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Abstract

The purpose of this thesis is to analyse the police organizational culture in
Sweden. Previous research on Police in Sweden has focused largely on Police
Chiefs and police officers. It has ignored a major element in the organisational
culture of the police – civilian employees. This thesis revisits the organisational
culture of the Swedish Police Service in its entirety. The thesis reports the change,
steering and management issues that arose from the introduction of ’planned
change’, via quality management, into the organisational culture of the police.
To clarify these issues, it focuses on a recent reform initiative – community
policing in the period between 1993 and 2004.

Fieldwork and other data on a quality project were collected between 1995
and 1998. The results of this initiative were uneven. It was difficult to accomplish
planned change. Much time was taken up with ’muddling through’. These
results are then compared earlier accounts of planned change and ’muddling
through’, taken from the international literature on organisational cultures.

Overall, the research suggests that the organisation of Police Chiefs, police
officers, and civilian staff are not fully integrated, and boundaries between
these groups are a source of internal, time-consuming discussion, all of which
have an impact on the Swedish police service. In sum, organizational culture of
the Swedish police service can be understood in terms of its relationships with
different sub-cultures and in term of its relationship with the outside world.
These features give the service a unique character.

Key Words: Community policing, hierarchy, micro-political system, organizational
culture, participation, planned change, police organization, reform, the Swedish
quality award.
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Epigraferna som inleder kapitlen är hämtade från Sigtunastiftelsens klipparkiv
samt utdrag ur Nils Stafs monografi Polisväsendet i Stockholm och Lennart
Silverbarks antologi Polistjänsten inifrån. De korta textavsnitten har inte någon
direkt bäring mot respektive kapitels innehåll. Epigraferna beskriver kortfat-
tade berättelser om polisväsendet med ett historiskt anslag från 1800-talets
inledning och fram till mitten av 1960-talet.

Förkortningar:

BRÅ Brottsförebyggande rådet
FAP Föreskrifter, anvisningar polisväsendet
HR Händelserapport
IM Ingripande meddelande (händelserapport)
ISO International Organization for Standardization
JUSEK Fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare,

personalvetare och samhällsvetare
MBL Medbestämmandelagen
NPM New public management
OFR/P Offentliganställdas förhandlingsråd/Polisförbundet
OFR/S (ST) Offentliganställdas förhandlingsråd/

Statstjänstemannaförbundet
OU Organisationsutveckling
POP Problemorienterat polisarbete
KFG Kvalitetsförbätttringsgrupp
KKR Statens kvalitets- och kompetensråd
QWL Quality of work life
RAR Rationell anmälningsrutin
RPS Rikspolisstyrelsen
RRV Riksrevisionsverket
SCB Statistiska centralbyrån
SIQ Institutet för kvalitetsutveckling
SKI Svenskt Kvalitetsindex
TQM Total quality management
USK Utmärkelsen svensk kvalitet
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För några år sedan i juni månad sprang jag 42 195 meter på stum asfalt i huvud-
staden. Det var ansträngande och ganska monotont men samtidigt fick jag till-
fälle genom ”inifrånperspektivet” att uppleva en idrottslig folkfest. Avhandlings-
arbetet som härmed avrundas har haft en del likheter med det där maraton-
loppet. Löpningen hade jag kommit igenom och den vetskapen var under vissa
stunder till hjälp också i det här sammanhanget. Känslan som belöning att vid
slutet få runda stadions innerplan den där junikvällen hade vissa likheter med
det som jag nu upplever – ”målgången” är givetvis efterlängtad.

Uthållighet är viktigt i dessa sammanhang. Som Sisyfos enligt sägnerna utifrån
en annan liknelse som vid sidan om marathon också har ett grekiskt ursprung har
jag under några år genom forskningsarbetet tagit mig an uppgiften. Stenblocket
som Sisyfos släpade uppför sluttningen rullade ner, och igen, och igen. Nej, han
fick ingen vila men han gav heller inte upp. Januari år 2005 – nu går jag vidare.
Ett forskningsanslag öppnar för nya och intressanta arbetsuppgifter.

Personer som har varit betydelsefulla för mig och avhandlingsarbetet vill jag
passa på tillfället att uppmärksamma. Min handledare professor Leif Lindberg
vill jag särskilt tacka för hjälp och stöttning. Du har ställt upp så bra att det inte
ens har märkts att du arbetar 105 mil härifrån. Tekniskt trixande med dator-
erna har Sanny Hansson, John Forsberg och Eva-Marie Hilli Sandberg löst –
hur skulle jag ha klarat mig utan era insatser? Tack Gabriella Dekombis, Lars
Hübinette, Staffan Karp och Kent Löfgren för all hjälp! Rikspolisstyrelsen/PEB
samt Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse har bidragit ekonomiskt till
avhandlingen.

Många vänner, kollegor och PiA har på olika sätt stöttat mig – er vill jag här-
med kollektivt uppmärksamma. Nisse, du hjälpte till under 1990-talet på olika
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sätt så att studien kunde påbörjas, jag har lärt mig mycket av dig. Polislärare
Lena Wiktorsson, Olle Rehn, Janne Åström, Ragna Ihrenius, Stefan Holgersson,
Kenneth Sundström, Jonas Hansson och många fler som jag har mött i utbild-
ningskorridoren – till er vill jag framföra ett varmt tack! Ni har varit betydelse-
fulla diskussionspartners för mig.

Det är minsann inte är lätt att räkna upp er alla. David Hamiltons seminarie-
grupp (den första) har frikostigt bidragit med värdefulla diskussioner. Katarina
Wrethén, Conny Tärnklev och Christina Hörnberg Lindgren har härligt, med-
ryckande humör. Tack Kjell Oretorp, Jeanette Lövqvist, Torgny Tjernberg,
Hasse Bergström, Lars Elinge och Pia-Lena Jöhnk för engagemang och gemen-
skap. Kära morfar, mormor och Madeleine samt Ingegerd och Dan – ni är så
betydelsefulla. Edvin och Hanna, mina barn, ni är helt fantastiska!

Umeå trettondedag jul år 2005
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Ett kvalitetsprojekt inom polisen och närpolisreformen från 1990-talets inled-
ning utgör de två fall som bildar utgångspunkt för denna studie om polisens
organisationskultur. Det är viktigt att studera organisationskulturer och ge-
nomförandet av planerade förändringar av flera skäl. Sådana studier ger kun-
skap om vad som är viktiga faktorer vid förändringsarbeten och de ger en in-
blick i mikropolitiska spel i de mellanmänskliga relationerna. Ökade kunska-
per om organisationskulturer hjälper till att förklara det som t.ex. inom polisen
inte förefaller vara rationellt eller lättförklarligt.

Intresset för det aktuella området är inte nytt. En äldre tidningsartikel på gulnande
blad ger oss indikationer om att angränsande frågor uppmärksammades under
1930-talet med hänvisning till att resurserna för polisverksamheten var begrän-
sade. Polisorganisationen anses i den här artikeln vara konservativ med svalt in-
tresse för anpassningar.

Det är rätt egendomligt att iaktaga hur litet tekniken och kommunikationernas
utveckling och den allmänna effektiviseringen ha berört polisväsendet i vårt
land. Enstaka ansatser i riktning mot modernisering ändra ingenting i
totalbilden (...).

Skribenten arbetade för tidningen Östgöta Correspondenten. Han framhåller polis-
mästare Fontell i Göteborg som ett gott föredöme, en person för andra chefer
inom polisen att inspireras av. Artikeln fortsätter en bit ner på sidan med följande:

Att dröja alltför länge med att i rimlig omfattning taga nya tekniker i anspråk
för polistjänsten torde dock i längden icke löna sig, ty då inställer sig tid efter
annan behovet av mera polis. Huvudvikten bör läggas vid rationalisering istället
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för utökning av polisstyrkan. Rationaliseringen vinnes genom att den mänskliga
arbetskraften, så litet som möjligt utnötes i improduktiv sysselsättning och istället
sparas till de tillfällen då den verkligen behövs. Detta gäller icke blott det yttre
polisarbetet, utan även det inre, i den mån föråldrade arbetsmetoder komma
till användning där.

 Artikel i Östgöta Correspondenten, 1938-02-01

Frågor som berörs i tidningsartikeln om polisens rationaliseringar och arbets-
metoder samt personalstyrkans dimensionering har sedan dess hållits aktuella.
Massmedias rapporteringar har underlättat för samhällsmedborgare att hålla
sig informerade. Polisverksamheten är skattefinansierad och polisen engagerar
medborgare eftersom verksamheten har förbindelser med samhällets demokrati-
frågor. Människor har ofta åsikter om polisen och om polisarbete. Ibland ut-
trycks detta som att Sverige har folkets polis vilket kan jämföras med statens
polis i vissa länder.

Polisväsendet återfinns vid sidan av försvarsmakten och domstolarna i statsmakt-
ens närhet (Åse, 2000, s. 16-17). Det vore kanske önskvärt utifrån allmänintressen
att styrningen av statsmaktens allra närmaste kärnverksamheter skulle vara opro-
blematisk men så är det dock inte. Riksrevisionsverket (RRV) har vid olika tillfäl-
len granskat polisen under senare år och följt verksamhetens följsamhet gente-
mot den parlamentariska styrningen.1 Tillsynsorganet anser att lyhördheten gente-
mot styrningen ibland brister (RRV, 1996c, s. 107-108). RRV beskriver att polis-
kulturen är stark och att denna inte alltid främjar nya arbetssätt.2

Organisationskultur, för att översiktligt positionera det aktuella forskningsom-
rådet, är immateriella och komplexa sociala system som påverkar organisatio-
nens medlemmar och som samtidigt formas av de anställda. Polisens organisations-
kultur (figur 1.1) påverkas även av interaktioner med omgivningen.

1 Riksrevisionsverket har delvis omorganiserats och benämns Riksrevisionen från år 2003. Här används
förkortningen RRV samt båda dessa benämningar.

2 Förhållanden mellan poliskulturen (som subkultur) och polisens organisationskultur diskuteras längre
fram i arbetet.
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Figur 1.1: Ömsesidig påverkan.

Källa: Fritt efter Bang, 1999, s.107.

<
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Polisens organisationskultur

Omgivningen

Bidrar till att påverka

Bidrar till att påverka
<

<

I och med att organisationskultur är ett sammansatt forskningsområde ställer
studier krav på forskarens angreppssätt. I tidigare forskning har ofta olika me-
toder kombinerats genom trianguleringar i försök att reducera eller kanske lösa
problem som förknippas med området. I arbetet strävar jag efter att kartlägga
även det som för aktörerna är omedvetet eller taget för givet, jag har under
arbetets gång förstått att polisens organisationskultur delvis är dold och ore-
flekterad för många av de anställda (jfr Hansson, 2001).

Syfte

Att beskriva och försöka förstå polisens organisationskultur är huvuduppgiften
i denna avhandling. Mer precist besvaras följande frågeställningar; Vad är kän-
netecknande för polisens organisationskultur? Hur inverkar organisationskulturen
på planerade förändringar? Hur påverkas införandet av närpolisreformen av poli-
sens organisationskultur?

Primär- och sekundärstudie

Studien tar utgångspunkt i två fall, polismyndighetens kvalitetsprojekt samt
närpolisreformen. Kvalitetsprojektet utgör primärstudien som ges större ut-
rymme jämfört med sekundärstudien. I arbetets senare del jämförs under-
sökningsresultaten från de båda delstudierna och härmed kan studiens cen-
trala begrepp klarläggas.

Primärstudien, polismyndighetens kvalitetsprojekt, presenteras i arbetets tredje
kapitel. Sekundärstudien utgörs av en litteraturstudie vilken utifrån specifika
frågor behandlar närpolisreformens realisering sedan inledningen av 1990-talet.

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.1111



   

12

Mellan 1993–2004 har jag följt och inventerat officiella texter (utvärderingar)
om närpolisreformen samt problemorienterat polisarbete via budgetpropositioner
och RPS dokumentationer med flera texter. Fokus har riktats mot vad som skrivs
om hinder och fördröjningar för reformens implementering, särskilt det som
explicit behandlar kulturen har sammanställts. Frågan som har varit vägledande
för innehållsanalysen är vad som explicit skrivs i texterna om kultur (och kultu-
rer) samt dess betydelse för polisverksamheten och för planerade förändringar.

I primärstudien har jag som person och projektledare haft en framträdande
roll och position med möjligheter att påverka förlopp och händelser. Närpolis-
reformen har jag däremot inte haft möjlighet att påverka. En annan betydande
skillnad som skall lyftas fram mellan delstudierna är att primärstudien behand-
lar en specifik arbetsplatskultur och planerade förändringar på detaljnivån vid
en myndighet. Sekundärstudien omfattar översiktsnivån och polisväsendet.

Disposition

Kapitel 2 ger bakgrunden till arbetets primärstudie och kapitel 3 beskriver
polismyndighetens kvalitetsprojekt. Dessa båda kapitel introducerar analyserna
av primärstudien som presenteras längre fram i arbetet.

I kapitel 4 beskrivs polisen, styrningen av verksamheten samt närpolisreformen.
I det här avsnittet läggs grunden för analyserna av sekundärstudien.

Kapitel 5 anlägger en teoretisk bakgrund till begreppet polisens organisations-
kultur. Här diskuteras angränsande begrepp och särskilt betonas i det här av-
snittet organisationskultur och poliskultur.

Studiens sjätte kapitel behandlar forskningsprocessens olika steg. Här diskute-
ras deltagande observation och tidigare forskning som har relevans för olika
metodval som jag har ställts inför under arbetets gång. Primärstudiens olika
delstudier beskrivs i anslutning till detta.

I kapitel 7 presenteras de olika stegen i bearbetningen av insamlat material och
primärstudiens analyser. Undersökningsresultaten kompletteras med resultat
från sekundärstudien.

Det åttonde kapitlet behandlar polisens organisationskultur och arbetet över-
går i kapitel 9 till en bredare diskussion kring studiens resultat. Här lyfts även
områden fram som förslag till fortsatt forskning.
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Polisväsendets kulturer

Vad har tidigare skrivits om poliskultur och polisväsendets kulturer? Polis-
kulturen som begreppsligt är etablerad genom tidigare forskning tycks i vissa
sammanhang och texter enbart röra det polisspecifika (jfr Granér och Knuts-
son, 2000).3 I andra sammanhang förefaller det som om en helhetssyn avses, en
helhet som även inkluderar juristutbildad polischefspersonal och civilanställd
personal. Liknande diskussioner om gränssnitten mellan olika personalkategorier
diskuteras också inom andra yrkesområden, exempelvis inom skolan. Andersson
m.fl. (2003) skiljer mellan lärarkultur, skolkultur och skolans organisationskultur.
Lärarkultur handlar specifikt om lärares arbetskultur, vilket kan jämföras med
poliskultur. Skolkultur enligt dessa kategoriseringar är begränsade delar av sko-
lans organisationskultur, med skolans organisationskultur avses det helhetliga
perspektivet, enligt författarna.

I akademiska texter görs avgränsningarna tydliga mellan polisväsendets tre
personalkategorier, men det är i dessa främst poliskulturen som tidigare har
beforskats. Andra texter de senaste tio åren än forskningsrapporter har belyst det
aktuella området och här tar jag utgångspunkt från dessa. Riksrevisionsverket
(RRV) har uppmärksammat poliskulturen i olika granskningsrapporter. I rap-
porten ”Hinder för ett effektivare resursutnyttjande” (RRV, 1996a, s. 86-87) disku-
teras dennas dubbla sidor.

Inom poliskåren råder en företagskultur som kännetecknas av stark lojalitet,
solidaritet och sammanhållning i gruppen. Solidariteten och sammanhållningen
är viktig och helt avgörande när besvärliga operativa insatser skall genomföras.
I sådana lägen måste poliserna lita på och stödja varandra. Samtidigt skapar
sammanhållningen en viss slutenhet inom kåren (...).

RRV för ett liknande resonemang i rapporten ”Fortsatt utveckling av polisen”
(RRV, 2000) och i en annan rapport nämns att polisen har en juridisk organi-
sationskultur som betonar de formella strukturerna. Denna betonar starkt
ansvarsfrågorna och kännetecknas av att man poängterar absoluta värden; be-
greppspar som rätt och fel, skyldig respektive oskyldig, tillåtet respektive otillåtet
(RRV, 1996:64c, s. 108).

