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INLEDNING

”En bil med två män i 40-årsåldern stoppades med hjälp av en spikmatta på motorvägen 

utanför Stenungsund natten till torsdagen. Det var spanare i en civil polisbil som fattade 

misstankar mot männen när de uppehöll sig på en rastplats norr om Uddevalla. Männen satte  

fart söderut och brydde sig inte om efterföljande polisbilar med blåljus.” Helsingborgs 

Dagblad 2010-12-16

”Cannabisen, värd en halv miljon kronor var extremt väl gömd inuti Opelns krockbalk.  

Narkotikapolisens spanare följde bilen från Polenfärjan i Karlskrona till garaget i Lövgärdet  

i Göteborg innan de slog till.” GT 2010-12-24

Ovanstående tidningscitat är två av många som refererar till polisspanares arbete. Vid en 

sökning på Google fick jag 12 300 träffar på ordet ”polisspanare” de flesta från tidningarnas 

nyhetsrapportering. Trots det är det inte många som har en god inblick i vad en polisspanare 

gör. Allmänhetens uppfattning och även min präglas av den romantiserade bilden som 

förekommer i filmer och litteratur. Spanaren är oftast en man som ibland framstår som ensam 

hjälte som kämpar för rättvisa, en annan gång som utbränd och desillusionerad, en tredje som 

korrumperad och hänsynslös. En spännande fiktiv figur, men finns han i verkligheten? 

Mitt eget intresse för polisyrket i allmänhet och spanarens roll i synnerhet har lett till denna 

uppsats som handlar om polisspanarens roll och dennes möte med misstänkta brottslingar.

Polisen finns till för allmänheten och dess uppdrag står att hitta på Polisens hemsida:

”Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom 

brottsförebyggande arbete ska polisen medverka till att färre brott begås. Fler brott ska också 

klaras upp.”1

Polisyrket i Sverige har utvecklats från att vara en regional verksamhet med över 500 

polisdistrikt till att bli en statlig myndighet. Polisen förstatligades 1965 och organisationen 

1  h t t p ://w w w. p o l i se n.se/sv/O m-p o l i se n/Po l i se n-i-S v e r i g e/U p p d ra g-o c h-m a l/
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delades upp i färre polisdistrikt med gemensamma normer och riktlinjer (Christensen, 2005, s. 

168). Efter en tid av med stordriftslösningar och planering som var typiska för 1960- och 

1970-talet följde den stora polisreformen i mitten på 1980-talet. Syftet var att ändra 

allmänhetens bild av polisen från att vara en symbol för den styrande makten till att bli en 

beskyddare av medborgarna (Christensen, 2005). Idag är den svenska polisen uppdelad i 21 

polismyndigheter med Rikspolisstyrelsen som övergripande förvaltningsmyndighet.  

Polisens roll har ofta kritiserats i media i samband med ingripanden. I vissa fall där den 

misstänkte skadats eller dött har poliskåren anklagats för att hålla varandra om ryggen och 

inte anmäla övergrepp av kollegorna. Trots det hyser den svenska majoriteten, 58 procent, 

stort förtroende för polisen och fler poliser efterfrågas på allmänna platser. 

BAKGRUND

Enheten
Enheten som jag har studerat lyder under Länskriminalen i ett svenskt län. Enhetens uppgift är 

att snabbt kunna ingripa i komplicerade ärenden där andra polismyndigheter behöver 

förstärkning. Detta kan innebära allt ifrån spaning på enstaka individer till kartläggning av 

kriminella nätverk. Enheten leds av en gruppchef som lyder under Länskriminalens 

polismästare. 

Länskriminalen ansvarar för den grövsta kriminaliteten som exempelvis gängrelaterade brott, 

människohandel och narkotikahandel2.  Länskriminalen biträder även andra polismyndigheter 

med olika insatser. Nedan är en beskrivning från polisens hemsida om den egna 

verksamheten:

2  h t t p ://w w w. p o l i se n.se/Ska ne/sv/O m-p o l i se n/la n/Sk/op/Po l ise n-i-S k a ne-

l a n/Or ga n i sa t i o n/La ns k r i m i n a la v de l n i n g/
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”Vid insatsen som riktades mot personer i den kriminella gängmiljön kontrollerades ett flertal 

bilar och husrannsakningar utfördes på ett flertal adresser. Tillslagen ledde till att bland 

annat ett dryg handfull skjutvapen och misstänkt stöldgods av betydande värden beslagtogs 
3.”

Spaning – polisens underrättelsetjänst

Spaning används för att dokumentera och övervaka individer som är misstänkta för brott. 

Spaning bedrivs på olika nivåer hos polisen och SÄPO, beroende på vad det ärendet gäller 

och vilka resurser som krävs. Alla polisområden har spaningsgrupper, exempelvis en 

gatulangningsgrupp eller prostitutionsgrupp. Länskriminalen har egna spanare som skall 

stödja och bidra med information till de olika polisområdena i de fall där extraordinära 

insatser krävs. Även SÄPO och Nationella Aktionsgruppen bedriver spaning. Polisen arbetar 

också med täckoperationer och infiltration vilket bedrivs på riksnivå och kan även innebära 

brottsprovokation. Till skillnad från polisspanarna som alltid måste identifiera sig kan 

infiltratörerna lämna vilseledande uppgifter för att inte röja sin identitet Spaning bedrivs 

genom telefonavlyssning och övervakning.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att, genom kvalitativa intervjuer, få en inblick i spanares arbete 

och uppträdande.

Mina frågeställningar är:

Hur uppträder man som spanare

- När man konfronterar eller konfronteras av en misstänkt?

- När man framträder civilt eller när man legitimerar sig som polis?

3          h t t p ://w w w. p o l i se n.se/Ka l m a r _ l a n/sv/A k t ue l l t/N y h e te r/S ka ne/20 10/jan-m a rs/La ns ge me nsa m-i n sa ts-  

l e d de-t i l l-v a pe n bes la g/. 20 10-1 1-04, 1 1 :30. 
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- När enheten genomför en husrannsakan?

TIDIGARE FORSKNING

Sociologisk forskning om spanare inom polisen har skildrats i Liv Finstads bok Politiblikket  

(2000). Hon har bedrivit observationer på fem polisstationer i Oslo. Syftet var att förstå 

polisens arbete genom deras egna skildringar. Det finns emellertid inga nordiska studier på 

just  spanare inom polisen. Svenska undersökningar av polisen har genomförts av Rolf 

Granérs Patrullerande polisers yrkeskultur (2004), Magnus Lundberg Vilja med förhinder (2001) 

och. Stefan Holgerssons Yrke: Polis (2005). 

