i sin tur formar de anställda kulturen. Vidare menas att det finns en kollektiv “vi-

anda” med socialt umgänge, träning och festligheter inom detta kollektiv. Det finns kollegiali-

tetens-normer inom organisationen, såsom att vara lojala och alltid stötta varandra (Stenmark 

2005: 135).   

 

Det är viktigt att kunna lita på varandra då man arbetar i osäker miljö med risk för att utsättas 

för våld och genom tillit till varandra reducerar man denna osäkerhet (Ekman 1999: 178–180). 

Även Granér (2004), kommer fram till att det finns stark sammanhållning bland patrullerande 

poliser samt ett välutvecklat normsystem. Detta beror på att polisyrket är utsatt och att det gäller 

att kunna lita på sina kollegor i utsatta situationer.  
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Vidare utgår forskaren från två dikotoma synsätt, det ena är det legalistiska och det andra är det 

autonoma synsätten för polisers arbete. Det förstnämnda innebär att poliser utgår från de regel-

verk som styr arbetet och det andra är att poliser gör en egen bedömning av situationen och inte 

alltid följer de regelverk som finns. Stenmark (2005) lyfter upp detta i sin studie om organisat-

ionskultur, att enskilda poliser kan välja hur ett specifikt lagrum ska tillämpas (Stenmark 2005: 

64). Granér (2004) kommer fram till att det legalistiska perspektivet blir tydligt när ett befäl 

eller en chef är närvarande bland de patrullerande poliserna, då arbetar poliserna “by the book”, 

det vill säga utifrån formella regelverk (Granér 2004: 50). När en chef inte är närvarande görs 

det andra bedömningar som lutar mer åt det autonoma hållet. Vidare menas att patrullerande 

poliser har handlingsfrihet då de gör en bedömning av varje enskild situation. Liknande slutsats 

dras av Ekman (1999), som kommer fram till att det praktiska polisarbetet behöver handlings-

frihet för att arbeten ska genomföras på bästa möjliga sätt och kan inte alltid styras av formella 

regelverk. Vidare finns det krav på lojalitet som innebär “tystnads-koder”, som normen att inte 

anmäla sina kollegor och att inte skvallra för chefer när kollegan gjort fel. Studien visar även 

att det finns en omfattande misstro till polisledningen. Granér (2004) förklarar att det autonoma 

perspektivet kan förstås utifrån en misstro till polisledningen. Polischefer har kritiserats för 

bland annat brist på kunskap, kommunikationsbrist och att de anställda som kritiserar ledning 

öppet riskerar att bestraffas (Granér 2004: 67). Denna misstro till ledningen förklarar Stenmark 

(2005) med att patrullerande poliser möter verkligheten, medan ledningen tenderar att se verk-

ligheten från ett bredare perspektiv. Även Holgersson (2005) lyfter fram liknande resonemang, 

att personer som varit öppna med sina åsikter har straffats då ledningen inte lyssnar på oliktän-

kare. I studien framkommer indikationer att personer som sökt chefstjänster har dolt sina nega-

tiva åsikter för att öka chansen att få en chefstjänst, vilket tyder på att man inte kan uttrycka 

sina åsikter öppet (Holgersson 2005: 63). De som avviker kan riskera att straffas, sådan typ av 

bestraffning kan bland annat ske i form av uteslutning ur kollektivet. Det är viktigt att få tillhöra 

en grupp och att bli accepterad då det råder låg toleransnivå mot de som avviker från gruppens 

normer (Granér 2004: 78). Det finns ytterligare en sanktionsform, denna beskrivs som förutbe-

stämd inom organisationen och kan exemplifieras genom “tårt-systemet”.  Detta innebär att de 

som försover sig, kommer försent till jobbet eller gör bort sig köper med en tårta till kollegorna 

(Stenmark 2005: 142). Humorn inom yrkeskulturen beskrivs på flera sätt som något som ökar 

sammanhållningen inom arbetsgruppen. 
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Granér (2004) beskriver att sammanhållningen mellan kollegorna upprätthålls bland annat ge-

nom interna skämt. Vidare menas att humorn används som ett sätt för att underlätta vardagen, 

genom att hantera frustrationer som kan uppstå i en sådan arbetsmiljö. Eftersom poliser förvän-

tas agera korrekt i alla situationer avlastas detta genom humor i polisbilen eller i personalrum-

met. Slutligen menas att humorn kan fungera som ett sätt att avleda spända situationer och på 

så sätt undviks eskalering av situationen.  

 

Ovan beskrevs de likheter som tidigare forskningen kommit fram till avseende polisens orga-

nisationskultur. Dock har författarnas slutsats varit olika, då de haft olika syften med studierna. 

Holgersson (2005) som utgått från intervjuer och deltagande observationer, kommer fram till 

att kollegors inflytande påverkar arbetsprestationen och åker man med kollegor som inte är lika 

motiverade så tappar man motivationen att själv prestera (Holgersson 2005: 129). Ekman 

(1999) som har analyserat de regelverk som styr polisarbetet och kommit fram till att poliser 

inte alltid kan arbeta utifrån de formella regelverk som finns. Granér (2004) har genom inter-

vjuer kommer fram till liknande resultat som Ekman (1999) när en polispatrull gör ett ingri-

pande så följer man det legalistiska perspektivet. Däremot kan det hända att man utgår från det 

autonoma perspektivet vid mindre företeelser då man lät “nåd gå före rätt”. Slutligen har Sten-

mark (2005) dels genom att analyserat regelverk och genom att arbeta inom polisorganisationen 

även studerat organisationskulturen i sin helhet som även inkluderar de civilanställda. Detta 

genomfördes genom två separata delstudier. Slutresultatet jämförs de båda studierna och i hu-

vuddrag menar författaren att polisen som en grupp har en stark subkultur och att anställda och 

ledningen reproducerar denna kultur. Vidare menar författaren att denna kultur tas för givet av 

de anställda och ingenting som reflekteras över. Granér (2014), beskriver humorns funktion i 

polisarbetet som ett sätt att hantera det krävande jobb som poliser har. Humorn ses även som 

ett sätt att öka sammanhållningen inom kollektivet (Granér 2014: 22). 

4.2 Socialisation   

Petersson (2015) har studerat poliser från polishögskolan tills dess att de är färdigutbildade och 

arbetar i den ingripande verksamheten. Petersson utgår från Granér (2004) i sin beskrivning av 

poliskulturen, det vill säga utifrån två dikotomier, det ena är det legalistiska som innebär att det 

finns ett tydligt arbetssätt utifrån regelverket. Det andra är det autonoma synsättet, som innebär 

att riktlinjer och kollektivets normer är de man utgår från. 



 

10 

 

Vidare menas att i praktiken arbetar de flesta poliser från båda synsätten och att det är omstän-

digheterna kring ärendet som avgör vilket som används. Denna studie har utförts genom både 

intervjuer och enkäter, resultatet är dock densamma och i stora drag kan man säga att det sker 

en övergång från polisutbildningens legalistiska synsätt till att övergå till det autonoma synsät-

tet ju längre tid man är aktiv ute på fältet. Petersson förklarar detta genom socialisation och 

detta beskrivs genom fyra faser. Första fasen börjar när man ansöker till polisutbildningen, där 

man har valts av organisationen genom att de som inte passar in sållas bort, vilket gör att de 

som antas till utbildningen känner sig utvalda för att de besitter de egenskaper som organisat-

ionen söker. I denna fas måste man även förhålla sig till organisationens förväntningar, dels för 

att det är organisationen som ansvarar för rekryteringen men även att den som söker utbild-

ningen, identifierar sig med de värderingar som organisationen står för. Andra fasen är under 

utbildningen där studenterna får lära sig det byråkratiska och formella som styr polisarbetet. 

Det som studenterna får lära sig är den legalistiska synen på yrkesrollen och därmed har orga-

nisationen möjlighet att påverka studenternas autonoma synsätt. Tredje fasen som är under aspi-

ranten får studenterna möjlighet att tillämpa det man fått lära sig i skolan och får se på verklig-

heten. Under denna fas saknar man kännedom om sina nya kollegor och de rådande normerna 

vilket leder till en osäkerhet. Det är även då man börjar ta till sig av kollegors kunskap för att 

leva upp till kollegors förväntningar. Fjärde fasen inser poliserna att samtliga förväntningar 

som finns på yrkesrollen inte kan uppfyllas. Det är även under denna fas som man upptäcker 

strategier för att hantera rollkonflikterna detta genom att skapa en balans mellan det legalistiska 

och det autonoma synsättet (Peterson 2015: 86–91). 

 

I en amerikansk undersökning gjord av Conti (2010) genom deltagande observationer och in-

tervjuer i likhet med Pettersson (2015) kommit fram till liknande resultat där han lyfter fram att 

”Pre-professional Socialization” kan ses utifrån tre olika faser. Dessa är 1) den civila fasen 2) 

tävlings fasen 3) förväntade rekryteringsfasen. Dessa faser lyfter fram olika steg av sociali-

sering som individen genomgår, där bland annat språk, klädval och anammande av polisiära 

värderingar blir tydliga hos individen. Detta för att passa in i polisutbildningens mall av den 

optimala kandidaten. 

 

Ovanstående visar att socialiseringen som polisstudenter genomgår för att hantera de konflikter 

som kan uppstå för att skapa en balans mellan det legalistiska och autonoma synsättet.  
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Då man inser att det legalistiska synsättet inte alltid är optimalt utan man behöver anpassa sig 

efter sina nya kollegor när man är färdigutbildad. Det empiriska materialet i Peterssons (2015) 

studie stödjer detta, genom att det sker en förskjutning av det legalistiska till det mer autonoma, 

både gällande intervjuerna som genomförts, men samma resultat kan tolkas utifrån de enkäter 

som skickats ut till både polisstudenter men även verksamma poliser. I likhet med Peterson 

(2015), har Conti (2010) studerat polisers socialisering för att passa in och därmed ansöka till 

polisutbildningen. Även (Stenmark 2005), som har studerat polisens organisationskultur kom-

mer fram till liknande resultat. Socialisering av aspiranter har följt ett mönster, där de nya imi-

terar de äldre kollegorna i tjänst och på sätt överförs organisationskulturen genom denna soci-

alisering (Stenmark 2005: 135).  