3 Polisforskningen kan kategoriseras på olika sätt, exempelvis i huvudkategorier som police research
respektive research on the police.
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Poliskulturen omnämns också i andra sammanhang. Bland annat sägs i vår-
propositionen för år 2000 att den reaktiva traditionen samt den hierarkiska
och regelstyrda traditionen inom polisen utgör ett hinder för den politiska
styrningen. Problem som har identifierats vid förändringar hänförs till kultu-
rella faktorer (proposition 1999/2000:100).

RRV (1996a, s. 123) uppmärksammar att poliser kan ha svårt att acceptera led-
ningen:

Det finns poliser som ifrågasätter ledningen. De anser att polisledningen inte
består av riktiga poliser eftersom de är polischefsutbildade jurister (...).

Det förekommer att poliser snarare ser på juristutbildad polischefspersonal som
överhetens representanter än som sina ledare.

Den för kulturen kännetecknande här-och-nu fokuseringen står i kontrast till
långsiktiga investeringstänkanden. Det finns en tradition inom polisen av en
reaktiv och händelsestyrd utryckningsverksamhet (Brå, 1999). Detta uttrycks
av Riksrevisionsverket (RRV, 1996b) på följande sätt:

Snabbt rycka ut med blåljus och annan utrustning och rädda oskyldiga
medborgare samt gripa och föra bort bus/brottslingar och på så sätt lösa problemet.

Kulturen bjuder i första hand att försöka gripa gärningsmän, det vill säga rea-
gera på det som redan inträffat snarare än att förebygga och förhindra brott
(Lindgren, Pettersson och Hägglund, 2001, s. 245).

Närpolisreformen från 1990-talets inledning har sedan reformen lanserades
haft ett långsamt och fragmenterat genomslag med avseende på övergången till
delvis nya arbetssätt (jfr Brå, 1999). Strukturella frågor i reformens kölvatten
såsom indelning i närpolisområden och anskaffning av särskilda närpoliskontor
har däremot lättare kunnat realiseras och ofta ställts i fokus. Sådana struktu-
rella frågor har tacklats genom polismyndigheternas ledningsprocesser.

Myndigheternas ekonomiska förutsättningar har påverkat de strukturella frå-
gorna. Närpolisen med hänvisning till ekonomiska faktorer har inneburit be-
tydande kostnadsökningar, bland annat avseende hyres- och driftskostnader
för ökade lokalbehov som följer av splittringen av verksamheten på mindre
enheter. En allt stramare ekonomisk situation under 1990-talets senare del,
med hänvisning till statens finanser, anses ha begränsat effekterna av reformen.
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Debatten under senare år har med emfas förskjutits åt den ekonomiska
fokuseringen men det finns andra faktorer som har haft inverkan. Rikspolis-
styrelsen (RPS) nämner de noggranna avvägningarna som måste göras i verk-
samheten mellan närpolisverksamhet och ingripandeverksamhet (Rikspolis-
styrelsens, 1999b). Rekryteringen av personal till närpolisorganisationen har
till stor del skett från utryckningsstyrkorna och inte sällan mot personalens
vilja. Det här har i sin tur fört med sig att poliser har gjort egna prioriteringar
som närpoliser (RPS, 2000). En utvärdering från Brottsförebyggande rådet
visar att närpolisreformen i många fall endast har inneburit namnbyten, det
vill säga åtgärder som för den berörda personalen inte har förenats med något
reellt förändringsarbete. Poliser som tidigare benämndes ordningspoliser res-
pektive kriminalpoliser kom att benämnas närpoliser utan att någon egentlig
förändring i deras arbetssätt har ägt rum (Brå, 2001). Poliser vid utrycknings-
enheterna har i interna jargonger, med hänvisning till poliskulturen, klassat
närpoliser som ett slags B-lag som inte utför riktigt polisjobb.

Polisen styrs i hög grad av de anställdas värderingar, detta trots att verksamhe-
ten presenteras och uppfattas som starkt regelstyrd. Kunskaperna inom polis-
väsendet måste öka om de värderingar som styr samt också om värderingar
som polisen förmedlar (Gunnmo, 2004).

Starka organisationskulturer diskuteras i internationella forskningssammanhang.
Bang (1999), till exempel, menar att sådana kulturer med långa traditioner
kan bli mycket motståndskraftiga mot förändringar. Spencer (1982) uppmärk-
sammar tendenser till att byråkratiska eliter såsom militär och polis strävar
efter att sätta egna målsättningar och intressen främst, något som kontrasterar
det demokratiska samhällets styrning och kontroll över sådana verksamheter.
Den politiska styrningen av polisen, det makropolitiska systemet, påverkas av
det här fenomenet – verksamhet förändras inte på enkelt sätt när initiativen till
förändringarna kommer utifrån. Skyddsmekanismer som kan fördröja refor-
mer skapas internt. När detta sker blir genomförandet hängande i långsamma
förlopp.4 Det som beskrivs bidrar å andra sidan till polisverksamhetens stabili-
tet i ett föränderligt samhälle.

4 Ekmans (1999) uppmärksammade studie visar att juristutbildade polischefers styrningsförmåga över
polisverksamheten är begränsad och härmed begränsas chefers professionella styrning. Ekman har
uppmärksammat tendenserna till ett slags organisatoriskt självstyre inom polisen som vare sig parla-
mentariker eller chefer har riktig kontroll över.
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Berg (1999), med hänvisning till styrningen, tudelar styrningsfrågorna genom
att tala om styrning av en verksamhet i förhållande till styrning i verksamheten.
Framför allt arbetar statsvetare med studier av styrningen av de offentliga
verksamheterna (den parlamentariska styrningen). Mina forskningsintressen
som pedagog knyter främst an till myndigheternas förändringsprocesser och
styrningen som sker genom ledningsprocesser inom polismyndigheterna (den
professionella styrningen). Dessa båda områden står dock i förbindelse med
varandra. Svårigheter som rör styrningen i verksamheten – som kan ha med
ledarskap, organisationskultur eller annat att göra – påverkar också styrningen
av verksamheten.

Massmediala rapporteringar samt de återkommande granskningarna av polis-
verksamheten tyder på ett påtagligt samhällsintresse för densamma. Lika stort
tycks inte forskningsintresset ha varit. Vi kommer tillbaka till detta i kapitel fem,
men dessförinnan ska kvalitetsprojektets upprinnelse behandlas i nästkommande
kapitel.
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Man fick gå vakt natt och dag i polishusets olika portar och ibland ligga i piket.
Ofta var vi telefonvakter i polisens växel, som fanns i polishuset och som på
dagen var bemannad av två damer, som gick i skift – en förmiddagen och en
eftermiddagen – men under kvälls- och nattetid bemannades av extrakonstaplar.
Min lön som extrakonstapel var 84 kronor i månaden. Sex kronor drogs
omedelbart av för husrum. Vi var ju tvungna att ligga på logementen högst upp
i polishuset. Fyrtio kronor tog Klara Jansson för maten under månaden. Hon
hade ett matställe på Agnegatan, där poliserna fick äta så mycket dom ville och
när som helst. Återstoden av månadslönen blev ju ungefär en krona om dagen.

            Extrakonstapel David Storm, 1915

Det var hösten 1994, strax innan årets första snö skulle falla. Polismyndighet-
ens chef hade för en tid sedan fyllt 60 år. Han satt tillbakalutad i sin kontors-
stol med en rapport på skrivbordet framför sig och funderade med den ena
glasögonskalmen i mungipan, kavajen hade han slarvigt hängt på kontorsstol-
ens ryggstöd. Pannan var fårad i djupa veck och kontoret som han satt i luk-
tade tobak och damm, utan att det störde honom. Möbleringen i chefsrummet
var omodern men funktionell. Jalusiskåp längs väggarna dolde pärmar och
böcker, de tre besöksstolarna i ek framför skrivbordet var fasta, breda och be-
kväma att sitta i. På väggarna hängde gåvor från internationella polisbesök och
från hans egna resor – en engelsk kask, ett par sköldar, tre tavlor och en vacker
sabel med guldtofsar. Och så ett uppmuntrande brev på grönt papper från ett
av barnbarnen till farfar. På den mörkbruna trähyllan intill skrivbordet stod
några blomvaser och poliskonstaplar i svarvat trä samt två stop med målade
emblem av den sort som ofta utväxlas vid internationella besök, hyllan var
fylld med pärmar som stod uppradade i god ordning med maskinskrivna
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textlappar på blåfärgade ryggar. Tre större växter stod i det fönster som vetter
ut mot torget, framför askfatet där tobakspipan vilade. På skrivbordet intill låg
en vit telefon med knappar för kopplingsfunktioner samt den gamla intern-
telefonen från tidigt 1960-tal i något ljust plastmaterial – den använde han
ibland för snabbsamtal med sin ställföreträdare som var placerad en bit bort i
ett rum på samma våningsplan.

Myndighetschefen var en man med auktoritet och pondus som omgivningen
ofta närmade sig med viss försiktighet. Chefen hade ingenting emot att vara
frontfiguren i sociala sammanhang och han kände sig bekväm med chefs-
positionen. Ingen besökare som mötte ledningsgruppen tog miste på vem det
var bland männen i ledningen som hade det yttersta ansvaret – utstrålningen
var så självklar. Han hade under åren gjort sig känd inom det svenska polisväsen-
det som en orädd person med auktoritära drag, för sitt brinnande intresse för
polisfrågorna och för visionära idéer om polisväsendets utveckling. Jag och
andra med mig uppfattade honom som en karismatisk och orädd person med
gedigna yrkeserfarenheter.5 Juristutbildad polischefspersonal i ledningsgruppen
var måhända skickligare än chefen på att söka efter lagtexternas nyanser men
ingen av dem kom i närheten av hans bredd och livserfarenhet.

Polischefen började vid det här laget att summera en lång och innehållsrik
karriär. Han hade bland annat utvecklat en god relation med dåvarande rikspolis-
chefen Björn Eriksson och andra av polisväsendets högsta makthavare, även på
de politiska toppnivåerna vid justitiedepartementet och andra departement.

Polismyndighetens chef och jag hade lärt känna varandra ganska väl efter tre år
tillsammans – gemensamt arbete med sammansatta personalfrågor hade fört
oss allt närmare varandra. Jag var anställd sedan 1990-talets inledning vid myn-
digheten för att i första hand arbeta vid hans sida med rehabiliteringsärenden
och andra personalfrågor. I bilaga lämnas kompletterande fakta och uppgifter
om denna myndighet (se bilaga 1).6

5 Sparrow, Moore och Kennedy (1990) säger att orädda chefer behövs för att initiera och driva polisens
förändringsarbeten. Författarna efterfrågar chefer med kurage som törs ställa de obekväma frågorna
om verksamheten och om organisationen.

6 Det är med hänvisning till avhandlingens syfte oviktigt att precisera vilken av landets polismyndigheter
som studeras genom primärstudien. I texten används neutrala termer som polismyndigheten eller
enbart myndigheten. Myndighetschefen benämns polischefen eller kort och gott chefen.
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Ofta satt vi ner under sena eftermiddagar inne på chefens rum när telefonen
hade tystnat för dagen – våra samtal handlade vanligtvis om verksamheten och
om myndighetens personalläge. Jag tror att vi båda berikades av de engagerade
diskussionerna. Han var juristen och nestorn med den långa yrkeskarriären,
jag var den kunskapssökande personalvetaren som försökte förstå min nya ar-
betsplats. Som personer ganska olika varandra, men vi delade vid den tiden
gemensamma intressen via våra yrkesroller.7

Eftermiddagssamtalen inne på chefens kontor gav oss möjligheter att reflek-
tera-i-praktik, något som beskrivs av Schön (1991, s. 61).

Practitioners do reflect ’on´ their knowing-in-practice. Sometimes, in the relative
tranquillity of a postmortem, they think back on a project they have undertaken,
a situation they have lived through, and they explore the understandings they
have brought to their handling of the case. They may do this in a mood of idle
speculation, or in a deliberate effort to prepare themselves for future cases.

Tunga ledbussar gungade förbi på gatan utanför så att fönsterglasen på de smuts-
randiga fönstren vibrerade i den slitna byggnaden med mörkbrun tegel-
beklädnad. Inomhusluften var tät i rummet när solen låg på mot fasaden, sam-
talen blev ofta långa. Diskussionerna fördes ofta vidare till visioner – som fria
skisser – om framtidens polis. Efterhand blev jag allt mer insatt i sammansatta
frågor om polisens roll och olika funktioner i samhället. Vart var utvecklingen
på väg från utgångspunkterna, som situationen såg ut, vid det tidiga 1990-talet
och hur skulle framtiden gestalta sig? Detta var samtalsämnen som engagerade
oss båda.

Närpolisreformen som ungefär samtidigt lanserades kunde till vissa delar ses
som en seger för chefens långsiktiga arbete. En vägledande tanke med refor-
men på övergripande nivå var strävan, där så är möjligt, att i konstruktiv me-
ning arbeta tillsammans med samhällsmedborgare i strävan efter det goda sam-
hället. Vissa av idéerna som låg bakom reformen hade myndighetschefen själv

7 Hansson (1988) diskuterar individens tre olika faser i arbetslivet; novisfasen, etableringsfasen och
mentorsfasen. Novisfasen, som kännetecknar min situation vid den aktuella tiden, karaktäriseras av
att den nyanställde medarbetaren snabbt vill göra rätt för sig och att få använda nyvunna kunskaper
och färdigheter från högskolestudierna. Mentorsfasen som polischefen befann sig i kännetecknas av
den lyckade etableringen i yrkeslivet och av behov av att få lära upp andra.
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stridit för, särskilt genom kvarterspolisverksamheten och samverkan med an-
dra organisationer. Idén till samverkanshjulet och förebyggande samarbeten
grundlades redan under slutet av 1970-talet.8

Figur 2.1: Samverkanshjulet
 (något förenklat)

8 Förändringen mot en mer lokalt förankrad polisverksamhet pågår i många länder och den influeras
främst av amerikanska förhållanden. Community Policing är en etablerad benämning av närpolisen
i internationella sammanhang (Brå, 1999). Nationella variationer förekommer dock och implement-
eringstakten varierar mellan olika länder.

Källa: Polismyndighetens dokument

Brottsförebyggande rådet i hjulets nav är en samverkansgrupp bestående av
högt uppsatta politiker och tjänstemän inom kommunen. I rådet ingår polis-
chefen, kommunalrådet, socialnämndens ordförande och socialchefen, skol-
styrelsens ordförande och skolchefen samt en politisk representant för den lo-
kala polisstyrelsen. Ständig sekreterare i det brottsförebyggande rådet är chefen
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för myndighetens närpolisenhet. Denna slags mötesform har blivit en viktig
inspirationskälla för många av landets polismyndigheter.9

Omvandlingstakten i samhället under de senare åren hade stärkt polischefens
nyfikenhet för nya arbetssätt och innovativa metoder. Förenklade och snab-
bare former av samförståndslösningar än den traditionella MBL-andan kändes
angelägna, annars kunde polisverksamheten få svårt att följa samhällsutveck-
lingen. Polisens hierarkiska organisation med stelbenthet och de strikta upp-
delningarna mellan ledning och fackliga organisationer, den så kallade kon-
frontationslinjen, ifrågasattes. Myndighetschefen kände sig allt mer övertygad
om att det var tid för banbrytande nytänkanden med strategier som inte fullt
ut harmoniserade med arbetsplatskulturen.10

Kvalitetsfokuseringen som vid den aktuella tiden fick större uppmärksamhet i
arbetslivet väckte nyfikenhet.11 Dessa tankefigurer, sätt att arbeta och leda verk-
samheten kunde harmonisera med den för polisväsendets del aktuella närpolis-
reformen (proposition 1993/94:100) och med det problemorienterade polis-
arbetet (RPS, 1999a). Dessutom skulle relationerna mellan ledningen och de
anställda kunna utvecklas genom gemensamma arbeten med verksamhetens
olika kvalitetsfrågor. Allt fler organisationer utanför polisväsendet hade här-
vidlag påbörjat någon form av kvalitetsförbättrande eller kvalitetssäkrande
arbete enligt framväxande koncept. Vad skulle kvalitetsfältet kunna tillföra polis-
verksamheten och hur skulle detta stödja närpolisreformen?