Jennifer Hunt har fördjupat sig på polisens spaningsverksamhet i New York, i boken 

Sevenshots, An NYPD raid (2010).  Jag avstod att använda mig av denna  källa av två 

anledningar: dels på grund av de juridiska aspekterna som skiljer Sverige och Norden från 

Nordamerika, dels på grund av att polisens förfarandemetoder också skiljer sig väsentligt från 

de nordiska och de skulle därför inte kunna bidra till min studie. 

Enskilda studier av spaningsverksamhet och litteratur som behandlar ämnet hittar man hos 

Rikspolisstyrelsen som redovisar genomförd spaningsverksamhet och BRÅ 

(Brottsförebyggande rådet) som studerar främst de juridiska aspekterna av spaning och 

redovisar deras resultat. Någon detaljerad redovisning går inte att hitta då den stränga 

sekretessen skyddar både den enskilde medborgaren och den spanande polismannen.

TEORETISK REFERENSRAM

I detta avsnitt motiveras det teoretiska närmandet i studien. Den baseras på Erwin Goffmans 

dramaturgiska perspektiv för att analysera spanarnas uppträdande och i en mindre kontext 

Goffmans ”Where the action is” (1969). En mindre sammanfattning kommer att ges på vad 
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detta perspektiv innebär utifrån boken ”Jaget och Maskerna, en studie i vardagslivets  

dramatik” (2009) samt vilken betydelse det dramaturgiska perspektivet har för studien. Vissa 

begrepp kommer att diskuteras mer ingående än andra beroende på deras relevans i studiens 

analys. Avsnittet avslutas med en kort beskrivning av ”Where the action is” (1969) och vilka 

begrepp som har använts för studien.

Det dramaturgiska perspektivet

Det dramaturgiska perspektivet baseras på att vi människor intar olika roller privat eller 

yrkesmässigt genom att agera såsom på en scen, inför en publik. Vi intar våra roller genom att 

vara delaktiga i ett socialt sammanhang. Detta kan vi göra genom att spela en roll på scenen 

eller medverka som publik. Goffman ser alla dessa medverkande som aktörer som kan ha lika 

stor påverkan på handlingen beroende på situationen. Utifrån ett dramaturgiskt perspektiv 

klargör Goffman att han inte behandlar det specifika innehållet varje individ presenterar eller 

den roll den fungerar i ett socialt system utan snarare det dramatiska problem deltagare står 

inför när de presenterar sin aktivitet inför andra (Goffman, 2009).

Spaning som en förställning 

I min studie diskuterar intervjupersonerna sitt agerande. Det handlar om roller, improvisation 

och teater när de beskriver det egna uppträdandet som spanare. De använder precis som 

Goffman uttryck från teatervärlden därför är det dramaturgiska perspektivet ett självklart val i 

analysen av materialet.

Individer som agerar i en interaktion kallar vi aktörer i enlighet med Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Aktörerna intar olika roller, de spelar upp dem på en scen och drar sig sedan 

tillbaka för att skapa en ny roll. Ibland finns det fler aktörer på scenen, andra gånger 

framträder aktören ensam. Att inta en roll och förmedla den i ett socialt sammanhang kräver 
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en viss koncentration och planering och medan vissa sociala roller är lätta att framträda i är 

andra mycket svårare. 

Ett framträdande är den samlade aktiviteten vid ett givet tillfälle. Den personliga fasaden en 

aktör använder sig av när han/hon spelar sin roll är den expressiva utrustningen aktören har 

med sig var han/hon än befinner sig. Det handlar om vilken hållning eller ställning aktören 

använder sig av, kläder, språk, ålder, kön m.m. Uppträdandet är den stimulus som för 

ögonblicket fungerar för att upplysa om den agerandes sociala status. Individens framträdande 

görs inför en publik som godkänner eller underkänner föreställningen och rollfiguren.  I denna 

studie är spanaren aktören som intar olika roller beroende på situationen i avsikt att uppnå 

enhetens uppsatta mål. I spanarens fall är förmågan att bli ett med rollen det som kan vara 

avgörande för resultatet. Även om spanaren ofta kan framträda ensam tillhör han/hon en 

grupp som samarbetar för att utföra uppdraget. En grupp som arbetar mot ett gemensamt mål 

kallar Goffman ett team. Teamet är en samling individer som samarbetar i framställningen av 

en rutin (Goffman, 2009). Detta innebär att teamet tillsammans skapar sitt framträdande eller 

sin presentation inför sin publik teamet gör således ett teamframträdande (a a). 

Även när publiken är osynlig måste spanaren vara i sin roll under sin arbetstid. Spanaren sitter 

ofta ensam och observerar sitt objekt i sin civila förklädnad. Goffman menar att människor 

kan övertyga sig om att det finns en osynlig publik i syfte att ha kontroll över sitt 

framträdande och inte avvika från det. Ett teamframträdande behöver således inte involvera 

mer än en individ (a a s 95). Snarare skall team ses i relation till den givna situationen i en 

interaktion och hur den utvecklar sig. 

Denna studie visar hur spanarna gör teamframträdanden när de uppträder civilt gentemot 

allmänheten eller när en enskild spanare konfronterar den misstänkte. Dialogen mellan 

spanaren och den misstänkte fungerar som dialogen mellan två team. I detta fall är det 

lämpligt att ett team står för agerandet och det andra för publiken, även om publik gör sitt eget 

teamframträdande (Goffman, 2009). Spanaren agerar genom att initiera sitt framträdande med 

redan förberedda frågor för att spela sin roll inför sin publik, den misstänkte. Goffman 

diskuterar vikten av att ett team fungerar som ett hemligt sällskap som inte 
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publikmedlemmarna har del i. Ett passande exempel är spaningsenheten vars syfte är att 

försöka undvika så mycket uppmärksamhet som möjligt. Publiken tolkar och kan välja att 

tolka olika tecken som används av aktörerna i ett framträdande som något annorlunda än det 

de vill förmedla (a a s 57). En polis som spelar rollen som civil och ger sig ut att vara något 

annat än det den är behöver inte nödvändigtvis övertyga sin publik bara för att han/hon bär 

civila kläder. 

Det finns olika exempel på hur en vardaglig händelse kan regiseras som en dramatisk 

föreställning. Bröllop och begravningsceremonier är några av dessa (a a s 89). Allt som tillhör 

scenen som exempelvis rekvisita och skådespelare följer med sammanhanget. När ett 

teamframträdande planeras i förväg kan en regissör utsättas för att i förväg regissera 

framträdandet. Regissören kan få i uppgift att fördela roller i framträdandet och bestämma den 

personliga fasaden som skall användas för varje roll (Goffman, 2009, s 90).  Enheten 

regisserar framträdanden genom att planera en tidpunkt då en spanare konfronterar en av de 

övervakad eller en misstänkt person i syfte att få information som kan leda till styrkandet av 

brott. Ett mer noggrant framträdande är när enheten genomför husrannsakan i syfte att 

genomsöka en lokal eller en bostad för att hitta bevis på brott. Enhetens chef agerar i detta fall 

som regissör. Han/hon planerar vilka spanare och eventuellt andra poliser skall medverka, 

samt att chefen har information om vilka andra individer som befinner sig på platsen. På detta 

sätt har regissören säkrat skådespelare och scenen. Rekvisitan är allt det material som enheten 

medför till platsen exempelvis teknisk utrustning, vapen och polisernas väskor. Rekvisitan är 

även alla lösa föremål i bostaden, som kanylerna en narkotikamissbrukare använder. 