4.3 Våld i arbetslivet   

Enligt Wikman (2016) har våld i arbetslivet ökat sedan 1990-talet, samtidigt har våld i arbets-

livet fått ökat uppmärksamhet i media samtidigt har forskningen på området vidgats. Dock har 

andelen som uppger sig ha utsatts inte ökat. Däremot har det skett en ökning av utsattheten på 

arbetsplatsen avseende våld men inte hot, främst gäller det kvinnor som utsätts inom yrken som 

vård och omsorg. Anmälningsbenägenheten avseende yrkesrelaterat våld har dock minskat se-

dan 1980-talet. Vidare menar författaren att yrken såsom skola, vård och omsorg sällan anmäler 

incidenter jämfört med andra yrkesgrupper. Vidare menar forskaren att definitionen av våld i 

arbetslivet varierar då olika yrkesgrupper har olika uppfattningar av hur våld och hot i arbetsli-

vet ska betraktas (Wikman 2016: 51, 57). I likhet med Wikman (2016) har Mayhew & Chappell 

(2007), studerat våld i arbetslivet. Författarna menar att de arbeten som är mest utsatta för ex-

ternt våld är yrken där den anställda möter andra människor ”face to face” så som polisen, 

vårdpersonal, socialtjänsten och lärare. Även här är kvinnor den grupp som löper störst risk att 

bli utsatt. Genom intervjuer och deltagande observationer har studien vidare kommit fram till 

att ostrukturerade arbetsmiljöer ökar risken för utsatthet. Att behöva assistera okända individer, 

avlägsna personer på platser där risken för utsatthet är påtaglig, genom att arbeta i sådana 

ostrukturerade miljöer kan detta bidra till ökad utsatthet. Studien lyfter även fram att denna 

utsatthet kan ses internt på arbetsplatsen och bland annat grunda sig på externa faktorer såsom 

ekonomiska påtryckningar.  
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Detta kan leda till att kulturen på arbetsplatsen ändras och blir mer ”tillåtande” och normaliserar 

beteende som sedan förs vidare till organisationen. Vidare menar författarna att våld i arbetsli-

vet har en signifikant betydelse för det mentala välmående hos den anställde och inom vilka 

områden detta är framträdande i. Våld i arbetslivet definieras bland annat utifrån variablerna 

misshandel, hot, och förnedring. Detta våld kan ses både internt och externt på arbetsplatsen 

och faktorer som påverkar utsattheten är kön, ålder och erfarenhet. Dessa former av våld kan 

vara mer framträdande beroende på vilken slags arbetsplats det är (Mayhew & Chappell 2007: 

335). I likhet med Mayhew & Chappell (2007) har Jerre (2009), i sin studie kommit fram till 

liknande slutsats. Där främst kvinnor inom välfärds yrkena såsom skola, vård och omsorg är 

utsatta och att våldet i arbetslivet har ökat. Vidare beskrivs även att anställda inom dessa yrken 

befinner sig i riskfyllda situationer och ofta tvingas genomföra sina arbetsuppgifter i riskfyllda 

miljöer. Ytterligare studier som genomförts både i Sverige och EU visar att utsattheten är högre 

i offentlig sektor än privat. Vidare framkommer det att yrken där det ställs höga krav i form av 

hög arbetsbelastning har en ökad risk för att utsättas för våld och hot i tjänsten. Studien visar 

även att det finns ett visst samband mellan förändrad arbetsmiljön och ökat våld och hot i yr-

keslivet (Jerre 2009: 67–70, 82).  

 

Det finns möjliga faktorer som kan påverka till att utsattheten inte anmäls. Holgerssons (2005) 

studie visar att poliser känner en frustration när de ska vittna i en händelse som de agerat i, då 

de upplever att de sitter i en rättssal som åtalade. Studien pekar på att poliser låter bli att anmäla 

och detta hänger ihop med att de inte har möjlighet att planera innan en rättegång utan får med 

kort varseltid och plats där de ska infinna sig. Vidare kan poliser även behöva avbryta semester 

och dylikt för att infinna sig på en rättegång (Holgersson 2005: 92–93).  

4.4 Sammanfattning  

Stenmark, Granér (2004) och Ekman (1999) menar att poliser har handlingsfrihet och gör indi-

viduell bedömning i varje enskild situation. Vidare menar Ekman (1999) och Granér (2004) att 

eftersom poliser arbetar i en osäker miljö bidrar detta till att stärka kollegialitet inom polisor-

ganisationen. Granér (2004) lyfter upp sanktioner om man inte följer normerna som finns inom 

organisationen och Stenmark menar att det finns förutbestämda sanktioner. 
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I en annan studie av Granér (2014) lyfter han upp humorns funktion i polisarbetet och vikten 

av humorn för att öka sammanhållningen i turlagen. Både Granér (2004) och Petersson (2005) 

utgår från de autonoma kontra det legalistiska synsättet, Petersson (2005) utgår från dessa syn-

sätt och förklarar socialiseringsprocessen som sker när polisaspiranter kommer ut i verkligheten 

samt övergången från legalistiska till autonoma synsättet. Granér (2004) menar att ingripande 

poliser utgår från båda synsätten beroende på situation vilket även kännetecknar organisations-

kulturen inom polisen. Petersson (2005) och Conti (2010) lyfter upp socialisationen som sker 

under polisutbildningen. Vidare beskriver Petersson (2005) socialiserings-faserna från utbild-

ningen till dess att man är färdigutbildad och Conti (2010) beskriver socialiseringen under po-

lisutbildningen. Socialiseringsprocessen beskrevs från utbildningen till dess att poliserna var 

färdigutbildade och anpassade sig till den rådande organisationskulturen. Stenmark (2005) lyf-

ter upp missnöjet med ledningen liksom Granér (2004) tar upp missnöjet gentemot polisled-

ningen och menar att detta bidrar till att yrkeskulturen stärks gentemot kollegorna. Avseende 

utsattheten sågs andra yrkesgrupper inom vård, omsorg och skola hur anmälningsbenägenheten 

såg ut bland dessa yrkesgrupper. Wikman (2016), Jerre (2009) och Mayhew & Chappell (2007), 

menar att kvinnor löper större risk för att utsättas för våld och hot i tjänsten. Vidare menar de 

även att arbetsmiljön är av betydelse för utsattheten. Wikman (2016) menar att i yrken såsom 

skola, vård och omsorg rapporteras sällan utsatthet. Författaren utgår från analyser av olika 

material, definitionen av våld och hot i vetenskapliga studier varierar beroende på syfte med 

studien samt metodval, eftersom denna studie utgått från analyser av olika material, finns det 

en begränsning då vår studie söker förståelse för polisers anmälningsbenägenhet. Holgersson 

(2005) lyfter upp att poliser har negativa upplevelser av rättsväsendet vilket kan vara en möjlig 

faktor som kan bidra till utsattheten inte anmäls, vilket är relevant då vår studie delvis vill un-

dersöka anmälningsbenägenheten vid egen utsatthet. 

  

De studier som presenterades ovan har alltså behandlat: organisationskultur, socialisering och 

våld i arbetslivet. I forskningen om socialisation framkom bland annat hur poliser socialiseras 

in i organisationskulturen. Men eftersom det inte gjorts forskningar som behandlar organisat-

ionskulturens betydelse för polisers anmälningsbenägenhet vid egen utsatthet, finns det med 

andra ord en kunskapslucka som vi vill genom denna studie bidra till att täcka.  
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Genom att ta del av polisens egna upplevelser och analysera detta, dock med förståelsen för att 

studiens resultat inte är generaliserbart kan denna studie öppna upp för vidare forskning kring 

ämnet. 

   

 

5. TEORI 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som studien lutar sig mot. Nedan presenteras 

socialiseringsprocessen som lyfter fram två grundläggande processer av socialisation. Även om 

studiens syfte och frågeställningar inte använder sig av socialiseringsprocessen, blir denna re-

levant då den beskriver hur individen socialiseras in i organisationskulturen. Därefter definieras 

organisationskulturen och dess fyra kärnelement och hur individen ger uttryck för organisat-

ionskulturen genom kulturella uttryck. Dessa definitioner och beskrivningar möjliggör att både 

tydliggöra och besvara studiens syfte som är att undersöka polisers anmälningsbenägenhet med 

hjälp av organisationskulturella aspekter som kan förstås utifrån anmälningsbenägenheten vid 

egen utsatthet. Vidare kommer detta att underlätta att svara på studiens frågeställningar ”Hur 

resonerar poliser kring anmälan av egen utsatthet i tjänsten? och ”har organisationskulturen 

en betydelse för polisers anmälningsbenägenhet?”.  

 

5.1 Socialiseringsprocessen 

 

Då Giddens (2007) beskriver att människor inte är passiva objekt utan aktiva agenter som 

skapar och modifierar sina roller behöver socialiseringsprocessen förtydligas. Denna process 

beskriver bland annat hur individen blir medveten och agerar utifrån den befintliga organisat-

ionskulturen (Giddens, 2007: 372). Vidare beskriver Bang (1999) att det finns två processer 

som är avgörande för individens socialisering, den primära och sekundära socialiseringen. Den 

primära socialiseringen bygger på den uppfostran som barnet får från sina närmaste relationer 

som i sin tur formas av allmänna samhällsnormer. Den sekundära socialisationsprocessen be-

skriver hur individen får ta del av de normer, regler, handlingsmönster och grundläggande vär-

deringar i samhället som sedan successivt införlivas hos individen (Bang 1999: 107–108).  
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Denna sekundära socialisering är en process som kan fortlöpa resten av individens liv då man 

introduceras till olika grupper, arbeten eller roller, men påverkar inte lika djupt som den primära 

socialiseringen. I en organisation görs detta både formellt och informellt av kollegorna och 

beroende på kulturen kan detta ta olika lång tid (Bruzelius & Skärvad 2010: 318 – 319). 

 

Kelman (1958) förklarar hur starkt och ihållande dessa sociala processer kan påverka de hand-

lingsmönster och värderingar som finns hos individen, och beskriver fyra distinkta sätt som 

detta kan ses utifrån. Dessa är känner till, foglighet, identifiering och internalisering. Känner 

till, beskriver att individen känner till kulturens normer och värderingar samt de grundläggande 

antaganden och verklighetsuppfattning. Foglighet beskrivs som minst avgörande och ihållande 

när det handlar om social påverkan. Detta kan tydligare beskrivas när en individ vill slippa 

undan eller uppnå en viss belöning eller straff och agerar utifrån dessa premisser. När individen 

inte står inför att påverkas av belöning eller straff har den sociala påverkan liten eller ingen 

påverkan alls på individen. Identifiering sker då individen vill anamma beteenden, värderingar 

och normer från andra individer eller grupper, detta hjälper individens självbild gentemot indi-

viden eller gruppen och på detta sätt underlättar deras acceptans. Dock är detta bara betydande 

så länge individen eller gruppen är verksamma och skulle någon av dessa försvinna försvagas 

även identifieringen. Internalisering är det sätt som påverkar individen starkast och är mest 

ihållande. Detta för att de normerna, värderingar och beteende stämmer överens med individens 

egna värderingar och uppfattningar om dennes verklighet. Denna internalisering blir då mycket 

motståndskraftig mot yttre påverkan och även om de som initialt påverkade försvinner föränd-

ras inte individen (Kelman 1958: s. 53) 

 

5.2 Organisationskultur och kulturuttryck 

 

Vi har i denna studie använt Beckers (1982) teoretiska definition av organisationskultur. Den 

beskrivs som “a system of patterns that make the existence of large groups possible” (Becker 

1982: 515). Eftersom vi söker förståelse för polisens organisationskultur, behövde vi konkreti-

sera och tematisera organisationskulturen för att underlätta förståelsen och analys av den.  
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Därav kommer vi ta stöd av Bangs (1999) definition av organisationskultur som beskriver att 

“Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsupp-

fattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och om-

världen” (Bangs 1999: 24).  