Polischefen var en genuin tävlingsmänniska – idrott av olika slag stod honom
nära. Bland annat av den anledningen var han intresserad av att ligga på fram-
kant i arbetslivet med metoder och banbrytande synsätt. Kvalitetsfältet i dess
aktuella tappning, som hade utvecklats inom olika industrigrenar, var ännu

9 Antalet polismyndigheter har som en följd av sammanslagningar minskat under 1990-talet – här
används den ”gamla” indelningen. År 1995, vid projektets inledning, fanns det 118 polismyndigheter
i landet. Tre år senare var antalet nere i 21 myndigheter.

10 Fotbollslegenden Gunnar Gren uttryckte sig på följande sätt när han fick frågan vid slutet av
fotbollskarriären hur det kom sig att han fortfarande kunde hänga med i spelet trots sin då höga ålder.
”Att `springa fortare´ går i regel inte och är heller inte tillräckligt – man måste istället jobba smartare”
(Ljungberg och Larsson, 2001). Förhoppningar fanns i myndighetschefens visionära tankar om
nyheter som skulle vara vitaliserande för verksamheten.

11 Allt fler organisationer, särskilt inom den privata sektorn, initierade under 1990-talets inledning
planerade förändringar som tog stöd av modeller för kvalitetsutveckling eller kvalitetssäkring. Total
quality management, kaizen, balanced scorecard och ISO 9000 är några exempel på metoderna.
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oprövat inom polisväsendet. Dess potential såg lovande ut, initialt intresserade
han sig för kvalitetssäkringssystemet EN-SS ISO 9001.12

En polischefskollega till myndighetschefen från Norge, Terje Larsstuen, hade
inkommit till polismyndigheten vid årsskiftet 1994/95 med en förfrågan om
tillfällig utbytestjänstgöring. Polischefen såg positivt på initiativet eftersom han
behövde hjälp med förberedelserna inför ett eventuellt utvecklingsarbete. Polis-
chefen kom därför snabbt överens om tider, villkor, arbetsinnehåll och annat i
samråd med det berörda polisdistriktet i Norge. Larsstuens utbytestjänstgöring
skulle enligt överenskommelsen omfatta tre månader.

Polischefen överlämnade under våren 1995 uppdraget till sin norske kollega
att ta fram ett förslag till projektplan för ett flerårigt och myndighetsövergripande
kvalitetsprojekt. Uppdraget skulle redovisas före sommaren år 1995 vid utbytes-
tjänstgöringens slut. Polischefen gav mig uppdraget att vara kontaktperson med
Larsstuen under planläggningsarbetet. På det här sättet utvecklades efterhand
mitt personliga engagemang för projektet. Dessutom stärktes mina kunskaper
inom kvalitetsfältet och även mitt intresse för området. Jag blev särskilt in-
tresserad av fältets karaktäriserande öppenhet gentemot omgivningen – utifrån
begränsade erfarenheter efter en tid vid myndigheten tilltalades jag av idén att
öppna polisverksamheten för externa bedömare eller revisioner. En helt annan
fråga, som på det generella planet rör personalspecialisternas reflektioner över
yrkesrollen, var också tungt vägande för mig vid denna tidpunkt (jämför Berg-
lund, 2002, s. 187).13 Berglund diskuterar i sin avhandling personalspecialisternas
spänningsfält mellan administrativa sysslor i förhållande till strategiskt personal-
arbete i ledningsgruppen. Så långt hade jag utifrån min uppfattning arbetat vid
myndigheten med administration och insatser ”i fel ände” – när personalproblem
av någon anledning redan hade uppstått. Myndigheten kunde skapa personal-
ärenden som jag såg det men den tycktes ha svårare att ta hand om det som väl
hade inträffat. Mina intressen utifrån dessa upplevelser var efterhand att sträva
efter ett innehåll med strategiska frågor. Det upplevdes utifrån min horisont allt

12 Säkerhetstänkande från kärnkraftsindustrin, vapenindustrin och rymdprogrammen har ursprungligen
varit de viktiga inspirationskällorna för kvalitetssäkringsområdet.

13 Personalspecialister som läst eller är studenter på p-linjen eller p-programmet kan benämnas personal-
vetare (Berglund, 2002, s. 18). Personalarbetare, personaladministratör och personalman är några
angränsande benämningar på personalspecialisterna vars bakgrunder ofta varierar med stor bredd.
Personalvetare är alltså endast personer som har en akademisk examen inriktad mot yrkesområdet.
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mer tveksamt att arbeta med rehabiliteringsärenden i takt med att idéerna om
strukturella åtgärder växte sig allt starkare – här fanns en möjligheter till upp-
graderingar av arbetsinnehållet i rätt riktning som jag såg det, ett tillfälle som
inte skulle försummas.14

Före sommaren samma år fann ett första utkast till en projektplan sina kontu-
rer. I det här skedet övergavs kvalitetssäkringsmodellen EN-SS ISO 9000 ef-
tersom den uppfattades som alltför statisk och varuproduktionsinriktad. En
konsult med kunskaper om kvalitetsfältet, som myndigheten inledde samar-
bete med under arbetets gång, rekommenderade systematisk kvalitetsutveckling
i stället för kvalitetssäkringssystemet ISO 9000. Diskussionerna resulterade i
att vi alla som var involverade i planläggningsarbetet, cirka fem personer, ge-
mensamt kom fram till att systematisk kvalitetsutveckling bäst skulle passa för
polismyndigheten.15

Projektplanen

Under försommaren 1995 presenterades en projektskiss för polischefen. Ett
förändringsarbete skulle enligt dokumentet vägledas av utmärkelsen svensk
kvalitet (USK), i första hand under en tvåårsperiod.16 Polismyndigheten skulle
försöka efter vissa förberedelser att medverka i en prestigefylld tävling om en
kvalitetsutmärkelse. Den här tävlingen arrangeras varje år av Institutet för
kvalitetsutveckling (SIQ). En övergripande målsättning var att tävla om ut-
märkelsen 1997, efter cirka 30 månaders förberedelser. Tävlingsmomentet skulle
fungera som en drivfjäder och stimulans för ett banbrytande förändringsarbete
inom polismyndigheten.17

14 Efter några år som byrådirektör och projektledare för polismyndighetens kvalitetsprojekt anställdes
jag senare vid myndigheten som personaldirektör. Karriärsteget som detta innebar skulle kanske
inte ha aktualiserats om jag här hade ställt mig vid sidan om det strategiska arbetsinnehållet för att
istället huvudsakligen fortsätta med rehabiliteringsärenden och administrativa sysslor.

15 Liknande utvecklingsarbeten var ovanliga inom den offentliga sektorn vid mitten av 1990-talet,
särskilt inom statsförvaltningen. Arbete med systematisk kvalitetsutveckling hade vid den aktuella
tiden i första hand börjat användas inom näringslivet. Den rörelse som kallas New Public Management
(NPM) hade vid den tiden kommit till OECD-länderna i begränsad utsträckning (Furusten och
Lerdell, 1998).

16 Utmärkelsen svensk kvalitet (USK) är ett program som syftar till att stimulera verksamhetsutveckling.
17 Mörn (2001) beskriver att kvalitetsarbetet vid arbetsförmedlingen i Örebro län startade 1993 med

stöd av ISO 9000. Längre fram, under våren 1998, breddades kvalitetsarbetet med USK. En av
likheterna mellan polismyndighetens kvalitetsprojekt och kvalitetsarbetet vid arbetsförmedlingen
i Örebro län var att ekonomiska resurser i upptakten tillfördes utifrån till respektive pilotförsök.
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Myndighetschefen kände sig tillfreds med utredningen och Terje Larsstuen
avtackades under försommaren för sina arbetsinsatser och återvände därmed
till sitt ordinarie arbete i Norge. Samtidigt fick jag uppdraget att översätta
projektplanen till svenska. Så snart översättningen var klar – vid midsommar-
tid år 1995 – involverades polismyndighetens ledningsgrupp. Bland annat dis-
kuterades kvalitetsprojektets målsättningar i samband med ett lednings-
sammanträde, se bilaga 2.

Medarbetarinflytande (Employee Involvement) som allt mer hade uppmärk-
sammats i arbetslivet skulle enligt diskussionerna under projektplaneringen
vara kännetecknande för projektet.18 Medarbetarinflytandet har rötter i en rö-
relse som i amerikansk litteratur enligt Walton (1989) brukar benämnas ”quality
of work life” (QWL). Numera ersätts QWL ofta med termerna medarbetar-
inflytande eller participation (Cummings och Worley, 1997, s. 304-305). Led-
ningen över en organisation anses kunna uppmuntra medarbetarinflytandet
genom följande nyckelområden.

• Makt: Arbetstagare kan från ledningen tilldelas utökade befogenheter och
mer utrymme för beslutsfattande.

• Information: Arbetsledningen kan förbättra informationen till arbetstagare
exempelvis genom optimerade informationskanaler och genom access till
(relevant) fakta.

• Kunskap: Kompetensutveckling ombesörjs i arbetet för att arbetstagare skall
kunna ta emot och omsätta utökade befogenheter.

• Belöningar: Yttre belöningar (exempelvis resultatlön) och inre belöningar
(exempelvis bättre arbetstillfredsställelse som en följd av ökat ansvar) kan
stimulera medarbetarinflytande. Särskilt betonar författarna värdet av de
inre belöningarna.

Personalens delaktighet kan enligt Yukl (1989) variera i en fyrgradig skala från
ingen delaktighet alls till full delaktighet. Autokratiska beslut – ledaren/led-
ningen fattar besluten helt på egen hand utan att fråga efter några andra upp-
fattningar. Konsultation – ledningen frågar efter de anställdas åsikter, och över-
väger nogsamt inkomna synpunkter innan de fattar beslut. Men ledningen

18 Cummings och Worley (1997) säger att begreppet medarbetarinflytande har en vid innebörd och
att olika termer som empowerment, participative management, work design, industrial democracy
och quality of work life härleds till employee involvement.
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beslutar sedan ensam. Denna nivå har tre undernivåer: Ledaren presenterar (i)
ett fattat beslut och kan tänka sig ändra detta om det kommer fram nya viktiga
uppgifter. Ledaren presenterar (ii) ett preliminärt beslut och efterfrågar anställ-
das uppfattningar om detta. Ledaren presenterar (iii) ett problem och inbjuder
anställda att delta i analysarbetet och utvecklandet av lösningen. Gemensamt
beslut – ledning och anställda diskuterar beslut och problem innan de tillsam-
mans fattar ett gemensamt beslut. Ingen har mer inflytande än någon annan.
Delegering – ledningen ger fullmakt till någon annan att fatta beslutet. Led-
ningen sätter ramarna inom vilka beslutet får tas, men inom dessa ramar kan
den ansvariga beslutsfattaren själv ta avgörandet.

Litteratur inom området lyfter ofta fram att delaktighet skall kunna motverka
motstånd mot förändringar. Motstånd kan uttryckas på olika sätt och Sand-
holm (1999) anger sex olika uttrycksformer härför. Förträngning – man lyssnar
inte på andra människor. Vägran – man går inte med på vad andra säger. Över-
föring på sig själv – man ser situationen i ljuset av de egna ambitionerna. Pre-
stige – man låser sig av prestigeskäl vid sin egen uppfattning även om man inser
att fakta talar för en förändring. Fixering i arbetsrollen – man låser sig fullstän-
digt fast i den egna arbetsrollen. Förändringar upplevs som kritik av arbetet
och tas mycket personligt. Idealisering – man tar hänsyn till det som är positivt
för en själv och ser bort från sådant som är negativt.

Polismyndigheten ställde frågan till Rikspolisstyrelsen under sommaren år 1995
huruvida det fanns möjligheter till ett finansieringsbidrag för det planerade
kvalitetsprojektet. Svaret kom utan dröjsmål – ett bidrag med 500 000 kr bevil-
jades med hänvisning till att myndighetens initiativ bedömdes kunna ge positiva
spridningseffekter till andra av landets polismyndigheter. Ytterligare medel skulle
kunna utbetalas enligt Rikspolisstyrelsens beslut. Om polismyndigheten vid en
utvärdering i samband med tävlingen om utmärkelsen skulle nå nivå 2 (101–250
poäng) skulle 250 000 kr delas ut i projektstöd. Skulle nivå 3 (251 – 400 poäng)
eller ännu högre nivå uppnås vid bedömningen skulle ytterligare 250 000 kr
betalas ut. Sammanlagt hade polismyndigheten möjligheten att få 1 000 000
kronor från Rikspolisstyrelsen i projektstöd, beroende på projektets fortsatta ut-
veckling (se bilaga 3 angående SIQs bedömningsnivåer). En halv miljon kronor
hade alltså garanterats som en miniminivå.

I anslutning till diskussionen om projektfinansieringen diskuterades också frå-
gan om en doktorandfinansiering för mig med rikspolisstyrelsens båda kontakt-
personer. Det togs dock inga beslut om detta med hänvisning till att det här
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var en oklar fråga med endast vaga konturer som dessutom låg några år framåt
i tiden. Jag lämnade samtidigt in ansökan till universitetet, som en följd av
diskussionerna som hade förts med RPS, om en plats på forskarutbildningen.

Under sensommaren år 1995 var situationen sammanfattningsvis följande. Det
fanns en projektplan framtagen för att starta ett utvecklingsprojekt samt
rikspolisstyrelsens beslut om särskilda projektmedel. I det här skedet involve-
rades polisstyrelsens ledamöter (den politiska nivån) samt de fackliga organisa-
tionerna; Jusek, OFR/P samt OFR/S. Efter endast ett par veckors betänketid
meddelade fackföreningarna stödet till polisledningen för kvalitetsprojektets
genomförande. Nu var det tid att övergå från planering och diskussioner till
konkret handling.19

Projektstarten

Kvalitetsprojektets struktur och uppläggning hade i det här skedet likheter med
Eskilstunapolisens Avstamp 90 som hade startats några år tidigare (Joelsson,
Tengblad och Wilhelmsson, 1993). En styrgrupp om åtta personer skapades –
styrgruppen bestod av myndighetschefen (ordförande), myndighetens ställföre-
trädande myndighetschef, jag själv (som projektledare), tre fackliga företrädare
och polisstyrelsens presidium (en socialdemokratisk företrädare tillika polis-
styrelsens ordförande och en centerpartistisk företrädare). I det här skedet av
arbetet fördjupades samarbetet med organisationsutvecklingskonsulten som
redan var involverad i arbetet – en rådgivare för styrgruppen och för andra som
skulle arbeta med projektet. Mia Nilsson anställdes under en tidsbegränsad
period för att ta över mina ordinarie personaladministrativa arbetsuppgifter.

Kvalitetsprojektet startade i september år 1995 med muntlig information till
myndighetens personal. Informationen lämnades vid upprepade tillfällen i polis-
husets samlingssal under mer än en vecka, så att också skiftgående personal
skulle kunna närvara. Knappt hälften av personalen, cirka 120 av 260 anställda,
tog del av informationen. En av anledningarna till att inte fler deltog var att
myndighetens årliga tjänsteskjutningar ägde rum samtidigt.20 En annan orsak

19 Den fackliga organisationen OFR/S, Statstjänstemannaförbundet, har år 2004 bytt namn till Fack-
förbundet ST.

20 Tjänsteskjutningar skall enligt rikspolisstyrelsens anvisningar genomföras årligen enligt bestämmelserna
(FAP 104-2). Polisman som inte kan uppvisa godkända skjutresultat har inte rätt att bära sitt tjänstvapen
enligt 12§ ”Om det har förflutit mer än 18 månader sedan en polis med godkänt resultat avlade
kompetensprov för ett tilldelat skjutvapen, skall polismyndigheten återta skjutvapnet från honom eller henne.”
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var att projektet upplevdes abstrakt och därför ointressant för en del anställda –
nya förändringsarbeten var inget som högprioriterades i fikarumsdiskussionerna.
Vissa ville helt enkelt inte bry sig om sådant som upplevdes ligga en bit ifrån det
konkreta innehållet i ordinarie arbete med hänvisning till arbetsbelastningen.