Inramningen är möblerna, dekor som utgör sceneriet (a a s 29) i bostaden där husrannsakan 

sker. Läsaren kan med hjälp av dessa begrepp visualisera en förställning för att tolka 

husrannsakan som en scen. 

En främre region är en plats där ett framträdande sker av en individ eller en grupp av 

individer för att förkroppsliga normer genom ett framträdande. En region kan vara vilken 

plats som helst, den är dock begränsad till ett fysiskt rum ett rum i en bostad, ett kontor eller 

en restaurang. Goffman tar upp två grupper av normer som ingår i den främre regionen. Dessa 

är hövlighetsnormer och anständighetsnormer. Hövlighetsnormer handlar om hur individen 
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eller gruppen som individen tillhör behandlar sin publik. Anständighetsnormer har att göra 

med hur den agerande uppför sig när han är närvande inför sin publik även om den inte 

nödvändigtvis behöver tala till den eller med den. Goffman kallar den gruppen av normer 

även för dekorum. När en individ upprätthåller anständighetsnormer gör han/hon det på två 

sätt. Dels moraliskt genom att visa hänsyn till människorna i regionen och inte bete sig 

olämpligt och dels instrumentellt genom att upprätthålla arbetsnormer som skall uppfyllas av 

en anställd. Sammanfattningsvis är en främre region det uppträdande som ett arbetslag 

presenterar för sina kunder eller gäster på exempelvis en restaurang eller en familj för sina 

middagsgäster. I föreliggande studie diskuteras den främre regionen utifrån spanarnas 

uppträdande individuellt och som enhet då de genomför en husrannsakan inför boende eller 

övriga deltagare som inte är poliser. Spanarens försök att informera och lugna 

bostadsmedlemmarna och förklara anledningen till polisens närvaro samtidigt som den måste 

utföra husrannsakan så noggrant som möjligt. Goffman nämner även en bakre region, där 

aktörerna kan dra sig tillbaka och återhämta sig inför nya framträdanden och där publiken inte 

har tillträde.

Att känna spänning och få en kick

När spanarnas uppdrag leder till husrannsakan gör enheten ett tillslag mot den övervakades 

bostad eller lokal. Hur väl förberedda spanarna än må vara finns det aldrig garantier för deras 

säkerhet och de vet aldrig vad som väntar bakom en stängd dörr. Tillslagen är en del av 

spanarnas arbetsuppgifter och de måste förhålla sig till riskerna dessa innebär. 

I Where the action is (1969) analyserar Goffman risktagandet utifrån termer som är hämtade 

från spelvärlden. Han diskuterar kring hur människor resonerar när de antar odds och hur de 

får ”gambla” sig fram i situationer som är svåra att förutse. Satsningen och priset är potten, 

möjligheten att vinna ett pris är en chans och hotet mot någons satsning innebär en risk 

(Goffman, 1969, s 108). 
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I studien används begreppet character för att förstå hur spanarna resonerar när de ställs inför 

risker i sitt arbete, hur de bedömer oddsen och går vidare till handling. Character förklarar 

Goffman som en meningsfull chanstagning där plikt är en del av handlingen, (action) (a a s 

160-161). När en individ är utsatt för risker i sitt arbete eller fritid som exempelvis 

bergsklättring, byggnadsarbete eller en husrannsakan kan oddsen förbättras genom utbildning 

och träning. Den individ som en riskfylld situation kan behålla sitt lugn och uppträda 

professionellt, är en individ som uppvisar karaktär (a a s 163). Det är i risktagandet som 

karaktären sätts på prov och egenskaperna som formar en stark karaktär är mod, viljan att inte 

ge upp för trötthet och skador, fattning, sinnesnärvaro och värdighet. Studien sätter fokus på 

spanarnas förhållning till risktagandet i sitt arbete genom att försöka uppvisa egenskaper av en 

stark karaktär. 

METOD

I följande avsnitt beskrivs studien och varför ämnet är värt att studeras. 

Här beskrivs metodvalet och utgångspunkterna i kvalitativ forskning och det ges en kort 

presentation av den naturalistiska utgångspunkten inom kvalitativ forskning. I metodavsnittet 

diskuteras även kritiken mot kvalitativ forskning. Jag tar även upp forskarens roll och 

moraliska dilemman.

Som jag tidigare nämnt har jag inte hittat någon bredare nordisk forskning på spanare och 

spaningsverksamhet. Min förhoppning är att denna studie kommer att leda till eller väcka 

intresse för en mer omfattande studie. En studie som kan genomföra observationer av 

spanarnas verksamhet som exempelvis övervakning, utryckningar eller tillslag. Tanken är att 

få en bild av spanarnas dagliga rutiner, arbetstider och relation till deras arbete ur ett större 

perspektiv. Den kvalitativa metoden har därför varit ett självklart val då min avsikt är att 

belysa ett outforskat område (Kvale, 1997). Min huvudfråga är ”hur” och jag är inte ute efter 

objektiva data utan vill veta hur mina intervjupersoner upplever sin arbetssituation och deras 
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roll som spanare. En kvalitativ intervju skall vara en ”… metod för att utröna, upptäcka, 

förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting.” (Starrin & Renck, 1996, s 53).

Kvalitativ metod och intervjuer

Den kvalitativa metoden är mer än en datainsamling. När man väljer att arbeta med en 

kvalitativ metod är målet att förstå och belysa en fråga eller ett fält snarare än att bevisa något. 

Frågor som skall besvaras är vad, hur, när och inte hur många. (Gubrium & Holstein, 1997). 

Detta görs utifrån fyra huvudsakliga teorier: naturalismen, etnometodologin, emotionalismen 

och postmodern teori. 

Naturalismens mål är att förstå den sociala verkligheten utifrån dess egna förutsättningar. En 

av Chicagoskolans företrädare såg naturalismen som en reaktion på skrivbordsforskarna som 

baserade sina fakta endast utifrån äldre forskning, egna slutsatser och reflektioner. För att få 

denna verklighet måste forskaren ge sig ut i miljön som det studerade fenomenet befinner sig. 

Detta innebär observationer och intervjuer. Naturalismen lägger stor vikt på att forskaren 

spenderar tid och anammar den kulturen den studerar.Detta betyder att man alltför mycket 

”köper” de studerades attityder, utsagor, världsbild etc etc. Att man som forskare nästan blir 

en av de studerade och på så sätt förlorar distansen.