 

Bang (1999) beskriver att organisationskulturen kan definieras och delas in utifrån två centrala 

delar, kulturinnehåll och kulturuttryck. Kulturinnehållet kan ses utifrån fyra grundläggande kär-

nelement, dessa är värderingar, normer, verklighetsuppfattningar och grundläggande anta-

gande. Dessa kulturinnehåll och kulturuttryck blir synliga genom olika mönster, meningar och 

handlingsmodeller som den enskilda individen uttrycker sig med och ses som uttryck för den 

rådande organisationskulturen. Både kulturinnehållet och kulturuttrycken har ett växelverkande 

förhållande till varandra där de båda formar och uttrycks genom varandra (Bang 1999: 49–50). 

Vidare kan dessa användas som analysverktyg för att förstå organisationskulturen genom att 

analysera anmälningsbenägenheten. 

  

5.2.1 Kulturinnehåll  

 

Värderingar 

 

Bang (1999) utgår ifrån Argyis & Schöns (1978) beskrivning av värderingar och lyfter fram att 

finns två slags värderingar. Dessa har båda till uppgift att underlätta för individen att hantera 

situationer i organisationen. Den första värderingen kallas förfäktad värdering och innebär de 

uttalade värderingar och reflekterar de officiella mål, filosofier och visioner som organisationen 

uttrycker genom skrift eller tal. Den andra värderingen kallas för bruksteori och ligger till grun-

den för individens faktiska handlande utifrån modeller, teorier och värderingar, detta handlande 

är något som individen inte är medveten om. Uttryck för bruksteorin kan ses genom beteenden, 

ceremonier och ritualer inom organisationen och har en förmåga att gå emot de förfäktade vär-

deringarna. Detta motstånd kan bildas i de organisationer som inte arbetar eller följer de för-

fäktade värderingarna (Bang 1999: 51–52). I Likhet med Bang (1999) beskriver Giddens 

(2007) att individen redan har existerande värderingar som skapats i dennes uppväxt.  
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Detta gör att de som söker sig till en viss organisation redan har liknande värderingar och en 

lösning på detta motstånd kan vara att använda sig av de existerande värderingarna som faktiskt 

följs (Giddens 2007: 161). Dock kan detta i sin tur leda till svårigheter i att undersöka värde-

ringar i intervjuer då det oftast är de förfäktade värderingarna som kommer till uttryck (Bang 

1999: 53). 

  

Normer 

 

Enligt Bang (1999) finns det både medvetna och omedvetna normer, dessa normer är de för-

väntningar som accepteras, lyfts fram eller förväntas att individen följer inom organisationen. 

Skulle dessa inte efterföljas kan detta ses som ett normbrott vilket kan resultera i sanktioner för 

individen. Då dessa normer bildas i grupper som interagerar över tid förkastas och förändras 

normer som inte är optimala för den rådande situationen. Det ska även lyftas fram att dessa 

normer inte alltid behöver vara gemensamma för alla, det kan skilja sig på normer mellan grup-

per inom samma organisation och därför kan variationen i normerna också tolkas som uttryck 

för organisationskulturen (Bang 1999: 54–55). 

 

Verklighetsuppfattningar 

  

Bang (1999) beskriver att verklighetsuppfattningar underlättar meningsskapandet för både in-

divid och grupp. Individen och gruppen använder sig utav språk, tolkningar, beteenden och 

objekt för att underlätta meningsskapande, och skapar både individuella och grupp tolkningar 

allteftersom de interagerar med varandra. Om verklighetsuppfattningen är sann eller inte är 

inget kriterium för dess existens, det som är avgörande är styrkan i denna uppfattning som 

stödjer den gemensamma verklighetsuppfattningen. Vilket i sin tur leder till att det är svårt för 

individerna att veta om dessa är sanningsenliga eller inte då de tas för givet. Detta kan leda till 

krockar för individen då det sker automatiskt, eftersom det är individen som skapar mening i 

uttryck och händelser (Bang 1999: 59–61) 
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Grundläggande antaganden 

 

 Enligt Schein (2010) kan grundläggande antaganden ses som de svar och lösningar som grup-

pen uttrycker för att hantera interna och externa problem. Interna problem kan vara organisat-

ionens försök att organisera och definiera relationerna mellan organisationen och individerna. 

Utifrån detta hanterar och agerar individerna utifrån sin egen kontext. Externa problem är samt-

liga problem utanför organisationen som organisationen behöver förhålla sig till och hantera. 

Även här hanterar individerna problem utifrån handlingsmodeller. Det är även viktigt att förstå 

att dessa svar och uttryck är osynliga för individen samt att de är flera till antalet och självklara 

för gruppen och ses inte som existerande problem. Dessa uttryck blir tydligast i handling och 

när en individ hittar en lösning på en grupps problem kan den komma att användas i liknande 

situationer (Schein 2010: 27–28). Problem som kan uppstå i skuggan av grundläggande anta-

ganden är att situationer med ett visst antagande kan skapa förvirring för individen och svårig-

heter att agera och förstå andras handlingar (Schein 2010: 29) (Bang 1999: 96–97,100). 

 

5.2.2 Kulturuttryck 

  

Bang (1999) beskriver att organisationskulturens centrala delar sällan uttrycks direkt utan att 

de blir synliga genom bland annat språk, historier och ritualer. Dessa uttryck kan observeras 

direkt i organisationen men ska inte tolkas som organisationskultur utan att i sin tur tolkas uti-

från den specifika betydelse den har för organisationen. Vidare beskriver författaren att man 

kan se detta genom beteendeuttryck, verbala uttryck, materiella uttryck och strukturella uttryck. 

Det ska därmed lyftas fram de svårigheter med att definiera och förklara kultur då varje orga-

nisations kulturuttryck i sig själv hjälper till att forma, återskapa och ändra kulturen. Det besk-

rivs att Beteendeuttryck kan delas upp i två delar, ”handlingar och beteende” som beskriver hur 

individerna tilltalar varandra och uttrycker sig om varandra eller hur det ska agerar inför arbets-

relaterade situationer. Verbala uttryck kan ses som viktiga indikatorer på normer och värde-

ringar inom organisationen, de har även en funktion som ”kulturbevarare” och förmedlas till 

nyanställda genom historier, myter och legender inom organisationen. Då det är dess betydelse 

som är viktigast blir sanningshalten i dessa historier sekundärt.  
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Materiella uttryck beskrivs som de objekt och ting exempel kläder och fysiska objekt som in-

dividerna använder och är kända för att använda, detta gör att det förmedlas ett visst budskap 

och standard till omgivningen och blir därmed ett uttryck för kulturen. Strukturella uttryck be-

skrivs som de ritualer, procedurer och ceremonier, dessa fungerar som kulturbärare och ger 

struktur till organisationen då de gjorts på samma sätt under en längre tid. Detta görs både 

genom formell skrift och informella handlingsmönster eller arbetssätt, exempel på detta kan 

vara möten vilket kan ses som ett rituellt uttryck och ge information om den rådande organisat-

ionskulturen (Bang 1999: 66–74). 

 

5.3 Kulturella samband 

 

Bang (1999) lyfter fram att Kulturuttrycken, kulturinnehållet och kulturteman behöver beskri-

vas för att underlätta förståelsen av organisationens kultur. Både kulturinnehållet och kulturut-

trycken har ett förhållande till varandra där det förstnämnda är medlemmarnas mall för hur de 

handlar och agerar, dessa är osynliga men tas i uttryck genom det sistnämnda, kulturuttryck. 

Det är alltså den sista delen som kan observeras. Kulturtema beskriver däremot att medlem-

marna organiserar sig genom mönster av både kulturuttryck och kulturinnehåll. Dessa teman är 

därmed något som medlemmarna inte nödvändigtvis är medvetna om utan konstrueras när med-

lemmarna umgås med varandra. Dessa kan exempelvis vara en jargong som finns i organisat-

ionen och kan i sin tur tolkas genom medlemmarnas vardagliga handlingar (Bang 1999: 76–

77). 

 
5.4 Sammanfattning 

 

Vi inledde detta avsnitt med att presentera socialisationsteorin som är en övergripande teori, 

den beskriver den primära och sekundära socialiseringen samt nivå av socialisering hos indivi-

den. Även om denna process inte används i studiens syfte eller frågeställning blir det av bety-

delse då den bland annat beskriver hur individen formellt och informellt socialiseras in i orga-

nisationskulturen. Därefter förtydligades organisationskulturen som vidare bröts ned i kultur-

innehåll och kulturuttryck. Utifrån detta har tematiska verktyg skapats för att underlätta hur vi 

väljer att se på organisationskulturen och hur dessa uttryck kan ses genom individernas uttalan-

den.  
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Avslutningsvis vill vi lyfta fram det Alvesson (2015) beskriver om att försöka förstå och för-

klara organisationskultur. Han menar att man ska vara försiktig med att normalisera och trivia-

lisera begreppet organisationskultur, utan att reflektera över de flertalet nivåer som begreppet 

täcker. Att diskutera organisationskultur att vara ”rätt”, gör att de sidor som är ”fel” tenderar 

att bli åsidosatta och tolkningen av organisationskulturen riskerar att inte bli tillräckligt nyan-

serad. Detta kan i sin tur leda till att beteenden behandlas som beteendenormer, då normer fö-

relägger ett önskvärt beteende står de i kontrast till vad som kan ligga bakom, såsom uppfatt-

ningar och inställningar om verkligheten (Alvesson 2015: 69–71). Vi kommer därmed att för-

hålla oss till Alvessons (2015) reservation både i analysen samt diskussionen då denna studie 

kommer beskriva en liten del av polisens organisationskultur. 