Två projektgrupper bemannades så snart informationen hade lämnats till per-
sonalen. Detta skedde genom styrgruppens försorg med frivilliga personer som
efter informationen skriftligen hade anmält sitt intresse av att arbeta med
kvalitetsprojektet. Urval bland de intresserade var nödvändigt eftersom så många
hade anmält intresse. Den ena gruppen, genomförandegruppen, hade en bred
representation med anställda från hela organisationen. Gruppen bestod av 20
personer, både poliser och civilanställda. Genomförandegruppen skulle enligt
instruktionerna i projektplanen arbeta med frågor som styrgruppen bestämde.
Från början kombinerades gruppens kompetenshöjande aktiviteter inom
kvalitetsområdet med kartläggning av polisverksamhetens processer. Kunska-
perna om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling var mycket begränsade inom
organisationen så insatser för att höja kompetensnivån inom området priorite-
rades från början.

Genomförandegruppen tyckte efter endast en kort tids arbete att process-
kartläggningen var svår, bland annat därför att förebilder inom det här områ-
det i stort sett saknades inom polisväsendet med mallar som skulle kunna un-
derlätta kartläggningsarbetet (jfr genomförandegruppens beskrivningar i bi-
laga 4).21 Det visade sig tydligt vid kartläggningen att polisens verksamhet är
mångfacetterad och omöjlig att beskriva på ett enkelt sätt. Kartläggningen vi-
sar bland annat att stora delar av det som ingen annan verksamhet i samhället
tar ansvar för överlämnas till polisen för åtgärder. Detta gäller generellt men
framför allt blir detta tydligt efter kontorstid och under helger.22

21 Polismyndigheten i Linköping har genomfört processanalyser av brottsutredningar (RPS, 1995).
Ett resultat av arbetet utmynnade i rekommendationen att införa processledning i polisorganisationen.
Processbevakare bör enligt det här förslaget utses som leder och samordnar ständigt pågående för-
bättringar av processer och arbetsmetoder.

22 Polisen arbetar med mycket annat än den polisiära kärnverksamheten; ”att minska brottsligheten
och öka tryggheten” inklusive utryckningsverksamhet och brottsutredningar. Granér (2004, s. 110-
112) har kartlagt arbetsuppgifterna. Polisens sociala service som exempel består av att hjälpa
människor. Man ger turister vägbeskrivningar, ger logi till tillfälligt hemlösa, hittar barn som kommit
bort och ger första hjälpen vid olycksfall. Man medlar vid konflikter såsom familjebråk, meddelar
dödsfall, utgör samtalspartner vid akuta kriser, hjälper förvirrade människor och förhindrar själv-
mordsförsök.
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Den andra gruppen motivationsgruppen var betydligt mindre med endast fyra
deltagare. Gruppen skulle fungera som informationslänk mellan projektet och
den ordinarie organisationen, uppgifterna framgår av projektplanen.

I stort består uppdraget i att till anställda avrapportera hur genomförandegruppens
arbete fortskrider, att motivera, utbilda och ge förberedelser till medarbetare som
inte ingår i projektet och att reducera eventuell oro.

Motivationsgruppens medlemmar, tre poliser och en civilanställd, valdes ut av
styrgruppen. De som handplockades för uppgiften var personer som utöver
andra kompetenser bedömdes ha särskilt god kommunikationsförmåga och
gott renommé. Projektet hade banbrytande inriktningar och utvecklingsin-
riktade läranden på myndighetsnivån eftersträvades (jfr Ellström, 1996, s 150-
154 där den högre ordningens lärande diskuteras). Motivationsgruppen skulle
fylla en viktig roll för denna strävan och gruppens medlemmar bedömdes av
ledningen kunna påverka det mikropolitiska spelet i myndigheten.

Figur 2.2: Projektorganisation

Styrgrupp

Genomförandegrupp

Projektledare

Motivationsgrupp

Rikspolischef Björn Eriksson besökte polismyndigheten i november år 1995.
Han tog del av förändringsarbetet som just påbörjats i samband med en tims-
lång presentation under sitt tvådagarsbesök. Björn Eriksson blev intresserad,
han deklarerade sin uppskattning för nytänkandet som han ansåg var känne-
tecknande för utvecklingsarbetet. Rikspolischefen önskade att löpande hållas
informerad om projektets fortsatta utveckling.
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Det som så här långt har behandlats i detta kapitel synliggör projektets bak-
grund och start. Efter projektupptakten arbetade myndighetens olika projekt-
grupper vidare – aktiviteter som tog vid beskrivs i avhandlingens tredje kapitel.
Vi kommer där att finna att förändringsarbetet snart stötte på motstånd och
hinder. På olika sätt aktualiserades hur polisens organisationskultur påverkade
förändringsarbetets fortskridande och detta analyseras längre fram i arbetet.

Vi skall innan vi går vidare med detaljerad information som hämtas från
polismyndighetens kvalitetsprojekt stanna upp för att bredda diskussionen.
Först skall länkar på en övergripande nivå uppmärksammas mellan kvalitets-
projektet och den rörelse som sammanfattningsvis brukar benämnas new public
management. Relationer mellan tre olika personalkategorier inom polisväsendet
diskuteras därefter, som avslutning på kapitlet, med hänvisning till dessa relationers
betydelse för den aktuella organisationskulturen.

Kvalitetsprojektet och new public management

Polismyndighetens kvalitetsprojekt som primärstudien behandlar är influerad
av new public management (NPM).

NPM hämtar inspiration från näringslivet och rörelsen har introducerat det
privata näringslivets logik, språk och outputkontroll i offentlig förvaltning och
den utmanar och löser upp flera av arbetslivets traditioner (se Pollitt, 1995
samt Power, 1999).23 Anledningen till att idéer hämtas från privat näringsliv är
att de associeras med de positiva egenskaper som marknaden förväntas ha
(Erlingsdóttir, 1999, s. 10). Förhoppningar finns om att ersätta den förmo-
dade ineffektiviteten i hierarkiska byråkratier med förväntad effektivitet i nya
och marknadsorienterade modeller. Byråkratimodellen förkastas av främst två
orsaker. Den antas orsaka dyrare organisationsprocesser än nödvändigt och
den antas ha lett till en rigid och stel organisationsstruktur som inte är anpas-
sad till dagens samhälle. Entrepenörsandan motsatt till detta skall leda till bil-
liga, flexibla och kreativa organisationer.

23 Osborne och Gaebler (1994) har genom den uppmärksammade boken Reinventing Government
skildrat etableringen av New Public Management. Historik om utvecklingen av NPM i Sverige
beskrivs av Furusten (2002) och då särskilt sidorna 19-39.
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It emphazises cost control, financial transparency, the autonomization of
organization sub-units, the decentralization of management authority, the
creation of market and quasi-market mechanisms separating purchasing and
providing functions and their linkage via contracts, and the enhancement of
accountability to customers for the quality of service via the creation of
performance indicators.

Power, 1999, s. 43

Nyliberala förändringstendenser har från 1980-talet utvecklats inom olika län-
ders statsförvaltningar. Amerika, Nya Zeeland och England är enligt Furusten
och Lerdell (1998) tre exempel på tongivande länder för NPM.

I många länder vinner inte NPM något större gehör men samtidigt kan man
ändå påstå att New Public Management har fått stor utbredning bland olika
länder. Propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop 1997/98:136)
samt regeringens handlingsprogram En förvaltning i demokratins tjänst indikerar
den svenska regeringens positiva inställning till NPM, följande text hämtas
från handlingsprogrammet.

24 Handlingsprogrammet presenteras av Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) via länk till
regeringskansliet. KKR bildades 1999-01-01 och bakgrunden till den nya myndigheten beskrivs i
propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop 1997/98:136). I regeringens
handlingsprogram för statsförvaltningen (2000, s.22) diskuteras den nya myndighetens uppgifter
och verksamhet. ”(...) Myndighetens uppgift är att i medborgarnas intresse stödja och stimulera
arbetet med kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning inom den statliga förvaltningen. Rådet
skall stimulera och underlätta myndigheternas arbete med att systematiskt utveckla den totala
kvaliteten i sin verksamhet. Myndigheten skall också stödja den statliga förvaltningen i arbetet med
att skaffa, utveckla och behålla rätt kompetens”.
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En förvaltning med förändringsförmåga och kvalitet

Sverige skall ligga i frontlinjen när det gäller kvalitet i statsförvaltningen i ett
internationellt perspektiv. För att bibehålla ett högt medborgerligt förtroende
för den statliga verksamheten, åstadkomma bra tillväxtförutsättningar för
företag samt fungera föredömligt i det internationella samarbetet krävs det
fortsatta ansträngningar för att höja ambitionsnivån med att utveckla
förvaltningens kvalitet.

Medborgare och företag ställer allt högre krav på den statliga förvaltningen.
Samhällsutvecklingen innebär att behoven av myndigheternas tjänster
förändras i allt snabbare takt och att den statliga förvaltningen därför
ständigt måste omprövas. IT-utvecklingen ökar förväntningarna på den
statliga förvaltningens service.

Medborgarna har rätt att kräva att förvaltningsmyndigheter gör sitt yttersta
för att uppfylla de mål som regeringen fastställer och att dess tjänster
produceras med hög kvalitet till låg kostnad. Myndigheter som förmår att
göra rätt saker, i rätt tid, på rätt sätt och med god hushållning av resurserna
vinner ett högt medborgerligt förtroende och ökar tilltron till politiken och
till de demokratiska institutionerna.

I verksförordningen fastställs att myndighetens verksamhet skall bedrivas
författningsenligt och effektivt och att verksamheten fortlöpande skall följas
upp och prövas.

Ett systematiskt kvalitetsarbete bör ingå som en viktig del i myndighetens
arbete med att utveckla sin verksamhet. Det innebär att kvalitetsarbetet bör
bedrivas på ett metodiskt sätt (systematik), baserad på en strategi som sträcker
sig över en längre tidsperiod (långsiktighet) och med medborgarna i centrum
(medborgarfokus). Utvecklingsarbetet bör omfatta hela verksamheten och dess
gränsytor mot övrig förvaltning så att luckor i ansvaret mellan myndigheter
inte uppstår inom ramen för det offentliga åtagandet (helhetssyn).

Källa: Regeringskansliet, 2000.24

Figur 2.3: Handlingsprogram

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.1131



   

32

Personalkategorier som inte fullt ut integreras

Genomgången i första kapitlet visar att det är främst relationer mellan poliser
och juristutbildad polischefspersonal som förekommer i tidigare forskning kring
polisens organisation, kultur och ledarskap. De civilanställda däremot har som
regel lämnats utanför. Polisens organisationskultur som här studeras omfattar
samtliga personalkategorier.

Figur 2.4: Polisens anställda

Figuren visar de tre personalkategorierna som diskuteras i avhandlingen. Genom
centreringen av poliser i figurens centrum betonas att poliser utgör polis-
verksamhetens kärnkompetens. Detta bygger på antagandet att polismyndighe-
ter utan poliser inte är realistiskt. Poliskulturen bär drag av homogenitet och
poliser har särskilt starka ställningar inom polisorganisationen (se även kapitel
5). Skillnaderna markeras på olika sätt, bland annat genom uniformeringen och
genom att personer identifierar sig som antingen polis eller inte polis. Andersson
(2003, s. 62) har funnit att den som är utbildad polis stolt säger ”jag är polis” vid
presentationer inför andra medan frasen ”jag är inte polis” yttras med:

 (...) ett ursäktande och lätt vädjande tonläge som om personen ville be om
tillåtelse att också få tala, trots att hon eller han inte är (utbildad) polis.

Härmed exemplifieras skillnader mellan de olika personalkategorierna. An-
dersson finner att både civilanställda och juristutbildad polischefspersonal an-
vänder sig av liknande urskuldanden vid möten med henne som forskare.

Civilanställd personal utgör mer än en fjärdedel av polisväsendets personal-
styrka (se kapitel 4). I upprepade sammanhang förutom genom forskning, som

Polischefer

Poliser

Civilanställda
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nämndes, har civilanställd personal visat sig ha en jämförelsevis svag ställning
inom polisen. En undersökning från 1999 som genomfördes av Statistiska cen-
tralbyrån (SCB) på Statstjänstemannaförbundets uppdrag visar att 61 procent
av medlemmarna i OFR/S arbetar som assisterande personal jämfört med 44
procent i den totala undersökningsgruppen (Statstjänstemannaförbundet,
2000). Tendenser till osynliggöranden av de civilanställda har bland annat inne-
burit att fackliga förhandlingar har uteblivit i olika sammanhang, att integre-
ring med de båda andra personalgrupperna har försvårats samt att löneutveck-
lingen har hållits tillbaka (Johansson, 2003, s. 20-21).

Varje polismyndighet bär i de lokala arbetsplatskulturerna sina unika och ständigt
föränderliga drag. Interaktioner mellan olika inre och yttre kontexter formar
lokala arbetsplatser. Med yttre kontext avses här inflytanden från unika förhållan-
den i närmiljön påverkar arbetsplatskulturen. Med inre kontext menas varje polis-
myndighets historia – dess tidigare liv influerar arbetsplatskulturen. Några el-
ler många individer i kraft av antal eller personlig styrka är särskilt betydelse-
fulla bärare av arbetsplatskulturen.

Arbetsplatskultur är lokalt utformade tanke- och handlingsmönster (jfr skolkod i
Arfwedson och Lundman, 1984, s. 17-19). Med polisens organisationskultur av-
ses det gemensamma på en överordnad nivå som delas av polisväsendets anställda.
Det här innebär paradoxalt nog att påståendet ”polismyndigheter är olika” blir lika
uppenbart som att ”polismyndigheter bär på likheter”. Salzer (1994) som har stu-
derat kulturer vid Ikea-varuhus i Sverige och utomlands finner på samma sätt
växelspel mellan det homogena respektive det heterogena vid de många arbetsplat-
serna. Hon finner ett ”globalt lim” (Ikeas organisationskultur) som förenar Ikea-
anställda vilket främjar gemensamma handlanden inom företaget. Siverbo (2004)
menar att gemensamt handlande kopplas samman med förtroende, samarbete och
ömsesidighet. Inom varje organisation finns en mängd relationer. De interna rela-
tionerna påverkas av förtroende, samarbete och ömsesidighet.

Polisens organisationskultur fyller olika funktioner. Bland annat styrs hur
polisväsendets anställda ”organiserar omvärlden”. Polisens organisationskultur
präglas av tvånget att underordnas olika påbud från staten – myndigheterna
utvecklar strategier för att befrämja, neutralisera eller motarbeta påbuden.

Polisens organisationskultur formas av polisens anställda och omvänt, kulturen i
sin tur påverkar polisväsendets anställda. Samspelet med omvärlden är också av
betydelse för denna kultur.
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Den kollektiva vi-andan som råder inom polisen kan jämföras med Ikea-an-
dan som Salzer (1994) beskriver, det sociala livet inklusive umgänge, träning
och fester tenderar för många anställda att cirkulera kring jobbet. En stark
kultur verkar fostrande på arbetstagare. Fostrare, de aktiva, är i första hand
etablerad personal med 3–15 års anställningstid. Fostrande processer påverkar
alla anställda i ständigt pågående interaktioner men främst socialiseras de ny-
tillkomna som i det initiala sökandeskedet på den nya arbetsplatsen är särskilt
formbara (jfr ”rävarna” i kapitel fem och ”novisstadiet” som Hansson (1988)
beskriver). Socialiseringen sker ständigt, det vill säga anpassningen till arbets-
platskulturen, och dess uttrycksformer behandlas längre fram. Fostran och socia-
lisation är två begrepp som står nära varandra. Ibland används fostran för att
beskriva processer inom hemmen och socialisation för att beskriva motsvarande
påverkan utanför hemmen. Socialisation är överföring och reproduktion av
gällande normer och beteendemönster, processen har i dessa sammanhang en
väsentligt konserverande funktion.