Kritik mot kvalitativ forskning

Den kvalitativa forskningen innefattar många förhållningssätt och utgångspunkter därför anser 

jag att det är viktigt att ge konkreta exempel på aspekter som kan vara till nackdel för studiens 

syfte. I kvalitativ forskning krävs det ett fingerfint förhållningssätt där jag medvetet håller en 

balans mellan distans och närhet av min studie. En studie på en ursprungsbefolkning kan 

innebära att jag under en lång tid får uppleva och delta i gruppens upplevelser. Efter en lång 

tid kan det finnas en risk att kommer jag att bli en del av erfarenheterna i stället för att 
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beskriva dem (Gubrium & Holstein, 1997). Forskaren är verktyget och han eller hon måste 

vara medveten om sin egen roll och ständigt ifrågasätta den. Forskaren är en del av 

verkligheten med egna upplevelser och förutfattade meningar. Frågan är då vems verklighet 

forskaren beskriver och hur han eller hon påverkar intervjupersonen och intervjusituationen. 

Forskaren är även med och formar en verklighet genom att genomföra observationer, 

intervjuer etc. Den naturliga upplevelsen av ett socialt fenomen forskaren strävar efter måste 

alltid förhålla sig till forskaren egna deltagande. Människor behöver inte bete sig annorlunda 

pga. forskarens närvaro men sannolikheten finns att det gör det. Det är en diskussion som den 

kvalitativa forskningen ständigt måste beakta. 

 Att uppnå förståelse 

I ”Uppdrag forskning” ger Katarina Sjöberg (2008) exempel på vilka nyanser och möjligheter 

den kvalitativa metoden kan ge. Forsberg utförde ett fältarbete i Kanada som innefattade 

intervjuer, samtal och på en större grupp inom ursprungsbefolkningen. Genom sitt fältarbete 

fick hon genom intervjuer, samtal och praktik, uppleva hur ledarna inom denna grupp 

alienerades ifrån de värderingar allmänheten anser gruppen stå för4.

I denna studie har intervjuerna används för att belysa spanarnas arbete och förstå hur de 

förhåller sig till det samt vilka risker detta arbete medför. Dessa intervjuer bygger på samtal 

med intervjupersonerna och är halvstrukturerade. Som forskare bör man alltid tänka på att 

intervjuerna inte är vardagssamtal utan skall utföras professionellt (Kvale, 1997). Parterna är 

inte likställda eftersom forskaren styr samtalen och ”definierar och kontrollerar situationen” (a 

4 Mer specifikt innebar detta att dessa ledare spenderade sin tid på resande fot tillsammans med 
företrädare från olika intressegrupper. Deras mål var att hålla föreläsningar om lubiconree befolkningens 
utsatthet och exploatering. En verklighet som ledarna inte påverkades av och som de olika företrädarna inte 
erfarit. Avsikten med detta exempel är att visa vad den kvalitativa metoden kan erbjuda. 
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a s 13). Detta kräver inte bara ständig reflektion av forskaren utan även ifrågasättande av valet 

av frågor. En annan viktig aspekt när man utför en kvalitativ intervju är att som forskare vara 

medveten om att man inte är ett oskrivet blad utan har egna erfarenheter och uppfattningar 

vilket påverkar tolkningen av materialet.

.  

Informationen som har kommit fram av mina intervjuer är spanarnas subjektiva upplevelser. 

Spanarnas fält är okänt för allmänheten och själv har jag inte haft insyn vilket gjorde att jag 

inte hade en egen bild av deras arbete som jag har när det gäller andra yrkeskategorier. 

Sjuksköterskor, lärare, butiksbiträden är yrkesmänniskor som alla har kommit i kontakt med 

någon gång i livet och har god insyn i vad de gör. Spanarnas arbete däremot är okänt vilket 

gör att min tolkning av materialet endast bygger på det som kom fram av intervjuerna och inte 

på någon bredare förförståelse.

Eftersom jag inte hade någon bakgrundsinformation började jag med att göra en första 

intervju med en polis. Jag berättade om mitt intresseområde som var ”poliser som arbetar med 

organiserad brottslighet”. Intervjupersonen berättade om polisens organisation, polismännens 

arbetsuppgifter och om den organiserade brottsligheten bl.a. om trafficking, ekobrott, gäng 

och människosmuggling. Det insamlade materialet gav ett bredare perspektiv än vad jag hade 

tänkt mig från början och väckte många nya frågor vilket ledde till att jag fick svårt att ringa 

in en specifik frågeställning. Jag gick i några veckor med förvirrade tankar om hur jag skulle 

kunna få med allt i min uppsats och hur jag skulle hitta lämpliga teorier för att analysera 

materialet. Sjöberg & Wästerfors (2008) skriver om hur man istället för att surra fast sig vid 

en ursprunglig forskningsidé istället använda materialet för att utveckla den.  För min egen del 

innebär detta att jag använde min egen oförståelse för att ringa in min frågeställning. 

Etiska överväganden

Kvale (1997) påpekar vikten av att ha ett informerat samtycke av intervjupersonerna. Detta 

innebär att de skall vara informerade om undersökningens syfte för att kunna avgöra vilka 

”risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forskningsprojektet.” (a a s 107). 
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Jag började med att skicka ut missivbrev till dem som kom att delta i intervjuerna. Där 

presenterade jag mig, min studie och dess syfte. Det var viktigt att personerna som skulle 

medverka i studien fick information om mig och kände trygghet i intervjuerna.

Kvale nämner också konfidentialitet (aa s 109) som innebär att privata data som framkommer 

i materialet inte skall redovisas. För att inte röja intervjupersonernas identitet hänvisar jag till 

dem som IP01, IP02 osv. När det gäller ledarna och polismästarna vars identitet lättare kan 

röjas pga. deras positioner har jag enbart nämnt att de sitter i ledande positioner

Intervjupersonerna

Datainsamlingen började genom att jag kontaktade polismyndigheten i länet via e-post. Jag 

blev senare kontaktad av polismästaren. Jag förklarade mitt intresse och fick kontakt med en 

polis inom spaningsenheten som gick med på att ge mig min första intervju. Vid detta tillfälle 

fick han också missivbreven som skulle lämnas vidare till de intresserade. 

Fem personer har intervjuats. Personerna är anonyma och det framkommer heller inte kön 

eller etnisk bakgrund. Jag nämner inte heller geografiska hänvisningar på platser, städer och 

regioner. När dessa nämns har jag ersatt dem med streck.