 

 

6. METOD  

I detta avsnitt diskuteras de metodval som gjorts till studien. Inledningsvis presenteras den me-

todologiska ansatsen, datainsamlingsmetoden som valts för att besvara frågeställningarna, ur-

valet samt tillvägagångssättet för hur materialet samlats in. Vidare diskuteras hur materialet 

analyserats följt av de etiska överväganden som gjorts och därefter validitet. Slutligen diskute-

ras reflexivitet.  

6.1 Hermeneutisk ansats 

Denna studie har velat ge en djupare förklaring och förståelse för polisens organisationskultur 

och dess inverkan på den egna anmälningsbenägenheten. Utifrån detta har vi även strävat efter 

att överbrygga eller minska den lucka som finns mellan icke förståelse och förståelse som Gada-

mer skriver i (Marc-Wogau 2010). Den hermeneutiska cirkeln bidrog till en bättre förståelse då 

vi såg på de små delarna för att förstå och kunna beskriva helheten. Vidare underlättade cirkeln 

till att förbättra synen på resultatet för att vidare svara på studiens syfte och frågeställning (As-

pers, 2011: 41). Vidare beskriver Gadamer i (Marc-Wogau 2010) att denna ansats strävar efter 

att få andra att förstå det som beskrivs utifrån resultatet och godta detta med minsta möjlighet 

för feltolkningar från både läsaren och författarna.  
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Med detta menas att texten i denna studie behöver vara en central punkt att utgå ifrån och förstås 

utifrån sig själv (Marc-Wogau 2010: 103) Det blir därför viktigt att vidare beskriva vad förför-

ståelse och förståelse har för betydelse inom hermeneutiken och för denna studie. Förförståelse 

kan förstås utifrån individens egna referensramar och tolkningar. Det lyfts även fram att denna 

förförståelse kunde vara ett hinder och utvecklas till en ond cirkel om vi inte intog ett medvetet 

förhållningssätt till vår egen förförståelse (Alvesson & Sköldberg 2008: 216). För att underlätta 

förståelsen av studien behöver både ett objektivt och subjektivt förhållningssätt användas. Detta 

betyder att vi strävat efter att bland annat belysa vår egna roll i tolkningen av det empiriska 

materialet för att i den mån möjligt ge en objektiv beskrivning. Då denna förståelse har varit 

viktigt för studien behandlades och redovisades empirin och analysen med öppenhet utifrån den 

egna förståelsen och förförståelsen, samt accepterat att dessa talats emot och förändrats under 

studien (Ödman 2004: 242). Utifrån den hermeneutiska ansatsen och genom denna studie har 

vi strävat efter att ge en förståelse för polisens organisationskultur och dess inverkan på den 

egna anmälningsbenägenheten. 

6.2 Metodval  

Då detta är en kvalitativ studie blev intervjuer ett naturligt val. Intervjuerna var semistrukture-

rade, vilket i vårt fall innebar att vi utgick från teman som delvis skapades utifrån teorierna 

(Bryman, 2011: 415). Teman organisationskultur och socialisering utgick från teorierna medan 

utsatthet användes som ett fristående tema. Dessa teman som intervjuguiden (Bilaga 2) utgick 

från skapades för att få en struktur i intervjuerna, samtidigt var frågorna som ställdes under 

dessa teman öppna för informanten att beskriva sina upplevelser. Detta gav oss möjligheten att 

kunna ställa kompletterande frågor under intervjun. Kvalitativa intervjuer var ett lämpligt val 

då studien söker förståelse polisens organisationskultur. Kvalitativa metoder kan även ses som 

intensiva då de avser att undersöka ett fenomen på djupet och upplevelser av fenomen är svåra 

att studera genom exempelvis enkäter. Däremot är det svårt att generalisera erhållna resultat till 

en hel population då man normalt sett endast studerar ett litet urval (Jacobsen 2007: 167). Ef-

tersom studien sökte förståelse snarare än att generalisera resultat, ansågs den kvalitativa me-

toden lämplig för denna studie. Öppna frågor som kräver längre svar är dessutom svåra att ställa 

i enkätform då dessa är tidskrävande att besvara (Arvidson 2001: 162–163). Därför valdes in-

tervjuer för att kunna ställa öppna frågor och få öppna svar.  
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Den metod som vanligtvis används vid en kvalitativ studie kan ha ett induktivt angreppssätt, 

det vill säga att teorier genereras från empirin till skillnad från det deduktiva angreppssättet som 

innebär att teorin testas för att antingen styrkas eller förkastas (Bryman 2011: 34). Denna studie 

utgick från olika teorier och utifrån den empiri som genererades har nya teorier prövats för att 

underlätta att besvara studiens frågeställningar. Detta resulterade i att båda angreppssätten an-

vändes.  

6.2.1 Population och urval  

Vi använde ett målinriktat urval, där syftet var att strategiskt välja ut de deltagare som var mest 

lämpade för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011: 434). I detta fall var 

populationen poliser i den ingripande verksamheten. Genom två nyckelpersoner blev vårt urval 

de informanter som ville delta i studien. Informanterna arbetar på olika polisstationer i södra 

och centrala Stockholm, varav fyra informanter arbetar i samma turlag och övriga i varierande 

turlag och polisstationer. Nio av informanterna arbetar aktivt i denna verksamhet, en informant 

är tjänstledig och en har bytt tjänst inom organisationen. Samtliga har dock upplevelser av 

denna verksamhet. Eftersom vi var begränsade med informanter som ville ställa upp i denna 

studie så fick vi därför bortse från faktorer såsom kön och antal år i tjänst. Dock är vi medvetna 

om att både kön och erfarenhet är betydande faktorer som i sin tur skulle bredda studiens resul-

tat. Poliser i den ingripande verksamheten är i högre utsträckning är utsatta för våld och hot i 

tjänsten (Polisförbundet 2017: 12), ansåg vi att denna grupp är lämplig för att beskriva sina 

upplevelser av organisationskulturen samt anmälningsbenägenhet vid egen utsatthet. 

  

6.3 Tillvägagångssätt  

 

Poliser i den ingripande verksamheten informerades om studien och de som var villiga att delta 

kontaktades via mejl med förslag på tider för intervjuerna, detta genom ett informationsbrev 

(Bilaga 1). Den innehöll kort information om studiens syfte, etiska aspekter samt kontaktin-

formation. Intervjuerna genomfördes med elva poliser i yttre tjänst, tio manliga och en kvinnlig, 

då viljan att delta i studien var avgörande oavsett kön. Sju av de elva informanterna ställde upp 

på sin fritid, fyra informanter fick vi kontakt med via deras gruppchef och intervjuades på sin 

arbetstid. De som ställde upp på sin fritid tillfrågades var de önskade att intervjun skulle ge-

nomföras och detta för att de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen.  
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Därför varierade platsen för intervjuerna mellan polisstationer, bibliotek och studenthus. Två 

av informanterna är bekanta till en av oss och därför genomfördes de intervjuerna av den andra 

författaren och detta för att intervjuerna inte skulle påverkas av bekantskapen. Elva intervjuer 

genomfördes, de kortaste blev omkring 20 minuter och längsta blev 90 minuter, i snitt hamnade 

intervjuerna på ca 35 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med informanterna för inte 

glömma viktiga detaljer (Aspers 2011: 145).  

6.4 Analys  

Materialet transkriberades och kodades därefter vilket innebar att materialet bröts ner i mindre 

delar, vilket underlättade att strukturera materialet för vidare analys (Aspers 2011: 168). Inled-

ningsvis användes de teman som hade identifierats utifrån intervjuguiden (Bilaga 2), dessa var: 

organisationskultur, utsatthet och socialisation. Dessa teman identifierade utifrån syftet och frå-

geställningarna innan materialet samlades in. Temat organisationskultur samt socialisering 

hade en teoriförankring, medan anmälningsbenägenhet som tema utgick från tidigare forsk-

ningen om våld i arbetslivet. Eftersom dessa teman var för breda kodades materialet till en 

början förutsättningslöst, genom att gå igenom materialet och skapa koder för de meningar eller 

stycken i empirin som kännetecknade respektive tema. Vi använde marginalmetoden digitalt, 

genom att markera de meningarna och kommentera med en lämplig kod (Aspers 2011: 184). 

Eftersom dessa teman förekom naturligt, genererades nya koder under dessa teman (Bilaga 3). 

Koderna var de faktorer som identifierades för att antingen göra anmälan eller inte. Därefter 

kodades materialet deduktivt utifrån teorin organisationskultur, de koder som genererades uti-

från teorin var: normer, värderingar och verklighetsuppfattningar. Sedan kodades materialet 

utifrån teorin socialisation, de koder som identifieras var: Känner till, foglighet, identifiering 

och internalisering. När dessa identifierades i materialet sorterades empirin utifrån de mönster 

som vi såg i relation till teorierna. Även de andra koderna som inte hade en teoriförankring 

plockades ut för vidare analys. Materialet analyserades därefter genom idealtypscentrerad-ana-

lys, som innebär att teman speglar teorierna och forskningsfrågorna (Aspers 2011: 207). Däri-

genom blev våra teman: organisationskultur, anmälningsbenägenhet och övriga faktorer. Soci-

aliseringen behandlades separat då denna varken har betydelse för syfte och frågeställningarna. 

Däremot är den av stor vikt då den visar socialiseringsprocessen till organisationskulturen, där-

för har denna del presenterats löpande i empirin.  
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För att försäkra att tolkningen inte färgats av vår förförståelse, kodades materialet med ett öppet 

förhållningssätt, vilket innebar en medvetenhet kring att materialet tolkades under kodningen 

då vi såg delarna i relation till helheten. Resultatet av denna analys presenteras i kapitel 7. 

6.5 Etik  

Informationsbrevet som skickades ut till informanterna (Bilaga 1) innehöll studiens syfte och 

mål enligt informationskravet. I enlighet med samtyckeskravet inhämtades informanternas 

samtycke till att medverka i studien. Informanterna tillfrågades om vi fick spela in intervjun 

och förklarade varför detta är relevant. Informanterna fick informationen att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill. Vidare informerades att deltagandet är helt frivilligt samt att informanten 

kan ta tillbaka sitt deltagande inom rimlig tid, det vill säga, innan studien publiceras. Enligt 

konfidentialitetskravet informerades deltagarna att de kommer anonymiseras i studien, samt 

vad intervjun kommer att användas till (Vetenskapsrådet 2002: 7–14). Vidare informerades att 

materialet endast kommer att användas till denna studie enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrå-

det 2017: 41). I materialet anonymiseras informanterna med benämningarna D1-D11 (D=Del-

tagare). Vid två av intervjuerna uttryckte informanterna sådan information som kunde göra att 

de kunde identifieras. Därför valdes det i samråd med de berörda att hantera detta genom att i 

transkriberingen av materialet, anonymisera vissa ord eller uttryck för att stärka anonymiteten. 