Att detta område beforskas torde vara viktigt med hänvisning till den fortsatta
realiseringen av närpolisen, genomförandet av En nationell polis (se prop 2003/
04:1) och andra reformer som framöver är och blir aktuella – planerade för-
ändringar kan underlättas av kunskaper om polisens organisationskultur. Där-
utöver kan åtminstone ytterligare tre skäl nämnas. Det finns för det första skäl
med hänvisning till demokrati som ger forskning med den här inriktningen
legitimitet, dessa hör samman med medborgares rättigheter att få veta (Spencer,
1982, s. 30). För det andra kan de många mytbildningarna om polisen utmanas
genom forskning och för det tredje kan forskning bidra med underlag för in-
tern reflektion.

Polisen kan av omgivningen betraktas som en sluten organisation. Ett visst
mått av öppenhet genom forskning kan, vid sidan om annat, bidra till männis-
kors långsiktiga förtroende för verksamheten. Detta har polisverksamheten stor
nytta av - när medborgarna känner djup tilltro lämnas tips in som i sin tur ger
uppslag vid brottsutredningar. Öppenhet kan främjas på olika sätt, exempelvis
via de parlamentariska kanalerna eller genom massmedial bevakning. Forsk-
ning kan här fylla en viktig funktion och inom det här området finns utvecklings-
potential för framtiden. Vid en jämförelse mellan exempelvis utbildningsvä-
sendet och polisväsendet visar det sig att antalet doktorsavhandlingar – som ett
slags mått – är avsevärt fler inom utbildningsväsendet. Anledningarna till att
polisväsendet har studerats i begränsad omfattning är flera enligt Åse (2000)
och Norée (2001). Polisens arbete kan exempelvis av forskare ha betraktats
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som ett praktiskt arbete och därför inte särskilt intressant för intellektuella
analyser. Det kan också, utöver andra tänkbara förklaringar, vara så att polisen
är svårforskad – möjligheten för forskare att få access till verksamheten är be-
gränsad (jfr Ekman 1999, kapitel 5 samt Spencer, 1982). Genom universitets-
anknytningarna som etableras i Växjö och Umeå möjliggörs samarbeten på ett
nytt sätt mellan akademins och polisväsendets företrädare. Växelverkan mellan
polisarbete, polisutbildning och forskning kan i framtiden generera räckor av
kedjereaktioner där de olika aktiviteterna berikar varandra.

I formell mening finns numera endast två personalkategorier inom polisen, näm-
ligen poliser och civilanställda. Kravet på att poliser måste vara juristutbildade
för att kunna avancera till chef slopades genom ett beslut i riksdagen våren 1999
(Carlström, 1999). Här används de tre personalkategorierna med hänvisning till
situationen under 1990-talet, under tiden för materialinsamlingen. Kulturens
eftersläpningar i tid ger också ett sådant synsätt aktualitet.

Med polisman avses enligt polisförordningen kommissarie, inspektör och polis-
assistent samt polisaspirant som under tjänstgöringstid fullgör aspirantutbildning
vid en polismyndighet. Hit hör också länspolismästare, biträdande läns-
polismästare, polismästare, polisöverintendent, polisintendent och polissekrete-
rare samt vissa av rikspolisstyrelsens befattningshavare. Civilanställd personal (ad-
ministrativ personal eller ”annan personal”) är den personal inom polisen som
inte är polismän (SOU 2001:87). Den civilanställda personalens arbetsområden
inom polisväsendet är huvudsakligen sådana som inte kräver polismans utbild-
ning eller befogenheter – framför allt kontorsarbeten, intern service och admi-
nistration. Thomassen och Strand (2000, s. 47) säger att administrativ personal
utför centrala administrativa funktioner inom polisen. I jämförelse med andra
nordiska länder har Sverige förhållandevis många civilanställda inom polis-
organisationen (Brå, 1999, s. 18). De civilanställda är ofta kvinnor, med kortare
utbildning, som har administrativa arbetsuppgifter (Andersson 2003, s. 62). Det
förekommer också att civilanställd personal arbetar i hierarkins övre skikt, exem-
pelvis som personal- eller ekonomichefer, med positioner i myndigheternas
ledningsgrupper. Företrädare för de tre personalkategorierna vid polismyndigheterna
kan ha olika perspektiv och även om personer från de olika personalkategorierna
har viss insyn i varandras arbetsuppgifter så kan man anta att det är svårare för
dem att vara medvetna om den kultur som man är en del av.

Sammanfattningsvis och för att avrunda kapitlet kan så här långt konstateras
att det teoretiska begreppet polisens organisationskultur inte finns etablerat i

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.1135



36

den tidigare forskningen. Poliskultur som ofta förekommer i nationell och in-
ternationell polisforskning utgör här, vid sidan om teorier om arbetsplatskulturer
och organisationskulturer, en central utgångspunkt vid bestämningen av ett
sådant begrepp.

Forskning i genren polisens organisation, kultur och ledarskap kan ha olika
huvudinriktningar – sådan forskning kan vara inriktad mot att antingen vara
till direkt nytta för polisen eller för att tillfredsställa samhällets allmänna in-
tressen. Min ambition är i det här sammanhanget strävan efter att tillgodose
dessa båda intresseområden. Förändringstakten inom polisen är hög i samti-
den och med fog kan man påstå att organisationsförändringarna under ett
antal år har avlöst varandra. Polisens organisationskultur kan i olika avseenden
fälla avgöranden vid planerade förändringar – något som aktualiseras exempel-
vis vid verksamhetens anpassningar till politiska reformer eller till följd av
myndigheternas initiativ till planerade förändringar.

Polisens organisationskultur, i det vardagliga arbetet, uttrycks i multipla former.
Fenomenets kärnområde kan ringas in genom studien men det är inte möjligt
att spegla alla dess uttrycksformer (jfr Berg, 2003).
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Innan mera avancerade tekniska hjälpmedel kom i bruk tillgick en hastig-
hetskontroll så att två poliser fick gömma sig invid vägen på ett exakt avstånd,
t.ex. 300 meter, från varandra. De var utrustade med var sitt stoppur och var sin
radio av arméns fabrikat RA 180, en mycket tung och otymplig apparat, som
normalt bars på ryggen. Då ett fordon närmade sig kontrollen, meddelade den
närmaste polismannen detta och förberedde den andre genom att ropa: ”Färdig,
färdig” och just då fordonet passerat en tänkt linje tvärs över vägen mittför honom,
ropade han: ”Nu”, samtidigt som han och den andre polismannen knäppte på
sina stoppur. När sedan fordonet närmade sig den andre polismannen, övertog
denne aktiviteten i etern med sitt: ”Färdig, färdig, NU”, då båda knäppte av
stoppuren. Den uppmätta tiden visade hur fort fordonet färdats.

        Ordinarie poliskonstapel Lennart Silverbark, 1955

Kvalitetsprojektet inleddes i september år 1995. Under projektets första år prio-
riterades kompetenshöjande aktiviteter som syftade till att täcka kompetens-
utvecklingsbehov som aktualiserades inom det breda verksamhetsutveck-
lingsområdet. Myndighetens kontrakterade konsult ansvarade för innehållen i
de flesta av utbildningarna. Aktiviteterna riktades till myndighetens organisato-
riska grupperingar såsom exempelvis ledningsgruppen, kvalitetsprojektets styr-
grupp samt genomförandegruppen och motivationsgruppen (jfr kapitel 2). Del-
tagarna i genomförande- och motivationsgrupperna, sammanlagt 24 personer,
utbildades mest av alla vid myndigheten med cirka 50 timmar per person.25

 

25 Utöver systematisk kvalitetsutveckling och USK förekom också andra utbildningsinslag, exempelvis
om grupprocesser och om kvalitetssäkring. Kompetensutvecklingen var i första hand utvecklings-
inriktad och av den högre ordningen (jfr Ellström, 1996 s. 151–154).
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Idén under det tidiga skedet av projektet var att kompetensinvesteringarna se-
nare skulle ge effekter. Rikspolisstyrelsens särskilda projektmedel användes i för-
sta hand för att köpa konsulttjänster och för konferenskostnader. Lämpliga
utbildningslokaler saknades i polishuset, därför hyrdes externa utbildningslokaler.

Två frågor behandlades vid det allra första utbildningstillfället för genomförande-
gruppen och motivationsgruppen.

1. Vilka farhågor har ni inför kvalitetsprojektet?
2. Vilka förväntningar har ni inför kvalitetsprojektet?

Svaren redovisades på blädderblock och diskuterades gemensamt i storgrupp.
Tabell 3.1 och 3.2 nedan återger det som antecknades på dessa blädderblock.

Farhågor

Räcker jag till Har jag tid
Vem gör mitt jobb Får jag förståelse från mina arbetskamrater
Att inte nå ända fram Ledningen vågar inte genomföra idéer och

organisationsförändringar
Status Q Bromsklossar
För stora förväntningar - -
på snabba förändringar
Att grupperna inte till- - -
delas tillräckligt med
tid för detta arbete
- - Att inte alla engageras

Förväntningar

Att lyckas med projektet Slut på revirtänkandet
Åstadkomma positiva Åstadkomma förbättrad
förändringar arbetstillfredsställelse
Arbetsmiljöförbättring - -
Hitta konstruktiva lös- - -
ningar för de uppsatta
målen
- - Medarbetarinflytande
- - Kompetenshöjning
- - Att lära sig göra rätt sak

vid rätt tid
Bättre tillvaratagande av - -
befintlig kompetens
Möjlighet att påverka Mer delaktighet
utvecklingen genom:

Tabell 3.1: Farhågor och förväntningar

Källa: Kvalitetsprojektets arbetsmaterial
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Det som antecknades på blädderblocken visar att personalen hade insikt om det
som senare väntade. Det är därför möjligt att anta att förmågorna att analysera
situationen var goda inom projektorganisationen.

Grupperna fick också försöka definiera vad som är kvalitet, utifrån deltagarnas
utgångspunkter, inom ramen för polismyndighetens verksamhet. Även dessa
svar dokumenterades på blädderblock och diskuterades gemensamt.

Vad är kvalitet?

Att göra rätt saker rätt med utgångs- Kunnig personal
punkt utifrån gällande lagstiftning Bra/trygg arbetsmiljö
Hög och kvalitativt god service- Hög teknisk standard
nivå Motsvara kundens
Tillgänglighet förväntningar
Rättssäkerhet Korrekthet
Resurser för att kunna utföra arbetet Snabbhet
på ett tillfredsställande och rätts- Relevant utbildning för
säkert sätt de olika arbetsuppgifterna
Kompetens
Kort handläggningstid Lagstiftning som är
Vänligt bemötande verklighetsanpassad
Korrekt information En lokal organisation
Bra uppklaringsprocent som är anpassad för
Engagemang polisdistriktet

Tabell 3.2: Projektgruppernas kvalitetsdefinition

Sammanställningen visar att variationsvidden i deltagarnas uppfattningar var
stor. Efter de här sammanställningarna diskuterades bland annat polisens mo-
nopolställning. Samtalet utmynnade i konstaterandet att polisen står i ett slags
konkurrensförhållande gentemot väktarbolagen.

Arbetsuppgifter av olika slag varvat med kompetensutvecklande aktiviteter tog
vid för de båda grupperna. Genomförandegruppen koncentrerade sig i första
hand på att försöka kartlägga och beskriva verksamhetens processer. Motivations-
gruppen började genom olika kanaler att informera myndighetens personal
om utvecklingsarbetets målsättningar och successiva framsteg.

Systematisk kvalitetsutveckling (USK och total quality management) som skulle
vara vägledande för förändringsarbetet kännetecknas bland annat av en långt-

Källa: Kvalitetsprojektets arbetsmaterial
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gående decentralisering.26 Som ett av verktygen för att stimulera personalens
engagemang betonades vikten av att årliga medarbetarsamtal genomfördes.
Sådana samtal hade litet trevande påbörjats något år tidigare. I anslutning till
samtalen och för att följa arbetarskyddsstyrelsens internkontrollföreskrift,
delegerades arbetsmiljöansvaret (rehabiliteringsansvaret) till myndighetens fem
avdelningschefer. Tidigare hade myndighetschefen arbetat med dessa frågor
med stöd av andra personer gentemot försäkringskassan, läkare och andra ak-
törer. Polismyndighetens skyddskommitté och Mia Nilsson vid personal-
funktionen arbetade fram särskilda arbetsmiljöpärmar för att underlätta denna
ansvarsdecentralisering. Pärmarna med checklistor, policy och detaljerad in-
formation skulle hjälpa ansvariga chefer att fullgöra arbetsledningsansvaret i
enlighet med gällande föreskrifter.

Under våren 1996 utökades styrgruppen med två personer, genomförande-
gruppens och motivationsgruppens företrädare. De båda hade deltagarna i res-
pektive grupper röstat fram som gruppernas talesmän i samband med projekt-
starten. Den här förändringen gav de två poliserna stärkta positioner och
kommunikationen med ledningen blev härigenom rakare.

Längre fram under samma vår genomfördes en första medarbetarundersökning,
attitydmätning 1996, genom ett samarbete med universitetet. Undersökningen
hade två syften. Dels skulle den i symbolisk mening visa medarbetarna att de
uppmärksammas. Undersökningen skulle också förse styrgruppen med under-
lag för att följa förändringsarbetets utveckling.

Första och andra kollisionen

Så här långt har ett antal aktiviteter beskrivits som direkt är förbundna med
polismyndighetens kvalitetsprojekt. Utöver projektets planerade aktiviteter fö-
rekom också annat, händelser och situationer som inte kan länkas till det som
planerades i projektet. Projekttiden sträckte sig över flera år, parallellt med
planerade aktiviteter löpte myndighetens ordinarie verksamheter som i sig ofta
både var händelserik och svårförutsägbar. Projekttiden kom därför att kantas
av blandningen mellan planerade aktiviteter och andra händelser av det slag
som är kännetecknande för verksamheten vid en polismyndighet.27

26 Helling (1996) föreslår strategisk kvalitetsutveckling eller kundorienterad verksamhetsutveckling som
språkliga översättningar av total quality management. Det är den senare benämningen, kundorienterad
verksamhetsutveckling, som fortsättningsvis används och ibland även förkortningen TQM.

27 Inslagen av det oväntade som uppstår under tjänsteutövningen attraherar många att söka sig till
polisen. Varierande och händelsestyrda arbetsuppgifter kan vara spännande och därför lockande.
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Styrgruppen fattade i juni 1996 beslut om att en ”förändringsbarometer” skulle
tas fram för att visualisera förändringar som annars kunde falla i glömska. Baro-
metern visar att projektet stötte på vissa bekymmer och att aktiviteter som inte
var synkroniserade (så långt) orsakar oro och turbulens inom myndigheten.

Genomförandegruppen och motivationsgruppen har vid två tillfällen reagerat
på hur USK tillämpas i myndigheten. Först skedde det under hösten 1995 då
tjänstgöringslistorna förändrades, missnöje riktades mot hur förändringen skedde.
Andra gången var vintern 1996 då organisationsöversynen över ordnings- och
trafikavdelningen avslutades, bland annat anses att fakta ur Attitydmätning
1996 och processkartläggningen inte har beaktats.