Intervjuerna har delvis skett på olika polishus och när inte tillfället har funnits att genomföra 

dem på plats har intervjupersonerna valt att komma till min bostad. Intervjuerna var 

halvstrukturerade och har spelats in på diktafon. Det totala materialet tog 368 minuter och 

transkriberingsmaterialet är på 120 sidor som har transkriberats ordagrant. Under intervjun 

förde jag även anteckningar om det som inte uttalades vid intervjutillfället: det verbala 

utbytet, kroppsspråket, miljön i rummet, klädsel m.m. Det transkriberade materialet kodades 

efter varje intervjutillfälle. Jag valde ut ord och fraser som jag ansåg var relevanta för mina 

frågeställningar och kategoriserade dem efterhand. 
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I analysavsnittet använder jag vissa citat ur det transkriberade materialet. Efter varje citat 

följer en hänvisning till tidpunkten i intervjun. Intervjupersonerna refereras till IP01,IP02 osv. 

Materialet analyseras utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv.

Handlingens betydelse för undersökningen är inte alltid uppenbar utan blir tydlig allteftersom 

man analyserar materialet (Sjöberg & Wästerfors, 2008).  Jag kom jag att lägga stor vikt vid 

mina anteckningar under utformningen av intervjun. Under tidens gång har jag blivit 

medveten om att jag ständigt måste bearbeta mitt material, vaska fram det jag anser är viktigt, 

hålla fokus på mina frågeställningar och anpassa mig till intervjusituationen.  Anteckningarna 

har även varit till hjälp att följa flödet av information och att kunna koda det som kändes 

viktigt och relevant.

ANALYS

Spanarens uppträdande är den centrala frågan i denna studie. Frågan vill skapa förståelse 

kring spanarens sätt att utföra sitt arbete och vilka hans/hennes arbetsuppgifter är. Spanare kan 

under långa tidsperioder övervaka misstänkta personer utan att avslöja sin identitet. En annan 

fråga studien försöker besvara är vad spanarna gör när deras identitet röjs. I texten förs en 

djupare diskussion kring spanarens och den misstänktes framträdande och avslutar med att 

beskriva uppträdandet vid en husrannsakan. Analysen görs utifrån Goffmans dramaturgiska 

perspektiv och hans egna termer.

Hur uppträder en spanare 

För att smälta in i olika miljöer är det av stor vikt att spanarnas framträdande speglar 

samhället i övrigt. Detta innebär att spanarnas ålder, erfarenhet, utseende och kön skall variera 

vilket det också gör i denna enhet:
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… behöver jag spaningsinsats på ett äldreboende, så kan jag inte skicka in ungar töser och 

pågar. Alltså det är ju så va asså jag vill ju anpassa det till det o vad hur det skall spegla där 

dom skall arbeta. (#00:27:44-1#, IP02)

… så jag kan ju liksom inte... Det är ju så att jag måste ha en blandning så att jag kan jag 

måste båda ha några med erfarna äldre spanare men jag måste också ha några yngre erfarna 

så att det inte ser så konstigt ut när man går på krogen och spanar på krogen. (#00:26:05-3#, 

IP02)

Framträdandet som civil

För spanarna handlar det ständigt om att dölja sin sanna identitet samtidigt som man behåller 

initiativet och agerar som en naturlig del scenen. Målet är att vara så alldaglig som möjligt. I 

ett framträdande med ett enmansteam, som i detta fall är spanaren, handlar det att han/hon kan 

snabbt välja disponibla attityder för att bestämma sin ståndpunkt mot sin publik eller sin 

motspelare (Goffman, 2009). Detta innebär att de attityder som spanaren disponerar över 

anpassas till den speciella situationen.

När jag har ställt frågan hur skall man uppträda som spanare? har alla svarat att man skall 

uppträda så normalt som möjligt. Vad som är normalt är svårt att svara på eftersom var och en 

har sin egen definition.

− Man skall uppträda så normalt… man ska tänka på… alltså såhär uppträder jag en 

vanlig dag i mitt vanliga fall. (00:53:41-1, IP04).

IP04 menar att det normala för henne/honom är att uppträda som polis på samma sätt som den 

uppträder som privatperson.
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Spanarna bär kläder som de oftast bär i det civila livet, med undantag för de som kan bo i 

närliggande områden och på så sätt kan exponeras när de inte är i tjänst. Upprepningar av 

intervjupersonerna om att agera civilt eller vara så civil som möjligt ger mig en upplevelse av 

att rollerna som de intar kommer naturligt. Faktumet att de bär civila kläder förstår jag som en 

bekräftelse på deras civila roll. Fysiskt är de civila och de framträdanden som de gör är 

ganska anspråkslösa. De skall snarare smälta in i mängden än att infiltrera. De behöver inte 

nödvändigtvis utge sig för att inte vara poliser. Det handlar om att kontrollera situationen och 

behålla initiativet i sitt framträdande. 

Alla deras fasader, roller och gestalter är en gemensam form av ”systematisk anspråkslöshet” 

som intervjupersonerna försöker förmedla när de refererar till deras framträdande. Med 

systematisk anspråkslöshet menar jag spanarna försöker att systematisera alla sina yttre 

faktorer i sina uppträdande så att de kan förmedla ett så möjligt enkelt och oskyldigt beteende 

i sitt framträdande. 

I en mångkulturell stad som Malmö måste det vara svårt att hitta en allmän definition för 

begreppet ”normalt”. Vilken är den gemensamma nämnaren för alla etniciteter som utgör 

Malmös befolkning? En definition av det normala var klädseln:

… Helst vill man bara klä sig i grått och svart och bara försvinna. Men det är ju också... Så 

tänker ju alla spanare så därför så... Man kan ju inte gå runt i en orange jacka. Alltså om 

man är kriminell om man är van att ha att alltid titta sig om, då är det klart att när man ser 

den personen och den jackan 10 ggr… liksom då är det kört. ( 00:54:25-2, IP04) 

En viktig diskussion Goffman väcker är hur personer i serviceyrken lär sig att ta initiativet 

och behålla det för att kunna övertyga den andre parten i interaktionen om att det som sägs 

och görs är legitimt (Goffman, 2009). Polisens arbete innebär att lösa brott, upprätthålla 

ordning och erbjuda trygghet5 och kräver ständig tillgänglighet för allmänheten. I spanarnas 

fall är deras uppträdande beroende av deras uppmärksamhet och förmåga att snabbt anpassa 
5  h t t p ://w w w. p o l i se n.se/Ska ne/sv/O m-p o l i se n/Po l ise n-i-S v e r i g e/U p p d r a g-o c h-m a l/. 20 10-1 2-1 7  k l. 1 4: 1 7
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sig till hur en situation kan ändras. Spanarna är en del av poliskåren men medan den 

uniformerade polisen har en enda roll är spanare dels en del ”allmänheten” samtidigt som 

han/hon har en polisroll. Detta ställer höga krav på spanaren som måste kunna skifta från den 

ena rollen till den andra. 