Innan de fyra intervjuerna som genomfördes på polisstationen kontaktades gruppchefen där. 

Vederbörande tillfrågades om möjligheten att skicka ut informationsbrev till dessa deltagare. 

Eftersom informanterna inte såg något problem med att informationen kom så tätt inpå inter-

vjun, så genomfördes intervjuerna ändå. I övrigt skickades informationsbrev ut i god tid innan 

intervjutillfället för att ge deltagarna möjlighet att ta ställning till sitt deltagande. 

 
6.6 Validitet 	  

 

Det finns två typer av validitet, intern och extern validitet. Den förstnämnda innebär huruvida 

man undersöker det som man avsett och detta går att kontrollera på olika sätt. Det kan till ex-

empel göras genom att kritiskt granska sitt material eller genom att låta någon annan kontrollera 

undersökningens slutsats. Det går även att skicka ut en färdig rapport till informanterna för att 

be dem läsa igenom rapporten och se om de känner igen sina uttalanden och om korrekt tolkning 

har gjorts (Jacobsen 2007: 157–158).  
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Man kan även jämföra sina resultat med andra forskare för att se om studien kommer fram till 

liknande resultat. Eftersom vi inte funnit någon studie som undersöker det vi valt att undersöka, 

var detta inte möjligt i vårt fall. Istället granskades materialet kritiskt och detta genom att ifrå-

gasätta materialet under arbetets gång. Ett exempel är vårt urval som beaktats under studiens 

gång där det diskuterats och ifrågasatts om urvalet har varit lämplig för att besvara syftet och 

frågeställningar. Detta eftersom informanterna i kvalitativa forskningar är viktiga källor för stu-

dien (Jacobsen 2007: 160). För att öka trovärdigheten har vi noga granskat den empiri som 

samlats in, detta genom att vara vaksamma till huruvida informanterna lämnat trovärdiga upp-

gifter. Eftersom vi intervjuade elva personer och tidigt såg ett mönster utgick vi från att den 

informationen som lämnades var uppriktig. Det finns även risk att informanterna lämnar in-

formation som de tror att forskaren vill höra. Detta är något som märktes bland informanterna 

som intervjuades på sin arbetsplats, till en början lämnades information som tolkades att inte 

var negativ mot organisationskulturen. Men allt eftersom framkom en annan uppfattning utifrån 

informanternas upplevelser. Detta behöver inte ses som hot mot validiteten utan kan snarare ses 

som den situationsberoende sanningen (Jacobsen 2007: 162). Extern validitet handlar istället 

om att generalisera sina resultat, vilket inte har varit syftet med denna studie, utan snarare att 

få förståelse för organisationskulturen. Inom kvalitativ forskning är det svårt att generalisera 

resultat då man utgår från inriktat urval för att studera ett visst fenomen på djupet. Det går dock 

att argumentera för att det finns generella drag i det man kommit fram till trots att man under-

sökt en mindre grupp (Jacobsen 2007: 167). I vår studie har vi kunnat se mönster i svaren som 

genererats, detta är dock ingenting som kan generaliseras från urvalet till hela populationen då 

vårt urval var begränsat. Studien har strävat efter öppenhet genom att presentera tillvägagångs-

sätten för samtliga delar och även presentera de delar som inte blev som vi tänkte. Öppenhet är 

viktigt inom all forskning för att öka dess trovärdighet. 

  

6.7 Reflexivitet  

 

Då samhällsvetenskaplig forskning beskriver att det inte finns en objektiv beskrivning av sam-

hället utan att samhället kan beskrivas utifrån intersubjektivitet. Denna samhällsbeskrivning 

innebär att när flera personer uppfattar något på samma sätt är detta det närmaste man kan 

komma objektivitet (Jacobsen 2007: 157). För att bemöta detta har vi i vår studie anammat ett 

reflexivt förhållningssätt genom att kontinuerlig kommunicera med varandra.  
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Vi har diskuterat samt korrigerat de delar som i vår mening blivit påverkade av våra egna före-

ställningar. Det är viktigt att belysa att det är en omöjlighet för oss att inta en helt neutral och 

objektiv roll då vi i varit medvetna om vår egen förförståelse som påverkas av den befintliga 

kontexten. Detta resulterade bland annat i att vi flera gånger fick revidera olika delar av studien. 

I kodningen av den empiri som genererades fick den tematiska grund som initialt användes 

kodas om för att säkerställa tillförlitligheten. Detta resulterade i en relevantare kodning som 

underlättade att bättre se på empirin samt besvara studien frågeställningar. Detta möjliggjordes 

då vi utifrån ett reflexivt förhållningssätt både prövade olika teorier samt ifrågasatte den tema-

tisering vi använt. Den förförståelse eller förkunskaper som vi erhållit genom att ha arbetat både 

kommunikativt och praktiskt med polisen var i början av vår studie ett ämne som ofta diskute-

rades.  

 

Avslutningsvis tog vi hjälp av Alvesson (2015) i både analys och diskussion då Alvesson be-

skriver att man ska vara försiktig med att normalisera och trivialisera begreppet organisations-

kultur, utan att reflektera över de flertalet nivåer som begreppet täcker. Att diskutera organisat-

ionskultur att vara ”rätt”, gör att de sidor som är ”fel” tenderar att bli åsidosatta och tolkningen 

av organisationskulturen riskerar att inte bli tillräckligt nyanserad. Detta kan i sin tur leda till 

att beteenden behandlas som beteendenormer, då normer förelägger ett önskvärt beteende står 

de i kontrast till vad som kan ligga bakom, såsom uppfattningar och inställningar om verklig-

heten (Alvesson 2015: 69–71). Vi har utifrån denna reflexivitet förtydligat och förbättrat de 

förutsättningar som vår studie bygger på, då vi aktivt beaktat våra egna roller. 

 

 

7. RESULTAT  

 

Inledningsvis presenteras studiens resultat som övergripande kännetecknar organisations-

kulturen. Vidare presenteras socialiseringsprocessen och dess nivåer. Därefter summeras resul-

tatet och våra frågeställningar besvaras: Hur resonerar poliser kring anmälan av egen utsatthet 

i tjänsten? och “Har organisationskulturen en betydelse för anmälningsbenägenheten?” 
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7.1 Organisationskultur 

 

Vi har i vår empiri sett olika uttryck för organisationskulturen och nedan förtydligas exempel 

av den. Organisationskulturen tar sig i uttryck på olika sätt. Nedan citat visar på det så kallade 

”tårt-systemet” som en av informanterna nämner. Detta system innebär att den person som 

kommer sent till arbetet får bjuda de övriga kollegorna på tårta.  

 

D4: ”vi har vårt ”tårt-system” att man köper en tårta och sen är det tyst liksom, 

man får ge och ta, ibland försover man sig och det händer alla” 

 

Detta citat belyser hur det skapats ett förlåtande klimat för den som försovit sig, men den som 

kommer för sent ändå behöver stå till svars och kompensera för händelsen genom att köpa en 

tårta till gruppen vilket kan ses som ett uttryck för kulturen. Detta uttalande visar på hur en 

gemensam verklighetsuppfattning om den rådande organisationskulturen upprätthålls och 

skapar ett normativt beteende som ger struktur åt både gruppen och organisationen. Vidare fun-

gerar kulturen förenande för individerna samt skapar en grund för en gemensam identitet, sam-

tidigt som den uppmuntrar lojalitet och engagemang. 

 

Ett annat uttryck för organisationskulturen beskriver informanterna humor som en positiv jar-

gong inom turlagen. Genom humor undviker man att obekväma situationer eskalerar och istället 

skojar man bort dessa, vilket beskriver ett sätt att hantera obekväma situationer.  Dessa tas i 

uttryck på två sätt, dels genom att man skämtar om misstag som man gjort, och dels genom att 

neutralisera jobbiga situationer genom humor.  

 

D2: “man skojar ganska mycket med varandra när man gör något misstag 

eller ja, driver med varandra väldigt mycket, men jag tror inte direkt att det 

påverkar mitt arbete” [...] “jag tycker mest att det är ganska skönt att man kan 

skämta med varandra när man gör en tabbe så att slippa överanalysera det så 

mycket”  
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D7: “ah jo men det gör det ju tycker jag, det finns ju en tålighet och låta saker 

rinna av sig, det blir ju en viss jargong i det också, att i situationer som är halv 

bökiga att man gärna skämtar om det istället”.  

 

Detta kan även ses som ett sätt att upprätthålla organisationskulturen. Vilket kan ses som ett 

positivt sätt att hantera en negativ situation tillsammans med kollegorna. Detta resonemang 

tyder på att denna “jargong” är nödvändig i krävande arbetsmiljöer, genom humor så avtrappas 

frustration samt jobbiga situationer. Flera informanter uttrycker humorns funktion i polisarbetet 

som något som kan tolkas som nödvändigt och kan ses som en viktig del i polisens organisat-

ionskultur. 

7.2 Värderingar  

Som nämndes i teoriavsnittet kan en distinktion göras mellan två slags värderingar, officiella 

och bruks-teorin. Vi har kunnat se mönster där informanterna inleder med att berätta sin offici-

ella värdering genom att uttrycka att man alltid ska anmäla egen utsatthet och betonar att utsatt-

heten inte ska tolereras. Informanten nedan beskriver till en början sin officiella värdering för 

anmälningsbenägenheten men övergår därefter till att uttrycka att de gånger som vederbörande 

fått glåpord riktade mot sig har det inte anmälts.  

 

D4: “[…] men skulle jag hamna där så skulle jag nog inte tveka till och an-

mäla det, vet inte varför jag inte skulle göra det om man säger så, jag menar 

är det ett jobb som vilket annat jobb som helst så är det ingen 

som accepterar att bli utsatt för brott när man jobbar liksom […]” 

L. nej precis, du nämnde att du blivit utsatt för verbala… glåpord till exempel, 

är det något du har anmält? 

D4. “Nej, det har jag inte anmält, men det är såklart ett brott i sig också”. 

 

Detta visar på en övergång från de officiella värderingarna till bruksteori. Genom att informan-

ten inledningsvis resonerar att man alltid ska göra en anmälan för att sedan övergå till bruks-

teorin. Detta genom att påtala de gånger vederbörande utsatts för glåpord har detta inte anmälts.  
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Vi kan även se graden av socialisering då informanten inledningsvis resonerar på ett sätt som 

tyder på ett internaliserat förhållningssätt, när informanten uttrycker att man alltid ska göra 

anmälan. Därefter tydliggörs graden av socialisering utifrån informantens resonemang kring att 

inte anmäla, även om informanten är medveten om vad som egentligen ska göras. Detta tyder 

på att informanten känner till att man ska anmäla men väljer att inte göra det.  