Projektgruppernas deltagare reagerade häftigt när arbetsledningen agerade utan
synliga influenser från idéerna som vägleder systematisk kvalitetsutveckling.
Den första kollisionen som här beskrivs illustrerar de tilltagande interna spän-
ningarna inom myndigheten. Dessa var av tre slag som efterhand blev nog så
påtagliga. För det första spänningar mellan projektorganisationens verksamhe-
ter och myndighetens löpande verksamhet. Projektet slukade resurser som an-
nars skulle ha använts för att sköta de dagliga sysslorna. För det andra uppstod
det spänningar i den interna hierarkin, mellan ledningen och de anställda. Kri-
tiska röster höjdes över att ledningsgruppen hade svårt att ta till sig nytänkanden.
För det tredje ställdes i några situationer kvalitetsprojektets styrgrupp mot
polismyndighetens ledningsgrupp i några för projektet viktiga avgöranden.28

Första kollisionen: Rikspolisstyrelsen uppmärksammade under år 1995 landets
polismyndigheter om vikten av att personalen arbetar vid de tider då samhället
som bäst behöver polisiära tjänster – i första hand kvällar/nätter, under helger
(särskilt så kallade storhelger) och veckoslut. En stickprovsundersökning som
RPS ombesörjde en natt i mars 1995 genom telefonintervjuer med vakthavande
befäl visade ett nedslående resultat. Få visade sig arbeta utifrån de fastlagda
tjänstgöringslistorna på tider då brottsfrekvensen är särskilt hög. Många anställda
önskar bland annat av familjesociala skäl vara lediga då polisens resurser som
bäst behövs. Problematiken som belystes genom undersökningen var visser-
ligen ingen nyhet inom polisväsendet, men frågan fick ny aktualitet efter den över-
rumplande undersökningen.

28 Blomberg (1998) diskuterar relationerna mellan en löpande verksamhet och projektarbeten. För-
fattaren uppmärksammar nackdelar som finns med att dela upp organisationers verksamhet i en
mer statisk eller kontinuerlig del respektive en föränderlig och en i projekt uppdelad del.
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Arbetstidsfrågan som härmed aktualiserades hade en dämpande effekt på
myndighetens kvalitetsprojekt. Polisledningen höll en strikt linje gentemot
polisernas fackliga organisation. MBL-förhandlingar påkallades – nu skulle allt
fler arbeta kvällar och helger enligt arbetsgivarens uppfattning. Utgångspunk-
ten från arbetsgivarperspektivet var att krav från OFR/P vid tidigare förhand-
lingar hade tillgodosetts i alltför stor utsträckning. Nu skulle verksamhetsint-
resset tillgodoses på ett tydligare sätt och en personalvänlig linje vid hänsyn till
arbetstider ifrågasattes.

Polischefen skriver om detta i julhälsningen 1995 som vänder sig till myndighet-
ens anställda.

...Hur kunde då brottsutvecklingen under våren – sommaren och hösten bli så
negativ? Ja en förklaring till detta – och kanske den tyngst vägande är det ringa
antal poliser vi har haft i tjänst under fredags- och lördagskvällar och nätter.
I en undersökning RPS lät göra i mars 1995 hamnade polismyndigheten på
sista plats i landet när det gällde antal poliser i tjänst under dessa pass. Endast
3 procent av vår totala polisresurs var i tjänst lördag klockan 01.00 medan
snittet för riket var 9,4 procent. Vi hade alltså bara 6 poliser i tjänst under den
tid ordningen och säkerheten kräver maximal tjänstgöring.

Myndighetens personal hade några månader tidigare fått informationen om
projektets decentraliserande och i många avseenden personalvänliga inriktning.
Reaktionerna blev därför häftiga när arbetstidsavtalen var på väg att försämras
utifrån arbetstagarnas perspektiv. Genast höjdes röster inom myndigheten om
att kvalitetsprojektet inte var trovärdigt. Spekulationer och informella samtal
bland myndighetens personal gav inte förändringsarbetet något lyft. Istället
spreds tveksamheter via de informella kanalerna om tilliten gentemot ledningen.
Förtroendet mellan i första hand polisanställda och ledningsgruppen blev rubbat
av den här händelsen.

Kort därefter inträffade ytterligare en kollision som också skulle skaka grunden
för myndighetens kvalitetsprojekt.

Andra kollisionen: Arbetstidsfrågan som väcktes genom rikspolisstyrelsens över-
raskande undersökningen gav följdeffekter. De diskussioner som härmed ini-
tierades handlade om polismyndighetens resursutnyttjande. Polisledningen tog
initiativ till att se över hur resurserna utnyttjades inom två av myndighetens
fem avdelningar, ordnings- och trafikavdelningarna.
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I juni 1996 presenterade myndighetschefen sina direktiv för en översyn beträf-
fande ledning och administration på de båda avdelningarna. Myndighetens
biträdande chef skulle enligt direktiven leda översynsarbetet. Den biträdande
chefen knöt med hjälp av de fackliga organisationerna till sig en partsammansatt
grupp bestående av sammanlagt nio personer.

Det uppstod omedelbart nya bekymmer eftersom direktivens utformning sak-
nade tydliga spår av det pågående kvalitetsprojektet. Ledarskapet för över-
synsgruppens arbete följde initialt också gamla invanda mönster med hårda
tidsramar och toppstyrning som kännetecken. Sådana händelser och ageranden
var deltagarna i de båda projektgrupperna mycket observanta på i det här ske-
det, ett år efter projektstarten. I september 1996 utbröt därför häftiga reaktio-
ner inom myndigheten. Enligt fältanteckningarna som jag förde under projek-
tets gång riktades skarp kritik gentemot översynsarbetets uppläggning.

(1996-09-10) Myndighetens chef och hans ställföreträdare har nu båda fått
erfara att facken använder USK som slagträ. Särskilt ställföreträdaren – på
organisationsöversynssammanträdet den 9 september utbröt kaos. Gruppen fick
lov att starta upp arbetet från början igen som en följd därav – den här gången
utifrån USK-principerna.

Vaksamheten i de båda projektgrupperna hade efterhand ökat, polisledningens
olika mått och steg värderades ständigt med utgångspunkt från kvalitetsarbetets
principer.

Projektet överges

Benämningen ”kvalitetsprojektet” avvecklades under våren 1996 efter styrgrupp-
ens beslut. Bakgrunden var att styrgruppen, bland annat genom de båda kon-
frontationerna som beskrivs ovan, hade uppmärksammat spänningarna mellan
den ordinarie verksamheten och det tillfälliga projektet. Styrgruppen beslutade att
”polismyndighetens kvalitetsutveckling” skulle ersätta ”polismyndighetens kvalitets-
projekt”. Motivet var att stärka förändringsarbetets ställning, ett projekt hade visat
sig väga lätt – något som man inte behövde bry sig särskilt mycket om.

Andra förändringar vidtogs ungefär samtidigt. Efter cirka 10 månaders samar-
bete inleddes en successiv avveckling av den kontrakterade konsulten. Motivet
till åtgärden var att förändringsarbetet skulle vara självgående och utan behov av
extern hjälp. Myndigheten ville undvika att bli beroende av externa rådgivare.
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Hösten 1996 frågade styrgruppen efter förslag från polismyndighetens anställda
till en visionsformulering för kvalitetsarbetet. Alla anställda ombads lämna in
förslag som därefter skulle vägas mot varandra i ett omröstningsförfarande. Tan-
ken med detta var att en demokratisk process i enlighet med kvalitetsarbetets
anda skulle kunna resultera i en välförankrad och sloganliknande formulering.

Personalen var inte van vid liknande tillvägagångssätt och vissa uppfattade det
här som en ointressant omröstning. Utfallet visar nämligen att endast fem förslag
lämnades in. Visserligen stod flera personer bakom några av förslagen, men ändå
var det få, färre än tio procent, som på ett synbart sätt engagerade sig i detta.
Bland de inlämnade förslagen framröstades därefter ett vinnande bidrag.

Gemensamt och professionellt för ett tryggare samhälle

Omröstningen som följde engagerade fler, sammanlagt deltog 86 medarbetare
(48 poliser och 38 civilanställda).

Styrgruppen försökte stimulera sökandet efter förbättringar inom myndighe-
ten. Bland annat kan nämnas att civilanställd personal som arbetade i utåtrik-
tade receptionsarbeten skaffade uniforma kläder. Arbetskläderna skulle bland
annat underlätta för besökare att skilja mellan poliser och civilanställda.29

Rikspolisstyrelsen (RPS) visade på olika sätt fortsatt intresse för myndighetens
strävanden. Bland annat arrangerades en presentation av erfarenheterna vid en
internationell poliskonferens i Helsingfors. Myndigheten deltog med sex re-
presentanter (en polischef, tre poliser och två civilanställda) vid Finlands-
konferensen där erfarenheter så långt presenterades för åhörarna. För att sprida
erfarenheter inom polisväsendet från projektet spelades en kortare dokumen-
tärfilm in vid myndigheten i oktober 1996. Ett inhyrt filmteam producerade
filmen som finansierades av RPS. Dokumentären blev 14 minuter lång i sin
slutliga version – den består bland annat av kortare intervjuer med lednings-
personer, anställda samt med medborgare.

29 Endast en begränsad krets av polispersonalen bar sina uniformer, i första hand var personal på ordnings-
och trafikavdelningarna uniformsburna. Civila kläder var istället den vanligaste klädseln vid myndigheten
vilket försvårade för polishusets besökare att bedöma vem de mötte – polis eller civilanställd. Myndig-
hetens juristutbildade polischefspersonal gick normalt uniformsklädda.
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Månaden efter filminspelningen, i november 1996, flyttade myndigheten in i
ett rymligare polishus några kvarter bort från stadskärnan. Sedan flera år hade
lokalfrågorna varit problematiska för polismyndigheten. För det första hade
ytorna varit för små – därför hade kompletterande lokaler hyrts in i andra
fastigheter i polishusets närhet, men detta hade bidragit till en oönskad organi-
satorisk splittring. För det andra hade flera anställda uppvisat sjukahus-symp-
tom, det fanns misstankar om fukt och mögel i byggnaden som började vara
sliten. Det nya polishuset upplevdes därför av de allra flesta på arbetsplatsen
som en positiv och efterlängtad förbättring. För det tredje hade det varit svårt
för besökare att parkera utanför byggnaden, ett hus i centrala stan som inte var
handikappsanpassat. Rörelsehindrade hade haft stora svårigheter med att ex-
empelvis skaffa passhandlingar.

Stämningarna vid myndigheten var överlag positiva till det nya polishuset, även
om vissa vid fikabordssamtal kunde uttrycka missnöje med att komma bort
från citykärnan. Shopping i samband med korta lunchutflykter var inte längre
möjligt, något som kanske främst tidspressade småbarnsföräldrar tidigare hade
uppskattat.

En stormig avslutning

När inflyttningen till det nya polishuset hade klarats av och inflyttningsfesten
var överstökad var det många anställda som längtade efter arbetsro. Flyttningen
hade varit ansträngande för all personal.

Kvalitetsprojektet gick nu långsammare och utan särskilt mycket väsen. Det
mödosamma arbetet med huvudprocesskartläggningen resulterade i en scha-
blonsammanställning som beskriver fyra huvudprocesser och myndighetens
viktiga kunder. Ett stort antal delprocesser som har identifierats är klustrade i
denna sammanställning.30

30 Litteratur över kvalitetsområdet tar också upp andra benämningar. Kärnprocess eller nyckelprocess
är två förekommande synonymer till huvudprocess.
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HUVUDPROCESSER VIKTIGA KUNDER

Ordning och säkerhet Trafikanter, kommunala organ, vägverket

Spaning och utredning av brott Åklagarmyndigheten, brottsoffer

Brottsförebyggande verksamhet Myndighetens samverkansgrupper

Externservice och förvaltning Tillståndssökande, handräckningssökand

Tabell 3.3: Sammanställning av huvudprocesser

Organisationsöversynsgruppen (se ”andra kollisionen” ovan) arbetade vidare
med uppdraget och presenterade sin utredning för myndighetschefen strax ef-
ter inflyttningen i det nya polishuset. Myndighetschefen i sin tur involverade
polisstyrelsens representanter i förslaget och kallade kort därefter till förhand-
lingar med myndighetens fackliga organisationer. Ett antal anställningar skulle
utlysas inom myndigheten som en konsekvens av utredningens resultat.

Ett växande problem som allt mer blev påtagligt kring utgången av 1996 var
att polismyndighetens och hela polisväsendets ekonomi försvagades. Myndighet-
ens ekonomidirektör visade upp exempel efter exempel vid ledningsgruppens
sammanträden som indikerade dystra prognoser för framtiden. Det pressade
ekonomiska läget hade redan tvingat vissa av landets polismyndigheter att vidta
personalminskningsåtgärder – ett stort antal civilanställda varslades om upp-
sägning runt om i landet. Myndighetschefen hade trots åtgärderna som kunde
iakttas vid andra myndigheter inga planer på att varsla personal om uppsäg-
ning. Chefen var av flera skäl bestämt emot uppsägningar eftersom de ekono-
miska problemen enlig kalkyler som togs fram skulle kunna vara övergående.
Visserligen såg situationen besvärlig ut på kort sikt, men om endast några få år
– kring 2000-talets inledning – skulle antalet pensionsavgångar öka enligt
personalstatistiska uppgifter. Myndighetschefen såg framför sig att ekonomin
skulle kunna balanseras utan att något behövde göras, avvaktan skulle utgöra
den strategiska planen i denna situation.

Polischefen hade inte så lång tid kvar vid myndigheten eftersom hans ålders-
pensionsavgång hägrade. Ett uppsägningsförfarande i det här läget borde undvi-
kas. Chefen kände vid det här laget, efter alla sina anställningsår inom polisen,
mycket väl till organisationskulturens karaktäristika. Eventuella personal-

Källa: Kvalitetsprojektets arbetsmaterial

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.1246



 

47

minskningar skulle bli smärtsamma eftersom anställningstryggheten så här långt
alltid hade kunnat garanteras för tillsvidareanställd personal – trygga anställningar
var ett av organisationskulturens signum. Myndighetschefen hade mot den be-
skrivna bakgrunden inget intresse av att växla utvecklingsspåret som man var
inne på mot ett stormigt avvecklingsspår. Chefen beslutade sig därför för att
förhålla sig kallsinnig gentemot den sviktande ekonomin, han ville i slutet på
yrkeskarriären satsa sin kraft på kvalitetsarbetets avslutning.

Myndighetschefen talade med rikspolischefen om myndighetens ekonomiska
situation, han berättade om det avvaktande förslaget till lösning på problemet.
Underskottet i budgeten skulle på sikt lösa sig utan särskilda åtgärder. Rikspolis-
chefen ställde sig försiktigt positiv till förslaget och gav vaga löften till
myndighetschefen om tillfälliga ekonomiska krediter.

I december skrev polischefen traditionsenligt hälsningen till myndighetens an-
ställda.

Julhälsning. År 1996 är nu till ända. Alltför mycket av vår tid har upptagits av
att få ekonomin i balans till nackdel för verksamheten. En frysning av för-
delningsmodellen har inneburit att vi fortsättningsvis kommer att vara det län
som får minst anslag i förhållande till befolkningstalet. Att vi ändå har nått ett
så gott verksamhetsresultat måste tillskrivas den stora ambition som finns hos
Er alla. Vi har trots allt, till skillnad från de flesta andra län, kunnat behålla
alla anställda och detta bör vara vår ambition även i fortsättningen. Centrala
uttalanden om en återupptagning av fördelningsmodellen i modifierad form
talar även  för detta!

Allt fler anställda började känna obehag inför framtiden i takt med att den
ekonomiska situationen skärptes. Mina fältanteckningar berör från den här
tiden ofta polismyndighetens ansträngda ekonomi.

(1997-01-12) På jobbet börjar allt överskuggas av knackig ekonomi – skulden
växer och inga åtgärdsplaner finns. Polischefen är pressad.

(1997-02-02) Myndighetens ekonomi är katastrof. 1997 behövs en kredit på 7
miljoner, 1998 ca 16 miljoner, 1999 ca 25 miljoner. På varje miljon går det
en anställd. Det kommer alltså snart att ske massuppsägningar. När?
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Myndighetsledningen vidhöll i olika sammanhang ståndpunkten att inte följa
trenden inom polisväsendet att lägga ut varsel om uppsägningar. Rikspolissty-
relsen begärde besked i januari 1997 från landets polismyndigheter om antalet
planerade varsel 1997 respektive 1998. Polismyndigheten replikerade att det
inte var aktuellt med några varsel.

Mia Nilsson, min ersättare för arbetet med personalfrågorna, slutade vid myn-
digheten i samband med en föräldraledighet. Jag hade därför plötsligt två olika
funktioner vid myndigheten att sköta, vilka efterhand tycktes bli allt mer ofören-
liga. Mina arbetsuppgifter pendlade å ena sidan mellan sammansatta personal-
frågor som en följd av underfinansieringen och, å andra sidan, myndighetens
pågående utvecklingsarbete. Situationen var mycket otillfredsställande eftersom
jag såg framför mig balanssvårigheterna som skulle kunna uppstå framöver om
personal, trots allt, skulle sägas upp.