... På sätt och vis så skall man ha ett ganska alldagligt uttryck eller utseende. Man skall ju 

liksom, det gäller egentligen att vara en grå mus för du skall kunna smälta in i så många 

olika sammanhang som möjligt.(00:18:23-8, IP01) 

En polis socialiseras i yrket från utbildningens första dag. Polismannen skall uppfattas som 

korrekt, sträng och rättvis för att få allmänhetens tillit och respekt och han/hon skall utmärka 

sig genom sin uniform. När polismannen väljer att arbeta som spanare skall han eller hon 

släppa polisrollen och socialiseras i det nya ”normala” uppträdandet för att till skillnad från 

innan vara en i mängden. Intervjupersonen berättar om denna nya socialisering:

... Vissa poliser skulle du nästan aldrig kunna få dom att bli spanare. För du ser när dom står 

t.ex. Då står dom så (korsade armar) eller så har dom händerna bakom ryggen. Och så står 

dom och så tittar dom liksom...  Det blir en yrkessjukdom då att dom... Man... och det måste 

man vänja folk om ganska omgående att du kan inte… Du skall inte ha svarta strumpor och 

skor på det hållet och det sättet... Alltså det är lite sånt där finns ju vissa enkla knep som man 

får ta till så att dom skall se civila ut.  (#00:37:15-7#, IP01)

När spanaren är i sin polisroll är det samma sociala roll han/hon bär med sig oavsett om 

han/hon har byt kläder till civilt. Det polisen gör i exemplet ovan gör är att förmedla denna 

sociala roll i sin uppgift och känslorna genom en sådan handling (Goffman, 2009) som att 

korsa armarna eller ha händerna bakom ryggen. Jag vill kalla det ett särskilt medvetet 

rollframträdande eftersom polisen måste ändra alla fasader och rutiner han/hon tidigare varit 

beroende av som patrullerande polis. I Jaget och maskerna skriver Goffman (2009) att de 

legitima framträdandena i vardagslivet i stor utsträckning inte är “spelade” eller hycklade”, 

utan att individen socialiserats i att lära sig tillräckligt många uttryck för att kunna “hoppa in” 
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och mer eller mindre klara av de roller som han/hon kommer att ges. Detta kan tillämpas i 

tolkningen av spanarnas framträdande.  I detta fall är det mer passande att utåt sett uttrycka ett 

vardagligt uttryck och inta rollen som sitt privata jag (Goffman 2009).

Jag försöker tänka alla situationer hur jag hade betet mig om jag skulle stå här på den här 

gatan i vanliga fall.  (00:48:33-4, IP04)

Framträdandet som polis, när identiteten röjs

Spanarens framträdande i interaktionen med den misstänkte har alltid sina risker då ett dåligt 

framträdande kan leda till att spanarens identitet röjs.

Spanarnas civila roll är förknippad med medvetenheten om att de är poliser och därmed 

uppträder som medlemmar i en större organisation när de gör ett framträdande.

Skulle en spanare bli konfronterad av en av de kriminella de övervakar, har han/hon två 

valmöjligheter: antingen att bekräfta misstankarna och avslöja att han/hon är polis. De kan i 

denna situation ta initiativet i framträdandet genom att fråga den misstänkte hur det kommer 

sig att de vet är poliser, kanske säga att de är i området beträffande ett påhittat ärende. En 

annan möjlighet är att spanaren insisterar på att spela ut sin civila roll och förneka att han eller 

hon är polis.

Vad händer när man väl blir konfronterad? Spanarna berättar att de agerar som de gör i 

vanliga fall. Med ”vanliga fall” menar de när de inte är i tjänst som poliser: ett av de 

intervjuade befälen beskriver hur en konfrontation och hur den anser att man skall uppträda i 

en sådan situation.

… Om man har gjort det en längre period och sen helt plötsligt kommer den här personen 

fram och knackar på din ruta. Och så säger han till dig "Oh du är polis!  Vad fan gör du här 

för någonting?!" Då skall du kunna... "Ja men alltså vadå polis? Jag är inte polis" Eller så 

säger du " Ja jag är polis vi har ett ärende här. Vem är du?" Så att du liksom skall kunna 
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avdramatisera saker och ting. Och det är lite teater, lite att du har en självsäkerhet och kan 

uppträda. (00:19:45-6, IP01)

Goffman (2009) menar utifrån det dramaturgiska perspektivet, att en person som tidigare har 

spelat en roll uppriktigt och seriöst är kapabel att spela upp rollen igen. Spanarna har med all 

sannolikhet befunnit sig i trappuppgångar tidigare både i yrkesrollen och som privatpersoner. 

Det krävs ingen större ansträngning av dem för att spela upp rollen i nya sammanhang, inte 

heller skapar ett dåligt framträdande något större problem. En del uppriktiga och seriösa 

uppträdanden är mindre förankrade i verkligheten (Goffman, 2009). Verklighet och 

framträdande behöver inte ha ett självklart samband, även om de flesta människor är vad de 

utger sig för att vara. Spanarnas respons på den givna situationen är det centrala i deras 

framträdande. Om en spanare står i ett trapphus kan han/hon uppge att man är på väg till en 

vän vars namn i förväg är påtänkt eller att man har ett ärende i fastigheten.

Då kanske jag har uppe liksom redan ett namn i huvudet, en kompis som jag känner. Så att  

det skall låta naturligt.  (00:48:58-6, IP04)

Alla dessa fasader, roller och gestalter är en gemensam form av systematisk anspråkslöshet 

som intervjupersonerna försöker förmedla när de refererar till sitt framträdande. Goffman 

talar om grupper i samhället som visar sådan systematisk anspråkslöshet för att tona ner 

uttryck för välstånd, personlig kapacitet, andlig styrka och självaktning (Goffman, 2009). 

Spanarnas systematiska anspråklöshet är deras försök att systematisera alla de yttre faktorerna 

i sitt uppträdande för att kunna förmedla ett sitt framträdande. 

Detta lyckas man inte med alla gånger. Ibland röjs spanarens identitet och intervjupersonerna 

påpekar vikten av att hålla sig lugn och hantera situationen utifrån de förutsättningar som 

finns. Intervjupersonerna påpekar också vikten av att agera professionellt när man riskerar att 

bli avslöjad. Ett exempel är att vid risk för att bli upptäckt se till att en kollega avlöser en, 

eller att de byter bilar på ett så diskret sätt som möjligt. Enhetens utspridning i länet och 

ärendenas korta varaktighet, oftast inte längre än en månad, gör att detta sällan händer. 
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Snarare är det spaningsgruppen som planerar en konfrontation med misstänkta brottslingar i 

syfte att skaffa information. En av de mer erfarna spanarna beskriver ett 

överraskningsmoment nedan:

… Eftersom dom blev väldigt överraskade att förra gången vi träffades så var jag på – – – –

väg och nu är vi helt plötsligt i-----stad . Och där vinner man mycket för att ene för att då kan 

det har varit ordningsgruppen i ------stad som stoppat dom uppe i ------- och så är vi där… 

Det skapar en osäkerhet för dom.. för dom vet aldrig riktigt var vi är någonstans.