 

Ett annat exempel på övergången från de officiella värderingarna till bruks-teorin, där vissa 

informanter uttrycker flera faktorer som varit avgörande till huruvida utsattheten anmälts eller 

inte, som i sin tur varit bidragande till denna övergång. Dessa faktorer är hur informanten upp-

fattat situationen, vem som har orsakat utsattheten, ålder på gärningsmannen samt misstro till 

rättsväsendet.  

 

D1: “Våld mot tjänsteman för mig självklart, men kollegan ser inte på det på 

det här sättet, så kollegan anmäler inte det, […] för mig är det en självklar 

grej att anmäla [...] man kanske inte anmäler varje gång det beror på också 

hur personen är i övrigt […] är han eller hon är våldsam, [...] men är hon eller 

han är bara 18 år, då förstår man det […] ska vi anmäla det här igen, det 

kommer bara läggas ner det blir bara onödig tid, onödigt skrivande så ja sånt 

kan faktiskt avgöra också” 

 

Detta kan förstås utifrån att informanten utgår från sin officiella värdering att anmäla oavsett 

kollegans uppfattning av situationen. Vidare uttrycker samma informant att man inte alltid an-

mäler och att det finns faktorer som kan vara avgörande för att anmäla. Dessa faktorer visar på 

en negativ inställning till att anmäla egen utsatthet. Detta tyder på en övergång från en officiell 

värdering till bruksteorin, genom att påtala att man alltid ska anmäla till att rättfärdiga de gånger 

som incidenter inte anmäls. I och med övergången till bruks-teorin kan man se detta som ett 

kulturellt uttryck för ett normativt handlande.  

 

Vidare har vi även sett de officiella värderingarna som vissa informanter uttrycker, att man 

alltid ska anmäla egen utsatthet och detta genom att uttrycka en positiv inställning till att an-

mäla.  
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D3: “Jag tycker att vi ska rapportera och anmäla det när vi blir utsatta för brott 

såsom vi begär och säger till allmänheten att de ska anmäla när de är utsatta 

för brott så ska vi ju göra det jag upplever att det har blivit bättre” 

 

Detta kan tolkas som officiella värderingar som informanten utgår från, det vill säga, att poliser 

alltid ska anmäla egen utsatthet. Vilket kan tyda på att informanterna utgår från organisations-

kulturens officiella värderingar att alltid anmäla egen utsatthet. 

 

Vidare har flera informanter påtalat vikten av att kunna kommunicera med varandra inom tur-

laget. Samt att det finns ett förhållningssätt att man alltid ska anmäla egen utsatthet. 

                  

D8. “Jag tycker att cheferna och turlaget har ett förhållningssätt, att man ska 

säga ifrån, att man ska anmäla om man utsätts för någonting”  

 

Ovanstående citat visar på hur den officiella värderingen upprätthålls inom organisations-

kulturen. Detta genom att uppmuntra kollegor till att anmäla egen utsatthet. Informanterna ut-

trycker ett öppet klimat att dels kunna prata om utsattheten men även att man fått höra att man 

bör anmäla, vilket kan tyda på upprätthållande av de officiella värderingarna som finns inom 

organisationskulturen. 

 
7.3 Normer 

 

I nedanstående citat resonerar informanterna varför de inte anmält de gånger som de har utsatts 

för brott i tjänsten. Detta tas i uttryck på olika sätt, dels genom att en anmälan inte lönar sig 

samt en misstro till rättsväsendet som leder till att informanterna känner sig omotiverade till att 

göra en anmälan.  

 

D2: “Det är lite så man känner att så mycket som det är att skriva redan, så 

känns det onödigt att sitta och skriva på förolämpning, förgripelse mot tjäns-

teman när det ändå inte leder någon vart” 
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D10: “Det här har jag ju också hört att rätten tycker att vi ska tåla sådan här 

saker, och det gör faktiskt att man blir ganska omotiverad” 

 

Informanterna för ett normativt resonemang kring att inte göra någon anmälan. Dessa resone-

mang är viktiga indikationer för den rådande kulturen. Det centrala är att det lyfter fram infor-

manternas uttryck för kulturen och detta tydliggör deras inställning till att inte göra någon an-

mäla. Då flera informanter uttryckt ett liknande resonemang till att inte anmäla eftersom det 

upplevts som lönlöst visar det bland annat på misstroende till rättsväsendet. Detta misstroende 

till rättsväsendet kan i sin tur ha en inverkan på deras egen anmälningsbenägenhet. Utifrån 

informanternas resonemang tydliggörs även att individen socialiseras in i den befintliga kul-

turen då denna process bland annat påverkar handlingsmönster. Detta framkommer då infor-

manten uttrycker sig negativt till att anmäla baserat på tidigare erfarenheter och hörsägen, men 

också då ett tidigare agerande uppfattats som att det inte leder någon vart. Vidare kan vi utifrån 

informanternas resonemang uppfatta att de anammar socialiseringsgraden känner till genom att 

man bör anmäla egen utsatthet. Däremot förklarar informanterna varför de väljer att inte göra 

anmälan utifrån olika faktorer.  

 

I nedanstående citat lyfts informanternas beteendeuttryck fram, detta beskriver bland annat hur 

de uttrycker sig om ett visst beteende. Det som framkommer i deras resonemang är att de utsätts 

frekvent och att de hanterar detta individuellt och inom turlaget.  

  

D5: “det händer hela tiden så det går inte att hela tiden anmäla sådant” 

 

D6: “man lär sig att hantera det dels själv och dels i gruppen alltså det turla-

get” 

 

Även om deras sätt att resonera skiljer sig åt kan detta leda till ett normaliserat förhållningsätt 

som vidare kan inverka på den egna anmälningsbenägenheten. Detta lyfter också fram den so-

cialiserande processen där individen lär sig hantera den egna utsattheten individuellt eller inom 

gruppen. Informanternas sätt att resonera blir också viktiga markörer för den rådande organi-

sationskulturen som både kan inverka och reproducera deras sätt att resonera och agera kring 

att anmäla den egna utsattheten.  
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 Vidare resonerar informanterna kring de gränsdragningar som görs utifrån nivå av utsatthet, 

om individen bakom uniformen påverkas och om nära relationer blir hotade. Dessa är bidra-

gande faktorer till att anmäla den egna utsattheten.  

  

D1. “Jag är ju inte stålmannen jag är bara en vanlig människa i uniform med 

en viss utbildning jag är fortfarande kött och blod, men sådant påverkar ju 

psykiskt också” 

 

D8.“Men det får ju aldrig bli fysiskt våld eller riktiga direkt hot liksom, direkt 

uttalade hot mot en eller ens vänner och familj eller kollegor för den delen” 

 

D9. “När det träffar mig som privatperson, alltså jag kommer alltid vara en 

privatperson som bär uniformen, jag menar när det går förbi uniformen då är 

det nog tydliga indikationer” 

 

Detta kan förklaras genom att det ses som en överträdelse mot uniformen då det krockar eller 

går över gränsen för det som uniformen representerar. Däremot kan de brott som ”bara” begås 

mot uniformen trivialiseras och normaliseras vilket kan påverka deras anmälningsbenägenhet. 

Baserat på informanternas resonemang kan vi se att de socialiserats in i en kultur där gränsen 

för att göra en anmälan går vid påverkan av individen bakom uniformen och nära relationer. I 

längden kan detta leda till att en viss grad av utsatthet normaliseras som i sin tur kan påverka 

deras anmälningsbenägenhet. 

 

Det centrala i nedanstående citat tydliggör de faktorer i informanternas resonemang att inte 

anmäla. Detta är att det är mer undantag än regel att anmäla, om risken för fysisk skada finns 

och att utsattheten ingår i yrkesutövningen som avgörande för informanternas anmälningsbe-

nägenhet.  

  

D7:”Men det är mer undantag än regel som gör att jag skulle anmäla” 

 

D4: “Finns det risk för fysisk skada då är det nog större möjlighet att man 

anmäler det, tror jag än de här själva glåporden, påhoppen” 
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D10: “Jag gör det väldigt sällan” [...] “det blir lite som att det ingår i din yr-

kesutövning på något sätt” 

 

Dessa uttryck kan ses som informella handlingsmönster eller arbetssätt som i sin tur bidrar med 

struktur då de är upprepande i sin natur. Informanternas resonemang visar på skillnader hur de 

resonerar kring att inte anmäla som i sin tur leder till ett faktiskt agerande att inte göra någon 

anmälan, detta tydliggör de strukturella uttrycken. Vidare visar dessa resonemang att informan-

terna socialiseras in i en kulturell norm som uttrycker att anmälningar görs restriktivt, som i sin 

tur påverkar anmälningsbenägenheten.  

 

7.4 Växelverkan 

 

Vidare ser vi ett mönster som kan förstås utifrån en växelverkan mellan normer och värderingar. 

Detta genom ett öppet klimat och att tillsammans med kollegor prata om egen utsatthet, för att 

det inte ska bli tabu att anmäla. 

 

D1. “Det är jätteviktigt att föra diskussioner kring det just för att det inte ska 

bli tabu att anmäla” 

 

D4. “Vi har väldigt bra klimat och kan prata om det mesta och är det någon 

som tycker att något är jobbigt så är det så det är liksom ingen skam över  

det” 

 

Ovan citat visar på ett öppet klimat inom turlaget genom att prata om egen utsatthet. Genom att 

det pratas om att anmäla den egna utsattheten, kan förhållningssättet att inte anmäla övergå från 

en norm till en officiell värdering som bidrar till att anmäla egen utsatthet. Vidare resonerar 

informanterna att genom kommunikation med varandra kan detta bidra till att de officiella vär-

deringarna internaliseras. 
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7.5 Verklighetsuppfattningar 

 

Informanterna uttrycker hur verklighetsuppfattningen konstrueras genom att diskutera olika si-

tuationer med kollegan eller kollegorna som man arbetar tillsammans med. Vilket visar på hur 

den gemensamma verklighetsuppfattningen skapas.  

 

D1: “[...] man har alltid någon man kan bolla med, och det är jättebra för att 

man får annat synsätt andra synvinklar så att egentligen är det inte så svårt att 

hantera det […] man är team och man hjälps åt”. 

 

Som beskrivits i teorikapitlet är verklighetsuppfattningar något som skapas gemensamt i en 

grupp genom bland annat genom handlingar som är upprepande i sin natur. Eftersom poliser 

patrullerar minst två och två, konstrueras en gemensam verklighetsuppfattning och på så sätt 

upprätthålls kulturen inom organisationen. Vi kan därmed göra en antydan att detta har en in-

verkan på graden av socialisering då verklighetsuppfattningen skiftar beroende på ens kollegor. 