Kvalitetsprojektet försvagades successivt i takt med att tilliten gentemot led-
ningens ageranden minskade. Många anställda kände på sig att framtiden var
osäker och civilanställd personal litade inte på uttalade löften om anställnings-
trygghet. Protokollet från styrgruppens sammanträde i februari år 1997 anty-
der att tidsplanen för kvalitetsarbetet börjar vara ansträngd.

Anmälan om deltagande i tävlingen om Utmärkelsen 1997 skall vara SIQ
tillhanda 5 maj. Verksamhetsbeskrivningen skall vara SIQ tillhanda 7 augusti.
Det betyder att april i första hand blir den månad då verksamhetsbeskrivningen
kan förankras i organisationen.

I början av mars stod det klart, det som stora delar av personalen redan hade
bedömt, att planen som så här långt hade varit vägledande för kvalitetsarbetet
inte längre kunde hållas. Fältanteckningarna visar att förutsättningarna hade
ändrats.

(1997-03-06) Polischefen ville idag i enrum diskutera ett uppsägningsförfarande.
Rikspolischefen tycks visst bara garantera kreditnivån 1997, inte 1998...

(1997-03-18) Fredagen den 14 mars är en mycket viktig dag för USK. Det var
då myndighetschefen meddelade skyddskommittén (partsammansatt) att han
ända tills i måndags hade haft rikspolischefens löfte om obegränsad kredit. ’Det
har jag inte längre, och har därför omedelbart varit tvungen att vidta åtgärder
– förberedelser för pension och uppsägningar´.
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Utvecklingsarbetets framtid blev ovisst som en följd av den här vändningen.
Skulle projektplanen överges, eller vad skulle hända? Anteckningarna vittnar
om ambivalenserna.

(1997-04-02) På gårdagens ledningsmöte sa chefen att styrgruppsmötet den 25
april får avgöra om vi tävlar eller inte.

(1997-04-29) ...I fredags beslutade styrgruppen att skjuta fram tävlingen USK
ett år. Klokt!...

Myndighetschefen tvingades från och med den här tidpunkten att fatta flera
svåra beslut på mycket kort tid. Det stod otvivelaktigt klart att en arbetskrä-
vande avslutning väntade de sista månaderna inför hans pensionsavgång.

Från april år 1997 dominerade avvecklingsfrågorna över den tynande utvecklings-
processen. En del av planerna som redan hade beslutats skulle dock fullföljas,
trots beslutet att skjuta upp tidpunkten med ett år för deltagande i tävlingen.
Bland annat genomfördes en andra medarbetarundersökning ”Attitydmätning -
97” under maj månad. I ett försök till att stimulera processorienteringen inom
myndigheten utfärdades en tjänsteföreskrift för befattningshavares ansvarsför-
delning mellan huvudprocesser och stödprocesser. I tjänsteföreskriften betonas
att ett systematiskt förbättringsarbete förutsätter en tydlig fördelning av ansvaret
för de olika processernas utvecklande. ”Detta är särskilt viktigt när linje-
organisationen inte sammanfaller med hemvisten för processerna”.31

I första hand kretsade vid den här tiden arbetsuppgifterna för polisledningen
kring olika personalnedskärningsfrågor. Därutöver löpte som vanligt verksam-
hetens ordinarie arbetsuppgifter.32 Jag fick nytt arbetsinnehåll när utvecklings-
frågorna tonades ner, dock utan att dessa helt avslutades. Min huvudsakliga ar-
betsuppgift blev att arbeta med avvecklingen och särskilt se till att nerskärningarna
följde arbetsmarknadens juridiska spelregler som gäller vid sådant arbete, ned-
skärningarna skulle i juridisk mening gå rätt till.

31 Tjänsteföreskriften som här nämns presenterar fyra huvudprocesser; Ordning och säkerhet, Spaning
och utredning av brott, Brottsförebyggande verksamhet samt Extern service och förvaltning.
Föreskriften räknar därutöver upp sex stödprocesser; Ekonomi och personaladministration,
Kompetensutveckling samt personalsociala frågor, IT, Radio – tele, Fordon samt Material – lokaler.

32 Utfärdande av vapenlicenser, hämtning till förhör, hastighetsövervakning i trafiken, tillstånd för
demonstrationer, bilpatrullering, hantering av borttappade nycklar och brottsförebyggande verk-
samhet är några exempel på det dagliga arbetet vid myndigheten.

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.1249



 

50

Det förekom sporadiska diskussioner inom myndigheten om att kvalitets-
projektet hade lagt en grund som underlättade avvecklingsprocessen som här
tog vid. Kanske var det så, men detta är svårt att bedöma. En del olyckskorpar
inom myndigheten passade i den här situationen på att raljera över utvecklings-
projektets haveri och utan tvivel var det så att den uppkomna situationen gav
öppningar för kritik.

Projektets utveckling bromsades upp, men myndigheten lyckades ändå få fram
den verksamhetsbeskrivning som behövdes inför tävlingen som sedan tidigare
var beslutad. Dokumentet var nödvändigt för att myndigheten i konkurrens
skulle kunna tävla om den åtråvärda kvalitetsutmärkelsen. Handlingarna skicka-
des planenligt in till SIQ och anmälningsavgiften betalades. Polismyndigheten
kunde härmed delta i tävlingen om Utmärkelsen 1998, trots alla svårigheter
som hade uppstått.

Utfallet från examinatorernas bedömningar, som returnerades under hösten
1998, visar att en av näringslivets organisationer vann tävlingen. SIQ överläm-
nade en skriftlig utvärderingsrapport, den så kallade återföringsrapporten, till
myndigheten. Enligt bedömningsskalan (0–1000 poäng) placeras myndighe-
ten i nivå 2 (101–250 poäng), se bilaga 3.

Återföringsrapporten beskriver 154 identifierade styrkor, alltså områden som
harmonierar med SIQs syn på vad som är ett gott kvalitetsarbete. Rapporten
innehåller också 211 förbättringsområden. Dessa ger mer eller mindre precise-
rade uppslag till förbättringar inför framtidens förbättringsarbeten.

De båda projektgruppernas slutredovisningar presenteras i bilaga, se bilaga 4.
Tillsammans summerar de intrycken från några av de i projektet mest involve-
rade personerna. Motivationsgruppens rapport är från maj 1996. Genomförande-
gruppens rapport författades senare, i samband med projektets slut.

Följande kommentarer som jag lämnar till de båda projektgruppernas slut-
rapporter syftar till att förtydliga sammanhangen:

Genomförandegruppen nämner termen kriterieägare i rapporten (jfr process-
ägare i Ljungberg och Larsson, 2001, s.154-157). USK utgår från sju kriterier;
ledarskap, information och analys, strategisk planering, medarbetarnas utveckling,
verksamhetens processer, verksamhetens resultat samt kundtillfredsställelse. Bland
ledningsgruppens medlemmar fördelades ansvar utifrån dessa kriterier för att
strukturera det administrativa arbetet med verksamhetsbeskrivningen.
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Den efterföljande rapporten som genomförandegruppen nämner uteblev –
dokumentet överlämnades inte till projektets styrgrupp (se bilaga 4).

Enligt motivationsgruppens rapport skall myndighetens arbetsledare ha ställts
utanför gruppen men den uppgiften överensstämmer inte med min uppfatt-
ning. Jag menar att fyra arbetsledare ingick i genomförandegruppen; en när-
polischef, ett yttre befäl, IT-chefen samt myndighetens fordonsredogörare.
Arbetsledarna är, med hänvisning till Mintzbergs (1983) organisationsmodell
(figur 3.4), representanter för mellanchefsskiktet.

Figur 3.4: Mintzbergs organisationsmodell

Projektplanens utformning visar att projektet både kan ses som utgångspunkt
för förändringsarbete såväl som för utvecklingsarbete (se bilaga 2). En föränd-
ring definieras som en skillnad vilken som helst mellan två jämförbara tillstånd
över tid. Utveckling är en förändring med en viss bestämd riktning (Berg, 2003,
s. 49). Lärandet på den organisatoriska nivån som härmed aktualiserades med
hänvisning till projektets nyorientering var utvecklingsinriktat (Ellström, 1996).

Vi kan här urskilja ett flertal olika roller. Dessa roller skall inte förväxlas med fy-
siska personer, en och samma individ kunde ha flera olika roller (jfr Targama,
1981). Initiativtagarna var vi – några få personer – som ursprungligen verkade för
att kvalitetsprojektet skulle genomföras. Polisledningen samt rikspolisstyrelsen

Källa: Mintzberg, 1983.
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var resurstilldelare. Projektorganisationen hade flera eldsjälar som särskilt aktivt
drev projektet. Jag själv var projektledare med uppdrag att se till att utvecklings-
arbetet fortskred enligt fastställda planer. Projektdeltagarna var de som ingick i
projektorganisationen. Utsatta för förändringar var de som av någon anledning
inte kände delaktighet i förändringsprocessen. Motivationsgruppen var en
katalysator som försökte stimulera och provocera aktiva problemlösningar.
Konsulten slutligen som anlitades var en specialist som bidrog med sina fack-
kompetenser.

Sammanfattning

Arbetets tre inledande kapitel förmedlar framför allt bakgrunden till primär-
studien. I kapitel 4 kompletteras detta med en översiktlig introduktion av polis-
väsendet i Sverige samt inramningen till sekundärstudien. Avsikten med den här
dispositionen är att sätta primär- respektive sekundärstudierna i sina samman-
hang.

Vi övergår till beskrivningar av det svenska polisväsendet. För att försöka för-
tydliga positioneringen av polisen i samhället jämförs verksamheten med ett
flertal andra yrkesområden, exempelvis kyrkan, skolan och militären. I kapitlets
avslutning beskrivs och problematiseras närpolisreformen som initierades i
Sverige vid 1990-talets inledning.
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Under patrulleringstjänstgöringen var beväpningen sabel, och som huvudbonad
användes läderhjälm med mässingshorn, beslag och fjällrem. Hjälmen var
prydlig, men olämplig som huvudbonad. Vid fuktig väderlek vidgade den sig
och blev för stor på huvudet. Följden blev, att den sjönk ner så mycket att
fästskruvarna för tornet tryckte mot huvudskålen. Vid värme krympte den ihop,
så att den blev för liten. Av tyngden uppkommo djupa märken längs hela hjässan.
Under varma dagar blev hettan svår under hjälmen, det blev därför nödvändigt,
att någon gång då och då lyfta på den.

Extrakonstapel Henning Steijnick, 1921

I det här kapitlet fokuseras först polisväsendets organisation och historik samt
polisens verksamhet, därefter diskuteras styrningen av polisverksamheten. När-
polisreformen diskuteras i kapitlets avslutning med utgångspunkt från dennas
bärande idéer som grundlades vid 1990-talets inledning.

Kapitlet behandlar flera olika områden. Underrubrikerna syftar till att vägleda
läsaren mellan de skiftande avsnitten.

Allmännyttans polis

Polisen tillhör rättskedjan tillsammans med åklagare, domstol och kriminalvård
– rättskedjan sorterar under justitiedepartementet. Till skillnad från omgivande
länder i Europa har Sverige ett nationellt polisväsende. Belgien och Frankrike,
som kontrast till polisens strukturer i norden, har exempelvis kommunal polis
(police municipale) för verksamheten i större städer. Statlig polis (police
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gendarmerie) har hand om annan polisverksamhet i dessa båda länder (jfr Ceder-
mark Hedberg, 1985).

Figur 4.1: Rättkedjan

Rättsväsendet verkar för att tillförsäkra den enskilde rättstrygghet och rätt-
säkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka trygg-
heten (RPS, 1999b).

Polisväsendet är en central och viktig samhällsfunktion, verksamheten skall främja
samhällets demokratiska värden. Tillsammans med försvarsmakten och domsto-
larna utgör polisen statens centrala verksamheter (Åse, 2000). Polisen skall stävja
sådana ”inre hot” som kriminaliteten utgör för nationen samt ge service till sam-
hällsmedborgarna. Polisen som en av statsförvaltningens aktörer kan uppfattas
som beslutsfattarnas instrument. Denna uppfattning är enligt Brunsson och Olsen
(1990) förankrad i en hierarkisk syn på ledarskap och makt. Med ett sådant
synsätt är tilltron stor till vertikala styrprinciper.

Polisväsendet består av rikspolisstyrelsen som är central förvaltnings- och tillsyns-
myndighet, statens kriminaltekniska laboratorium samt polismyndigheterna. Vid
utgången av 2002 var totalt 22 918 personer anställda inom polisen. Av dessa var
16 149 poliser och 6 769 civilanställda (prop 2003/04:1).

 Kriminal-
vården

Regeringen

 Justitiedepartementet

Polis-
väsendet

Åklagar-
väsendet

 Domstols-
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Källa RPS, 2001.
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Figur 4.2: Polisväsendets organisation 1999-01-01

En återblick visar att det sedan 1950-talet har förekommit variationer i
polisorganisationens strukturer. En betydelsefull händelse inträffade vid mit-
ten av 1960-talet. Det kommunala polisväsendet, som tidigare omfattade över
500 polisdistrikt, förstatligades i januari år 1965. Härmed etablerades 118 po-
lismyndigheter i Sverige och dessa bestod tills senare delen av 1990-talet då
flera sammanslagningar skedde med besparingar och rationalitetssträvanden
som motiv. Förstatligandet år 1965 genomfördes enligt Kassman (1998) i
samordningens tecken. Detta innebar att det inte enbart var organisationen
som sågs över – hela polisväsendet upprustades med bilar, radioutrustning,
polishus, uniformer, helikoptrar och annat.33

Det finns enligt Blau och Scott (1963) olika slags organisationer. Polisen ver-
kar för allmännyttan enligt deras kategorisering, eftersom allmännyttans orga-
nisationer (Commonweal Organizations) tillfredsställer samhällets intressen.

33 I samband med polisens förstatligande 1965 utökades personalstyrkan. Bland annat rekryterades
personal till polisen från försvarsmakten.

Källa: RPS, 1999a.

Polismyndigheter

Regeringen
Justitiedepartementet

Rikspolisstyrelsen Statens kriminaltekniska
laboratorium

RikskriminalpolisenSäkerhetspolisen
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Polisens uppdrag är att värna om den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet,
att förebygga och upptäcka brott och att se till att den som begår brott identifieras
och lagförs.

Polisens långa anor

Polisverksamheten har anor som sträcker sig långt tillbaka, olika kulturer och
samhällen har strävat efter social ordning. Platon skriver i Staten om vakthållarnas
betydelsefulla roll under antiken i Grekland och här kan paralleller dras till poli-
sens uppgifter. Väktarna utförde såväl soldaternas som polisernas funktioner, gräns-
snitten synliggjordes inte mellan de båda verksamhetsgrenarna. Män och kvin-
nor upprätthöll väktarnas uppgifter, vid urvalen skulle de som voro milda mot
sina egna och hätska mot fienden väljas. Väktarna skulle vara skarpsynta i att
upptäcka sitt byte, snabba i att förfölja vad de ha upptäckt och starka i att fälla
vad de ha upphunnit (Platon, 374/2001, s. 80). Enligt beskrivningarna skulle
väktarna lägga ner lika mycket möda på att inhämta kunskaper som på att öva
sina kroppar.

Machiavelli talar i Fursten om behoven av ordning inåt, respektive skydd från
anfallare utåt. Det fanns enligt Machiavelli två saker som en furste borde frukta.
Dels borde han vara uppmärksam på inre oroligheter bland furstens egna un-
dersåtar. Fursten borde också frukta yttre oroligheter, alltså anfallande fiender
med annan hemvist (Machiavelli, 1532/1958). I likhet med Platons beskriv-
ningar hade väktarna i Italien ansvar vid den tiden för de dubbla uppgifterna,
soldaters och polisers funktioner.