 IP01 #00:02:11-1# 

Ovan beskriver spanaren hur en person som har övervakats och konfronterats vid ett par 

tidigare tillfällen kan bli förvirrad av att få möta enheten i en annan stad. Det uppstår en 

situation som den misstänkte inte har varit beredd på och leder till att dennes uppträdande 

styrs av spaningsenheten.

Resultatet av ett överraskningsmoment ger enheten flera fördelar. Det är ett strategiskt knep 

som teamet kan använda sig av för att distrahera eller uppehålla publiken (Goffman, 2009).

Det avser att teammedlemen som utför detta knep inte kan vara en del av publiken. Den styr 

förutsättningarna för framträdandet och har förväntningar på regissören som i detta fall måste 

övertyga sin publik och medspelarna att hans fasader i hans framträdande överensstämmer 

med rollen han har valt att spela. Överraskningsmomentet skakar om den övervakade. 

Personen vet inte när spaning mot honom/henne påbörjades och inte heller hur mycket 

information polisen har. Detta påverkar den misstänktes tankar och får den att fokusera på 

handlingen och inte på diskussionen vilket ger spanaren ett övertag:

… ibland så berättar dom saker som är ganska korkade. För att det är lite gran det som vi 

har strävat efter att dom har varit och besökt någon eller något sånt. Och det kan vara en 

liten sån pusselbit som vi behöver. När dom säger "Ja jag har varit i -------- och besökt den 

och den va".(#00:02:57-6#, IP01)

23



Regisserandet

Spanarens möjlighet att styra sitt framträdande i situationen ovan gör honom/henne till både 

huvudrollsinnehavare och regissör. Spanaren vet inte vad framträdandet skall ge för resultat 

men kan dels genom informationen han/hon har fått genom exempelvis avlyssning eller 

övervakning bestämma tid och plats för en konfrontation (spanarna säger att de går fram och 

pratar) eller genom att arrangera en husrannsakan. Spanaren ordnar scenen genom att 

förberedda sitt framträdande både utifrån situationens förutsättningar och utifrån sina tidigare 

erfarenheter. 

Spanarna med längre erfarenhet i enheten menar att de misstänkta personerna inte sällan är 

misstänksamma och observerar förbipasserande bilar och personer för att upptäcka eventuella 

faror. Polisen försöker att regissera situationen genom olika typer av rekvisita som till 

exempel de egna bilarna:

Men det händer mer än en gång och många gånger så är ju dom som vi tittar på så 

paranoida så att dom liksom. Dom håller på och kontrollerar bil nummer på varenda bil som 

kör förbi va och då även om dom då skulle slå på din bil. Så står inte min bil på polisen.

(00:38:34, IP01)

Möjligheten till avlyssning och övervakning ger spanarna ett övertag i att styra situationen 

eller välja tidpunkten för konfrontation. Metoden ger spanaren eller teamet möjlighet att välja 

regi och tidpunkt för framträdandet (Goffman, 2009). Goffman ger exempel på hur en del 

yrkeskategorier regisserar både det egna och medaktörernas framträdande.  Regissören, 

exempelvis en basebolldomare, uppträder i sitt agerande med ett passande känslomässigt 

engagemang (a a). Under en match kan domaren använda sig av olika fasader för att förmedla 

en uppfattning till spelarna och få dem att förstå hans reaktion på deras uppträdande i 

matchen. Spanaren regisserar framträdandet även som medaktör genom att välja tidpunkten 

och platsen där framträdandet skall ske eller genom att välja samtalsämnet i konfrontationen. 
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Samtliga intervjupersoner uppger att spaning kräver både tålamod och handlingskraft för att 

kunna agera i den växelverkan mellan att övervaka ett objekt under långa tidsperioder och att 

plötsligt konfrontera det. Denna växelverkan är olik den yttre polisiära verksamheten som 

radiobilspoliserna upplever. Finstad diskuterar hur patrullerande ordningspoliser i Norge 

dagligen förväntar sig att något kan hända, samtidigt som de vet att vardagen i vissa 

avseenden inte är så innehållsrik (Finstad, 2000). Till skillnad från dessa skall spanaren under 

långa perioder ha en passiv roll som han/hon varken ifrågasätter eller verkar vara missnöjd 

med. Detta motiveras av uppfattningen om att personen som övervakas är en pusselbit i ett 

större sammanhang. Jag frågar spanarna hur de motiveras till att sitta på en plats och vara 

beredda på att förhållandena kan ändras:

... Dötrist vilket det är när man sitter så och tittar på varandra, det är en annan sak. Men 

motivationen försvinner inte. Den försvinner aldrig och det har nog faktiskt tror jag att göra 

med förtroendet för min arbetsgivare. (00:27:32-0, IP05)

Eller...

... Alltså jag är lite så envis av mig. Så jag kan sitta ett par månader utan att bry mig, faktiskt.  

Så jag har inte... Jag tycker det är jävligt kul alltså. För hur som helst när du väl sitter där så 

det kan hända när som helst. Det vad man inte. Och det är det som är kicken. (#00:06:17-2#, 

IP03). 

Risken för repressalier eller utsattheten för hoten som polis är något spanarna menar kan bidra 

till att förstärka insikten om den drastiska förändringen som kan uppstå i en spaningssituation. 

Det är väldigt sällan dessa hot utfärdas. Men när de väl gör det kan de se ut så här:

Det är ytterst sällan som hoten blir verkställda. Men vi har ju haft ett par otäcka hot som har 

blivit verkställda här i Malmö. T.ex. sprängningen av bilen där en kollega blir blind och en 

annan rätt så svårt skadad. Eee där man åker på en stulen bil och där man öppnar dörrarna 

så är det en bomb i bilen ju. Alltså en fälla.  (#00:10:49-0#, IP02).
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Husrannsakan som föreställning

Vid en husrannsakan sköter enheten regisserandet genom att i förväg ha planerat tidpunkten 

för sitt framträdande. Rekvisitan är vapen, väskor och diverse tekniskt material för att hitta 

bevis. Skådespelarna består av spanarna, övrig polis och de som befinner sig på platsen t.ex. 

den misstänkte och övriga boende.  Platsens inramning är den specifika bostaden eller lokalen 

som husrannsakan genomförs i. Inramningen är alltid platsbunden. Detta innebär att den som 

vill spela en roll i en inramning endast kan göra detta framträdande medan den vistas på den 

specifika platsen (Goffman, 2009). I rollen som polis vid en husrannsakan måste spanarna 

förmedla en speciellt anpassad emotionell attityd. De måste vara lugna och uppträda säkert 

samtidigt som de på ett professionellt sätt genomsöker lägenheten.