Olika kollegors verklighetsuppfattning kan därmed även ha en inverkan på anmälningsbenä-

genheten vid egen utsatthet.  

 

Ytterligare ett resonemang hur verklighetsuppfattningen konstrueras visar sig i huruvida kolle-

gorna uttryckt sig positivt eller negativt om informantens vilja att anmäla egen utsatthet.  

 

D10: “Men vi pratar alltid igenom när vi ska skriva på någon oavsett vem som 

gör det. Ibland kan de hända att vi i början tänker skriva men sen efter ett tag 

så brukar vi inte orka ta det längre”. 

 

Citaten ovan visar att man gemensamt med kollegan diskuterar huruvida en incident anmäls 

eller inte. Genom att kollegor pratar om situationen med varandra delar de med sig av sina egna 

uppfattningar och därigenom bildas en gemensam verklighetsuppfattning, som i sin tur kan ha 

en inverkan på den egna anmälningsbenägenheten. 
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Vidare kan vi se i nedanstående citat att informanten beskriver att vederbörande är medveten 

om olika verklighetsuppfattningar som finns inom turlaget.  

  

D3: “Ja, så är det, och så är det med all typ av verksamhet som vi håller på 

med så är det olika beroende på vem man jobbar med”. 

 

Kollegors verklighetsuppfattningar varierar och påverkar informanten genom att man patrulle-

rar tillsammans. Detta visar att beteendeuttryck varierar beroende på vem man jobbar med och 

detta styr informanten agerande inför olika arbetssituationer.  Vidare bidrar det till att kollegor-

nas verklighetsuppfattning kan påverka informanten och den egna anmälningsbenägenheten vid 

egen utsatthet 

 

7.6 Summering resultat 

 

Vi har utifrån studiens syfte lyckats få en djupare förståelse för polisens organisationskultur 

genom att använda oss utav det teoretiska ramverket kopplat till empirin. Förståelsen har belysts 

genom att se mönster i empirin som i sin tur underlättat att undersöka polisens anmälningsbe-

nägenhet då vi hittat faktorer som påverkar detta. Dessa faktorer har vidare bidragit att vi lyck-

ats besvara på om det finns något som är avgörande för huruvida poliser anmäler egen utsatthet 

och att organisationskulturen haft en betydelse för detta. 

 

Resultatet visar att det finns avgörande faktorer som påverkar informanternas anmälningsbenä-

genhet då de bland annat uttrycker en misstro till rättsväsendet, kollegors påverkan samt åter-

kommande utsatthet, dessa faktorer bidrar i sin tur till att utsattheten inte anmäls. Vidare fram-

gick det att när utsattheten var av en viss dignitet, påverkar individen bakom polisuniformen 

och hot uttalas mot anhöriga är dessa faktorer bidragande till att utsattheten istället anmäls. 

Utifrån detta resultat kunde vi se att utsatthet som “bara” påverkar uniformen och inte männi-

skan bakom den. Detta besvarar vår första frågeställning: ”Hur resonerar poliser kring anmä-

lan av egen utsatthet i tjänsten?”  Vidare visar detta på ett normaliserat förhållningssätt till att 

både anmäla och inte anmäla egen utsatthet.  
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Vi kan även se att organisationskulturen har en betydelse för informanternas anmälningsbenä-

genhet, detta genom ett synliggörande av normer att både anmäla och inte anmäla. Normen att 

inte anmäla baseras på hörsägen, genom att kollegor uttrycker att det är lönlöst att anmäla, 

vilket bidrar till att informanterna i sin tur för vidare resonemanget att inte anmäla. Vidare re-

sultat visar att denna utsatthet är frekvent förekommande och att detta hanteras individuellt och 

inom turlaget. Hanteringen av detta har i sin tur blivit normaliserad och resulterar i att infor-

manterna väljer att inte anmäla. Utifrån de officiella värderingarna som informanterna uttrycker 

finns det en inställning som tyder på att man alltid ska anmäla egen utsatthet. Men detta kunde 

i sin tur övergå till bruks-teorin genom att informanterna resonerade kring faktorer som istället 

rättfärdigar att utsattheten inte anmäls. Dessa faktorer var, vilken person som orsakat utsatt-

heten samt att det är lönlöst att anmäla. Genom att man diskuterar och resonerar hur man ska 

hantera situationer skapas gemensamma verklighetsuppfattningar som vidare konstruerar och 

upprätthåller organisationskulturen. Vi kan därmed se att verklighetsuppfattningarna har bety-

delse för anmälningsbenägenheten genom konstruktionen av en gemensam verklighetsuppfatt-

ning. Detta resonemang kan i sin tur ha en påverkan för huruvida en anmälan upprättas. Därmed 

besvaras vår andra frågeställning: “Vilken betydelse har organisationskulturen för polisers an-

mälningsbenägenhet?” 

 

 

8. DISKUSSION  

 

8.1 Resultat kopplat till tidigare forskning  
 

Som nämndes i tidigare forskningen finns det ingen studie som behandlar organisations-

kulturens betydelse för anmälningsbenägenheten vid egen utsatthet. Däremot har vi sett vissa 

drag som belyser polisens organisationskultur i likhet med avhandlingen av Stenmark (2005) 

där författaren menar att poliser arbetar i en vålds-miljö, vilket bidrar till en kåranda inom po-

lisen som kännetecknas av en kollegialitet. Turlag är något som är centralt inom organisations-

kulturen som kännetecknas av gemensamt arbetssätt. Detta är något som presenterades i resul-

tatet där informanterna påtalade vikten av att kunna kommunicera med kollegorna i arbetslaget 

om utsatthet, för att anmälningsbenägenheten inte ska bli tabubelagt.  
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Vidare menar författaren att det finns förutbestämda sanktioner inom poliskulturen som “tårt-

systemet” vilket innebär att de som kommer försent till jobbet köper med sig tårta till kollegorna 

för att kompensera kollegorna (Stenmark 2005: 142). I likhet med författarens exempel, kunde 

även vi se detta i vår empiri, då en informant lyfte upp ett liknande exempel och tolkades som 

bidragande faktor till att upprätthålla normen inom kulturen. Detta även i likhet med Ekmans 

(1999), resultat att finns kollegialitetens-normer inom organisationen, såsom att vara lojala mot 

varandra och alltid ta kollegans parti. Det är viktigt att kunna lita på varandra då man arbetar i 

osäker miljö med risk för att utsättas för våld och genom tillit reduceras denna osäkerhet (Ek-

man 1999: 178–180). Vidare har vi sett mönster där informanterna resonerar kring humorns 

funktion som något positivt och detta i likhet med Granér (2014). Författaren menar att humorn 

ses som en strategi för att hantera svåra situationer som arbetet medför. Samt ett sätt att hantera 

de förväntningarna som finns på yrkesrollen. Slutligen menar författaren att humorn ses som 

ett sätt att stärka gruppens sammanhållning. Informanterna har uttryckt humorns funktion som 

något positivt bland kollegorna inom arbetsgrupperna. Genom att skoja om ansträngande situ-

ationer blir detta ett sätt att hantera dessa.  

 

Holgersson (2005), kommer fram till att poliser känner en frustration när de sitter i en rättssal 

och ska vittna i en händelse som de agerat i, då de upplever att de sitter i en rättssal som åtalade 

eftersom de får besvara många detaljerade frågor (Holgersson 2005: 92). Poliser har dessutom 

ingen möjlighet att planera innan en rättegång utan får en kallelse med kort varsel och ska 

infinna sig. Vidare kan poliser även behöva avbryta semester och dylikt för att infinna sig på 

en rättsförhandling. Detta är något som tydligt framkommit i vår empiri, då en tydlig faktor 

som upprepas för att inte anmäla egen utsatthet var misstro till rättsväsendet som leder till att 

poliser inte anmäler egen utsatthet. Holgersson menar att poliser känner sig som åtalade när de 

ska vittna i en händelse som de anmält vilket i sin tur leder till att poliser låter bli att anmäla. 

Empirin tydliggör att rättsväsendet kan ses som en faktor till att låta bli att anmäla egen utsatthet 

i likhet med Holgersson (2005). Jerre (2009) och Mayhew & Chappell (2007) kommer fram till 

att arbetsmiljön på arbetsplatsen är en betydande faktor våld i arbetslivet. Utifrån empirin kan 

en parallell dras, eftersom utsatthet normaliseras inom polisen kan detta även leda till arbets-

miljöproblem. Genom att våldet normaliseras bidrar detta i sin tur till att påverka anmälnings-

benägenheten vid egen utsatthet.  
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Vidare menar både Jerre (2009) och Wikman (2016) att kvinnor är de som uppger att de mest 

utsatta för våld och hot i arbetslivet, vilket varken kan styrkas eller förkastas i denna studie då 

vi valt att fokusera på informanternas upplevelser och våra informanter har varit tio manliga 

poliser och en kvinnlig. Wikman (2016), lyfter upp att det inte finns en tydlig definition av våld 

i arbetslivet och att detta varierar mellan olika yrkesgrupper som har olika uppfattningar av hur 

våld och hot i arbetslivet ska betraktas. I empirin har vi funnit att gränsen för vad en polis ska 

tåla i tjänsten varierar mellan olika informanter, vilket visar på olika definitioner av våld i ar-

betslivet och att det inte finns en tydlig definition. Peterson (2015), kommer fram till att polis-

studenter socialiseras in i organisationskulturen i olika faser, från polisutbildningen tills man är 

färdigutbildad och börjar arbeta ute i verkligheten. Tydligast kan detta illustreras när informan-

terna resonerar kring att anmäla egen utsatthet, hur detta har sett ut jämfört med hur det ser ut 

idag. Det finns tydliga indikationer på skillnader där en faktor kan vara graden av socialisering 

in i organisationskulturen. Dock kan det inte styrkas att informanterna genomgått de faser som 

författaren beskriver, då frågorna inte var utformade för att besvara detta. Socialiseringen kan 

dock ses I likhet med Ekman (1999), som menar att poliser socialiseras i den rådande kulturen 

inom organisationen. 

  

Vi har kunnat se mönster utifrån tidigare forskningen om organisationskulturen. Avseende våld 

i arbetslivet kan vi dra parallell vid arbetsmiljön, då forskning inom våld i arbetslivet kommit 

fram till att arbetsmiljön är en betydande faktor för ökad utsatthet. Vidare normaliseras utsatthet 

vilket i sin tur kan ha påverkan på anmälningsbenägenheten vid egen utsatthet. I likhet med 

studier som beskriver socialisering har vi kunnat se likheter i informanternas beskrivning av 

anmälningsbenägenhet nu jämfört med när de var nya i tjänsten. Att det finns en skillnad i 

resonemanget som pekar på olika grader av socialisering inom organisationskulturen har olika 

grader. Dock kan vi inte med säkerhet uttala oss i vilken grad informanterna är socialiserade, 

även om vi sett mönster i empirin.  

8.2 Resultat kopplat till teori  

Utifrån valet av teorier blev angreppssättet av empirin relativt tydligt från start. Vi fick däremot 

bryta ner organisationsteorin för att kunna analysera empirin, detta för att underlätta och därmed 

besvara vårt syfte och frågeställningar.  
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Vi bröt ned organisationsteorin i tre teman som tydligt framgick av Bangs (1999) definition av 

organisationskultur. Dessa teman blev normer, värderingar och verklighetsuppfattningar. Enligt 

(Schein 2010: 27–28) finns ytterligare en nivå av kulturen som kallas grundläggande antagan-

den och kan ses som gruppens sätt att hantera problem. Dessa uttryck är inget som reflekteras 

över och är därmed osynliga, uppenbara för gruppen och flera till antalet, dessa tas förgivet och 

ses inte heller som problem. Utifrån dessa premisser har vi inte kunnat se eller undersöka grund-

läggande antaganden i empirin. Vi valde därmed att använda socialiseringsteorin utifrån ett 

generellt perspektiv för att tydliggöra hur informanterna socialiseras in i kulturen. Vi har kunnat 

se mönster som tyder på olika grader av socialisering dock är graden av socialisering svår att 

undersöka genom intervjuer. Deltagande observationer eller enkäter hade underlättat att studera 

graden av socialisation. Vidare användes de kulturella uttrycken utifrån beteende, verbala, 

strukturella och materiella uttryck, som ett förtydligande av kulturuttryck. Utifrån vårt teore-

tiska ramverk kopplat till studiens empiri har vi besvarat både syfte och frågeställningar. Nor-

mer, värderingar och verklighetsuppfattningar framgick tydligt i den empiri som samlats. Initi-

alt kunde vi se hur de officiella värderingar som informanterna uttryckte vidare övergick till 

bruksteori. Detta gick i linje med det teoretiska begrepp som beskriver de olika värderingarna. 

Vidare såg vi att informanternas verklighetsuppfattningar följde den teoretiska linjen, som be-

skriver att verklighetsuppfattningen skapas utifrån individens interaktion med både kollegor 

och grupp. Det framgick ett tydligt normativt sätt att uttrycka och resonera kring att både an-

mäla och inte anmäla egen utsatthet. Vidare uttrycktes gemensamma faktorer som påverkade 

anmälningsbenägenheten. Därmed kunde vi styrka teorierna genom empirin.  

8.3 Resultat kopplat till metod  

Utifrån den hermeneutiska ansatsen har vi genom att studera informanternas upplevelser lyck-

ats bryta ner empirin för att sedan samla centrala delar utifrån olika teman. Dessa teman fram-

kom naturligt utifrån teorin om organisationskultur, vi använde dessa då de förenklade  

angreppssättet på empirin. Hermeneutiken vill bidra med förståelse utifrån de små delarna i 

relation till helheten och tvärtom var vår förförståelse av betydelse. Med denna förförståelse 

kunde vi se riktningar i materialet som vi efter analys kunde bekräfta utifrån både teorierna 

samt tidigare forskning. Trots att materialet angreps på olika sätt fick vi även då se mönster 

som styrde oss i en viss riktning. Detta gjorde underlättade i sin tur att se helheten utifrån vårt 

syfte och frågeställningar.  
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Den förförståelse vi haft vill även lyfta fram som en positiv aspekt och har utifrån den resonerat 

för och emot under studiens gång. Det resoneras att en förförståelse som inte aktivt reflekteras 

över kan leda till en ond cirkel, men då vi i denna studie strävat efter transparens upplevde vi 

att det inte varit ett hinder för oss. Detta underlättade att svara på det syfte och frågeställning 

som denna studie grundade sig på. Intervjuer har varit ett bra val för att ta del av informanternas 

egna upplevelser. Som nämndes i metodkapitlet utgick vi från en intervjuguide, detta underlät-

tade intervjuerna då vi inledde med att ställa bakgrundsfrågor som vi upplevde fick informan-

terna mottagliga för vidare frågor. Eftersom vi ställde strukturerade öppna frågor var detta ett 

bra val för att inte begränsa oss från att ställa kompletterande frågor. Dock insåg vi i efterhand 

att en av frågorna vi ställde, “upplever att det finns en jargong bland kollegorna som påverkat 

arbetet”, hade varit lämpligare att undersöka genom deltagande observation. Denna fråga var 

inte avgörande utan vi kunde se organisationskulturens betydelse för anmälningsbenägenheten 

genom andra frågor. Graden av socialisering som nämndes under teoriavsnittet, hade en kom-

pletterande enkät eller deltagande observationer underlättat för att se i vilken grad informan-

terna är socialiserade i organisationskulturen. Dock har vi kunnat se mönster i empirin som 

tyder på olika grader. 

 

8.4 Avslutande diskussion   

 

Denna studie visar att poliser socialiseras in i organisationskulturen och tar efter de normer, 

värderingar och verklighetsuppfattningar som finns inom organisationen. Vidare kunde vi se 

att organisationskulturen har en betydelse för anmälningsbenägenheten vid egen utsatthet. 

Detta tydliggjordes genom att organisationskulturen konstruerades mellan individerna som vi-

dare reproduceras. Vi kunde även se en medvetenhet i resonemanget kring sin egen utsatthet 

där poliserna uttrycker att det finns en omfattande misstro till övriga delar av rättsväsendet, 

vilket bidrar till att utsattheten inte anmäls. Vidare såg vi att det finns faktorer som istället bidrar 

till att utsattheten anmäls. Dessa faktorer är när utsattheten påverkar individerna bakom unifor-

men, vilket i sin tur kan resultera i att övrig utsatthet normaliseras och inte anmäls. Studien har 

bidragit till att täcka en del av denna kunskapslucka, men samtidigt ett belägg för att vidare 

studier är relevanta på området för att se om liknande resultat erhålls i större studier.  
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Då poliser förväntas tåla en viss typ av utsattheten kan detta bidra till att utsattheten normali-

seras. När detta sker kan det leda till allvarliga konsekvenser för både individ, polisorganisat-

ionen och samhället. Då polisens uppgift är att öka tryggheten och minska brottsligheten i sam-

hället är utsatthet i tjänsten ett betydande område att bedriva vidare studier på. För i slutändan 

finns det en människa bakom uniformen. 
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10. Bilaga 1: Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Vi är två studenter som skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 
institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi poliser som arbetar i yttre 
tjänst och deras upplevelser av organisationskulturen. Vi hoppas att genom denna studie kunna 
skapa oss en större förståelse för hur förhållandet ser ut mellan individ och organisation.  
Du tillfrågas, i din egenskap som ingripande polis. Givetvis är ditt samtycke och deltagande 
mycket viktigt i vår studie. Data kommer att samlas in under 4 veckors tid av sammanlagt tio 
poliser som arbetar ingripande i Stockholms län. Genom intervjuer som vi kommer att spela in 
för att ingen information missas i intervjun. Både det inspelade materialet och anteckningarna 
kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Resultatet i studien kommer att avidentifiera dig 
som deltagare.   
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 
under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kommer 
att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  
 
Stockholm 26/10–2017 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lara Fathalla, Luis Helgesson 
 
Student  
 
Telefon: 0736306021 Telefon 0709850326 
E-post: lara-stephan@hotmail.com  E-post: luis.helgesson@gmail.com 
Handledare: 
Dr. Tobias Olofsson  
Tobias.olofsson@sou.uu



 

11. Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Bakgrund 

 

Hur länge har du arbetat som polis? 

Kan du beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut? 

Hur kom det sig att du utbildade dig till polis?  

Hade du några förväntningar på polisyrket under utbildningen?  

Stämmer det överens med ditt arbete idag?  

 

Utsatthet  

 

Enligt polisförbundet är ingripande poliser de som är mest utsatta. 

•   Är det något du upplevt i tjänsten? 

•   Hur har utsattheten påverkat dig? 

 

Finns det rutiner på arbetsplatsen för hantering vid egen utsatthet?  

•   Hur förhåller du dig till de? 

•   Upplever du att dessa rutiner hjälper dig vid utsatthet?  

 

Hur resonerar du kring att anmäla brott som du blivit utsatt för?  

 

Finns det något tillfälle där du tvekat att anmäla? 

•   Varför? 

 

Upplever du att det finns en gräns för vad som anses vara okej att tåla i din yrkesroll?  

•   Upplever du att det tabun inom turlaget att anmäla viss typ av utsatthet?  

 

Har utsattheten förändrat din syn på yrkesrollen? 

•   På vilket sätt i så fall? 
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Kultur  

 

Kan du beskriva hur du upplever att jobba i polisorganisationen?  

 

Upplever du att det skiljer sig på faktiska förväntningar och vad som görs i olika situationer? 
  
 

Upplever du att det skiljer sig mellan turlag?    

•   På vilket sätt skiljer det sig? 

 

Upplever du att det finns en viss jargong bland dina kollegor som har påverkat ditt arbete? 

 

Har du upplevt att kollegor uttryckt sig negativt/positivt när en du eller en kollega velat anmäla 

egen utsatthet?  

 

Socialisation  

 

Hur lär ni er att lösa situationer som kan vara svåra att bedöma? 

 

Vad tror du är avgörande i hur du hanterar vissa situationer? 

 

Har du någonsin upplevt svårigheter att hantera de förväntningarna som finns på din yrkesroll?  

 

Upplever du att ditt yrkesutövande påverkas av vem du jobbar med? och i så fall på vilket sätt? 

 

Upplever du att dina kollegor har en inverkan på dig? 

 

Kan du beskriva situationer som du hanterat annorlunda än du egentligen velat?  

 

 

 

 

  

46 



 

12. Bilaga 3: Kodningsschema 

Organisationskultur                                               

•   Normer 
•   Värderingar  
•   Verklighetsuppfattningar 
•   Grundläggande antagande 

Anmälningsbenägenhet  

•   Positiv inställning 
•   Negativ inställning 
•   Kollegors påverkan  
•   Hantering  
•   Uppmuntran  
•   Yrkesroll 
•   Lönlöst  
•   Utsatthet återkommande 
•   Nivå av brott 
•   Individen påverkas  

Övriga faktorer 

•   Rättsväsendet  

Socialisering  

•   Känner till 
•   Foglighet 
•   Identifiering 
•   Internalisering 
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