... Alltså man kanske inte vet hur många som är där inne. Så får man kolla upp dom. Sen får  

man göra en husrannsakan. Om man misstänker brott va. Och det är också jävligt kul. Jag 

älskar husrannsakerna. hehehehe. Jag får en kick där med. Jag vet i fan. Man är väl lite sjuk 

men just det att kolla hur andra har det och leta efter grejer.  (#00:19:04-7#, IP03)

Situationerna tycks uppskattas. Kanske är detta en kondenserad upplevelse av ”Where the 

action is”, som Goffman (1969) beskriver. Här prövas identiteten som spanare och karaktären 

sätts på prov. Den individen som kan visa att den under stress kan hantera situationen med 

behärskning och självkontroll, är ett tecken på en stark karaktär (a a). Spanaren måste visa för 

kollegerna, de boende och inte minst sig själv att han/hon uppfyller kriterierna för en stark 

karaktär. 

Husrannsakan är det sista praktiska stadiet för spanarna i ett ärende. Då skall all genomförd 

spaning bära frukt genom att enheten har samlat tillräckligt med information att de får i 

uppdrag att utföra en husrannsakan. I detta stadium är en del av rekvisitan utrustningen som 

behövs, exempelvis vapen, hundar eller annan teknisk utrustning. För spanarna gäller det att 

veta vad de skall leta efter (narkotika eller vapen) och att informera de övriga boende om 
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anledningen till intrånget.  Detta plötsliga intrång leder oftast till starka reaktioner från 

familjens sida då familjemedlemmarna sällan är medvetna om den misstänktes verksamhet 

och förehavanden. En husrannsakan kan vara en skakande upplevelse då integriteten kränks 

och familjehemligheter avslöjas. Spanarna tar god tid på sig för att gå igenom varje del av 

huset. Detta är viktigt eftersom när enheten väl har fått möjlighet att skaffa fram bevis bör 

göra det för att rättfärdiga tillslaget. När man väl har gjort ett sådant intrång är det viktigt att 

utföra uppdraget så noggrant och korrekt som möjligt. 

Goffman (2009) talar om att den bakre regionen har en betydelsefull roll i vad han kallar för 

”arbetskontrollprocess”. Denna process innebär att enheten/teamet har en viktig uppgift att 

hålla den främre regionen i ett gott skick för att utlova en viss trygghet för de boende. Det 

ställer krav på att enheten upprätthåller sin främre region genom att bl.a. inte ifrågasätta 

varandra eller ge uttryck för känslor vilket skulle ifrågasätta deras roll som poliser, de måste 

visa upp en ”teamlojalitet” för att inte skapa misstro och förvirring. Situationerna spanarna 

upplever i en husrannsakan kan vara fall med missbruk där barn är inblandade vilket kan ge 

barnen ett trauma för livet och förstöra deras förtroende för polisen men också skapa 

moraliska dilemman hos teamet:

Ja  alltså  du  vet  att  du  är  inne  hos  en  narkotikamissbrukare.  Också  så  kommer  du  in  i  

lägenheten och så hittar du... tecken på missbruk där inne... Blodiga papper eller kanyler  

eller någonting. Och sen samtidigt då så blir det uppenbart för dig då att det bor ett barn i  

den här lägenheten också eller åtminstone vistar sig i den. Då kan man få känslor och så 

här....(00:17:10-, IP05)

En intervjuperson förklarar en annan negativ aspekt av husrannsakan. Då spanaren framträder 

som polis och myndighetsutövare:

 

... Ibland när man är civil så vill man gärna vara civil och okänd. Men i en del tillslag så 

måste man vara på plats och då ser dom som typ är där vem man är. Även om dom inte kan 
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gå tillbaka till det senare alltså så. Men det är väl en nackdel som jag kan se.( #00:18:25-8# , 

IP03).

SLUTDISKUSSION

Jag har i mitt arbete ständigt fått förhålla mig till det begränsade materialet och tidigare 

studier som jag har haft. Dessutom är mycket av enhetens verksamhet sekretessbelagd p.g.a. 

de individer eller grupper av individer enheten bevakar eller bedriver spaning på vilket kan ha 

gett en ytlig bild av verksamheten. Jag har således varit beroende av intervjupersonernas egna 

uppfattningar, attityder, känslor och argument om deras arbete och fått förlita mig på dem. Det 

är något varje forskare måste förhålla sig till när den skall välja att studera människor vars 

arbete går ut på att dölja sig för andra. Goffman har hjälpt mig att analyser mitt material om 

spanares uppträdande. Jag har använt denna dramaturgiska metafor för att visa spanarnas 

framträdande som en scen. Spanarna gör ”normalitet”:står, går och klär sig på ett visst sätt. 

Vid andra tillfällen där de agerar som poliser intar de en annan roll där de lämnar sitt civila 

jag för att kunna övertyga dem som betraktar dem om sin yrkesprofessionalitet.

De medverkande uppgav att de upplevde sitt arbete som mycket positivt och utmanande. De 

förmedlade en säkerhet i sin roll som spanare och en övertygelse om att de gör en viktig 

insats. Intervjupersonerna gav mig sammanlagt över trehundra minuter av sin tid. Jag 

upplever deras generositet med sin tid och viljan att berätta som en önskan att förmedla en 

bild av sitt arbete, vad det går ut på och ett behov av att bli sedda då deras arbete oftast går ut 

på att inte bli det. 

Något som jag inte förväntade mig att möta i denna studie är dessa spanares emotionella 

hållning: Det finns en människa bakom spanaren som känner och påverkas av sitt arbete men 

som samtidigt ser arbetet som en del i en större helhet där de ständigt måste agera 

professionellt för att lösa sin uppgift. Samtidigt har jag mött en öppenhet hos 

intervjupersonerna som gärna berättade om sina känslor i dessa situationer. Känslor som 
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övertygelse, insikt, engagemang är något som är återkommande hos de intervjuade. Gruppen 

upplever en god gemenskap, förtroende för varandra och ledningen. Anledningen till detta kan 

vara arbetets natur, att man är väldigt beroende av varandra och att grupperna är små. 

Jag har mött starka personligheter med starka åsikter som har valt ett yrke där deras egen 

personlighet i de flesta fall inte får framträda. De skall tvärtom vara så ”grå” som möjligt som 

de själva beskriver det, för att arbetet skall bli gjort så bra som möjligt. Detta kräver stark 

disciplin och stor ödmjukhet vilket är värt att studera vidare då det kan vara till nytta för andra 

sociologiska studier inom olika professionella grupper. Min förhoppning är att ha väckt 

intresse för vidare forskning om spanare och deras yrkesroll.

Slutligen vill jag nämna att arbetet har varit spännande och berikande om än krävande men 

mest av allt en rolig resa i ett landskap som jag gärna besöker igen. 
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