Cedermark Hedberg (1985, s. 96) uppmärksammade i sin avhandling det
svenska polisväsendets nära koppling till den militära organisationen.

Med sin hierarkiska organisationsstruktur, som en del i totalförsvaret, och med
yttre kännetecken som uniform och tjänstevapen har polisorganisationen en
paramilitär struktur.

Thomassen och Strand (2000) säger med utgångspunkt från förhållanden som
råder i Norge att det inte är ovanligt att poliser har yrkesbakgrunder från för-
svaret. Bourdieu (1995) kategoriserar polisen och armén som samhällets tvångs-
makt. Han diskuterar polisens närhet till armén utifrån tvångsinstrumentens
kapital som är förbundet med de kapitalbegrepp som Bourdieu är känd för att
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arbeta med. Armén ägnar sig åt den mellanstatliga kampen och polisen ansva-
rar för landets inre ordning. Tvångsmakten i samhället betraktas av Bourdieu
som en exklusiv grupp som skall vara centraliserad och disciplinerad. Denna
grupp har rätt att med lagstöd utöva fysiskt våld under tjänsteutövningen.
Genom våldets närhet backas manliga normer upp – polisarbete liksom mili-
tär-, brandkårs- och ambulansverksamhet ger utrymme för uttryck av manlig
dådkraft (Granér och Knutsson, 2000, s. 83).

När Åse (2000) betraktar polisen utifrån feministisk teori finner hon att polis-
organisationen är mansorienterad – språket (exempelvis polisman), uniformer-
ingen och våldsanvändningen (fysisk storlek och styrka) bär männens förtecken.
Åberg (2001) finner på liknande sätt, när hon studerar polisarbete utifrån köns-
teoretiska perspektiv, att rationaliteter inom polisen överensstämmer med do-
minerande manlighetsformer (jfr Lundh, 2004).

Polisverksamheten har också likheter med andra verksamheter än militär-,
brandkårs- och ambulansverksamhet. Kyrkan har exempelvis i likhet med poli-
sen tjänsteproducerande funktioner vilket jämförs nedan.

Polisen som tjänsteproducent

Polisen kan placeras i kategorin tjänsteproducerande organisationer (se exem-
pelvis proposition 1997/98:136 Statlig förhandling i medborgarnas tjänst). Två
huvudgrupper kan urskiljas inom tjänstesektorn; insatstjänster och konsument-
tjänster (Westerlund, 1988). Insatstjänsterna omfattar tjänster som inom pri-
vat eller offentlig sektor utförs åt andra producerande företag eller åt myndig-
heter och institutioner för att de skall kunna utföra sin verksamhet. Det speci-
fika med konsumenttjänsterna är att de utgör en slutprodukt vilket innebär att
de sammanför tjänsteproducenten och konsumtionen av tjänsten. Det finns
enligt Westerlund tre olika sorters konsumenttjänster; kundtjänster, klient-
tjänster och tvångstjänster. Grader av jämlikhet mellan producent och konsu-
ment vägleder denna indelning. Några av polisens verksamheter hör till tvångs-
tjänsterna då det i myndighetsutövningen inte är fråga om någon utpräglad
jämlikhet mellan producent och konsument.

Enligt Nationalencyklopedin (1986–1996) kan tjänst  betraktas som en hand-
ling som är till nytta för någon annan. De polisiära tjänsterna tillhandahålls för
någon och de skapar mervärden. Ibland definieras begreppet tjänst som en anti-
tes till varubegreppet för att markera att en tjänst är en icke-vara (Pettersson,
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2000). En tjänsteprocess är själva tjänsten betraktad som en kedja av aktiviteter,
där tjänsteproducenten interagerar med mottagaren, eller kunden.34

Det finns en spännvidd mellan olika slags tjänster. Polisväsendets tjänster kan
såväl ha likheter som olikheter jämfört med andra organisationer, exempelvis
kyrkan. I vissa sammanhang är skillnaderna mellan kyrkans och polisens tjäns-
ter stora. Polisen har under vissa omständigheter – med stöd av lagstiftningen
– rätt att utföra tvångshandlingar mot medborgare, exempelvis vid hämtning
till förhör. Vid sådana situationer drivs kundperspektivet till ytterlighet. När
en individ i ett handgemäng försöker undkomma polisen kan man ställa sig
frågan hur situationen skall betraktas utifrån ett kundperspektiv. Kyrkan sak-
nar stöd, till skillnad mot detta, som berättigar att verksamheten tvingar sig på
medborgare – människor har rätt att avstå medverkan i religiösa sammanhang.

Man kan av detta dra slutsatsen att allt som kunden vill ska inte med självklar-
het verksamheten utföra. Den som är brottsmisstänkt skall inte släppas på fri
fot även om det är personens uttryckliga önskan. Kundorientering i offentlig
sektor har alltid uppfyllandet av samhällsmål som bakomliggande krav (von
Heland, 1999). Samhälleliga intressen ställs ibland i högre position gentemot
den enskilda (kundens) medborgaren. Polisen har en stadgad rättighet att an-
vända våld – statligt sanktionerad våldsanvändning – när arbetsuppgiften är av
sådant slag att detta krävs (jfr Goffman, 1983, kapitel 1). Lagstiftaren har i 10§
Polislagen angett i vilka situationer en polisman får ta till våld för att genom-
föra tjänsteåtgärder (Noree, 2001).35

34 Kunder benämns på olika sätt beroende på kontext, exempelvis intressent, patient, klient, hyresgäst,
abonnent, medlem, konsument, köpare, beställare, användare, brukare, elev, avnämare, medborgare
etc. Statens kvalitets- och kompetensråd argumenterar för vikten av att även statliga organisationer
analyserar sina kundbegrepp. Analysen kan fungera som en katalysator för att bryta invanda före-
ställningar.

35 Polisens anställda, och då i första hand poliser, väljer vilka utrymmen samhällsmedborgare skall få
tillträde till. Polishusen är försedda med lås i korridorerna som begränsar spontanbesökares rörelse-
frihet. På fältet bestämmer poliser om vem som skall sitta ner i ett polisfordon respektive vem eller
vilka som skall utestängas. Det är viktigt under yrkesutövningen att sovra vem som skall ha tillgång
till information respektive vilka som skall utestängas, bland annat av dessa anledningar arbetar man
inom polisen med datasäkerhetsfrågor. Internetuppkopplingarna är få vid polismyndigheterna eftersom
dessa, trots skyddande så kallade brandväggar, inte anses vara helt säkra. Information överförs istället
mellan polisanställda via det accessreglerade intranätet Groupwise med flera interna system.
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Polisen förfogar genom våldsanvändningen över stora befogenheter, därför delas
kontrollen över verksamheten av flera organ:

• Rikspolisstyrelsen – genom inspektionsverksamhet granskas polismyndigheterna.
• Justitieombudsmannen – riksdagens kontrollorgan för offentlig verksamhet.
• Riksrevisionen – granskar statlig verksamhet vad gäller måluppfyllelse och

effekter.
• Justitiekanslern – regeringens kontrollorgan för offentlig verksamhet.

Polisens samhälleliga funktioner har politisk betydelse, därför är statens intres-
sen i polisverksamheten fundamentala. Foucault (1998, s. 249-250) diskuterar
polisens närhet till samhällets centrala beslutsfattare. Polisen definieras som
”ett statligt redskap som är direkt knutet till den politiska härskarmakten”. Med
utgångspunkt från 1700-talets polis i Frankrike skall polismakten enligt Foucault
syssla ”med allt”, alltså med en bred verksamhet som omfattar hela samhällskrop-
pen – övervakningen skall vara oavbruten, uttömmande och överallt närvarande,
alltså ”en blick utan ansikte”. Åklagare och polis har makt att förändra andras verklig-
heter, att flytta gränser mellan frihet och ofrihet (Carlström, 1999, s. 57).

Även idag är polisens uppdrag är vidsträckt och arbetsuppgifterna är mångfa-
cetterade med stor spännvidd. Detta ställer krav på personalen och på anställ-
das kompetens, poliser arbetar numera som kunskapsarbetare (Rose, 1999).
Det problemorienterade arbetssättet bidrar ytterligare till att kompetensfrågorna
aktualiseras i samtiden. Med problemorienterat polisarbete (POP) avses ett
polisarbete som bedrivs metodiskt och kunskapsbaserat.

Foucault (1998) finner att disciplin respektive disciplinering är centrala kärn-
områden, upprättandet av det organiserade polisväsendet innebär en bekräf-
telse av att disciplinens generalisering har nått statliga dimensioner. Med
Goffmans synsätt kan delar av polisens verksamhet likställas med totala insti-
tutioner – det råder en stor klyfta mellan den intagne och övervakande perso-
nal (Goffman, 1983, s. 15). Det sociala avståndet mellan poliser och den intagne
är vanligen stort. Disciplinen uppfattas som en teknik för att bringa ordning i
den mänskliga mångfalden som finns i samhället. Språket i dess varierande
uttrycksformer är polisers allra viktigaste arbetsredskap i denna strävan. Em-
blem, uniformer och målade polisfordon utgör sociala objekt som utan ord
kommunicerar med den iakttagande allmänheten.
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Objects may exist in physical form, but for the human being, they are pointed
out, isolated, catalogued, interpreted, and given meaning through social
interaction. In the symbolic interactionist perspective, we say that objects for the
human being are really social objects.

             Charon, 1995, s. 39

För att utveckla detta kan Liedmans (2001) distinktion om språkets tre former
användas:

1. Miner och gester liksom utrop och andra ljud som spelar en avgörande roll
i människors kommunikation.

2. Det språk som består av ord och satser.
3. Icke-verbala uttryck för människans symbolskapande aktivitet, där andra

uttrycksmedel än ord används, exempelvis texter.

Kommunikation utgör grunden i arbetet. Poliser i yttre tjänst arbetar med ord,
symboler och gester för att kommunicera med allmänheten. Det talade språ-
ket, uniformens symbolspråk och kroppsspråk växlas från situation till situa-
tion. När fordon stoppas vid vägkanten används tydliga, markerade gester för
att fordonsföraren ska förstå hur han eller hon förväntas agera i situationen.
Poliser är tränade i att kommunicera tydligt via kroppsspråket och som visuell
förstärkning bärs en reflexväst utanpå kläderna. När fordonet väl står stilla kom-
pletteras gesterna och kroppsspråket med dialog genom förarens öppnade sido-
ruta. När polisen vid en skärpt situation drar tjänstevapnet ur hölstret
kommuniceras en beslutsamhet samtidigt som maktutövningen via vapnet drivs
till sin spets. Som symbolhandling betraktat är vapnets förflyttning från hölstret
till handen talande. En tydlig mantelrörelse som både kan ses och höras tillför
situationen ytterligare skärpa, som ett led i en stegvis upptrappning. Syftet med
stegringen är att undvika situationer som kräver fysiskt våld.

Arbetsinnehållet för polisanställda varierar med stor bredd mellan starka och
svaga situationer (Hughes, Ginnett och Curphy, 1999, s. 201). I polishuset är
kontroll kännetecknet för de anställda exempelvis genom låsta dörrar, tillgäng-
lighet till dokument och litteratur samt datorstöd för verksamheten – här ut-
förs arbetet i starka situationer. Arbetet ute på fältet däremot – i svaga situatio-
ner – kännetecknas av många osäkerheter (jfr Carlströms (1999) beskrivning
av spanarnas arbete). Situationerna på fältet blir ofta händelsestyrda, okända
och därför svårbedömda. Detta gäller särskilt för personal med kortare anställ-
ningstid och för dem som saknar yrkesrutinen. Polisarbete i svaga situationer
kan innebära risker för personalens personskador.
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Strävan för personal i yttre tjänst är att omvandla svaga situationer till starka
situationer. Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom taktiska uppträd-
anden i de specifika situationerna. Erfarenhetsbaserade handlanden, övningar
och utbildningsinsatser kan underlätta omvandlandet i arbetet av svaga situa-
tioner till starka situationer.

Erfarenheter och yrkeskunskaper via anpassningsinriktat lärande i arbetet över-
förs genom imitation mellan polisväsendets personal. Individen (gruppen) lär
sig något med utgångspunkt från givna uppgifter, mål och förutsättningar
(Ellström, 1996, s. 151).

Lärlingsmodeller (och reproduktiva läranden som följer av dem) står domine-
rande inom delvis slutna system.36 Den grundläggande polisutbildningen av-
slutas efter fyra terminers högskolestudier med sex månaders praktikutbildning
(RPS, 1999a, s.72). Praktiktiden läggs upp med utgångspunkt från en lärlings-
modell som inspireras av mönsterpedagogiken (Svedberg och Zaar, 1998, s.
49-54). Erfarna handledare med flera tjänsteår inom polisyrket tar ansvar för
den studerandes lärande under den obligatoriska praktikterminen. Härmed
förmedlas polisarbete som kontrast många gånger till det ”skolbaserade polis-
arbetet” som studenten har lärt sig under fyra terminer (jfr praktiskt polis-
arbete i kapitel 9). Imitation utgör grunden för mönsterpedagogiken.

Poliser med kort anställningstid, som söker sig till en annan polismyndighet,
inskolas under ett antal år av erfarna kollegor genom polisarbete i yttre tjänst.
Antalet tjänsteår är en viktig utgångspunkt när patruller sätts samman – äldre
kollega åker tillsammans med yngre kollega. Äldre syftar till anställningstiden
inom polisväsendet, inte till levnadsåldern. Civilanställd personal lärs upp i
arbetet på samma sätt. Vanligen går man parallellt med en erfaren medarbetare för
att lära sig arbetet, utbildning är däremot mindre vanligt. Följden av exemplen
som ges blir att imitation och reproduktivt lärande ges stort utrymme. Yrkes-
kunnande överförs på de beskrivna sätten och det gör också värderingar och
synsätt som är kännetecknande för etablerade kulturer.

Poliser har autonomi, vilket betyder att yrkesgruppen har ett väsentligt infly-
tande över det egna arbetets organisation och innehåll samt över bedömningen

36 I första hand, när behov uppstår, söks kompetens och kunskaper som redan finns etablerade internt
inom polisväsendet vid någon av landets polismyndigheter eller vid polishögskolan. Det har mer
sparsamt förekommit att man vänder sig utanför polisväsendet.
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av medborgarnas behov av service. Polisens professionella service som här nämns
kan jämföras med andra yrkesgrupper, Claesson (1989, s. 144) har exempelvis
skrivit en avhandling om apotekarna. Servicen som polisen och apotekarna
tillhandahåller har som objekt liv/död eller annat som av samhället uppfattas
som synnerligen väsentligt. Yrkesutövaren upplever gärna yrket som ett ”kall”
med dygnet-runt-service som en utgångspunkt. Information och rådgivning
till medborgarna/klienterna ingår i servicen.

Statsförvaltningens styrformer

Polisverksamheten är politikerstyrd. Utöver den parlamentariska styrning på-
verkas polisen på olika sätt av samhällsomvandlingar och av tekniska innova-
tioner. I SOU 1999:69 beskrivs fem förändringstendenser i samtiden. För det
första är det tydligt att den traditionella industrisektorn har fallit tillbaka kraf-
tigt, istället ökar tjänstesektorn. Ett andra kännetecken är det förändrade ar-
bete som uppstår i kölvattnet av att ny teknik och nya sätt att organisera verk-
samheter införs. Humankapitalet blir genom detta en allt viktigare faktor. Till
viss del kan, för det tredje, förändringar av anställningsformer relateras till
omställningsprocessen – det sker en ökning av löntagare med tidsbegränsade
förordnanden. En fjärde företeelse är den höga arbetslöshet som växte fram
redan under 1970-talet. Den femte företeelsen rör relationerna mellan parterna
på arbetsmarknaden. Betydelsen av den svenska modellen minskar, där par-
terna på arbetsmarknaden får en allt svagare ställning.37

Detta visar att omvandlingar pågår men det kan vara svårt att bedöma förändrings-
takten vid ett visst tillfälle (jämför SOU 1991:56). Abrahamsson och Andersen
(2000) säger att förändringsdoktrinen som ofta diskuteras mycket väl kan vara
en myt. Författarna hänvisar till forskning inom ekonomisk historia som beskri-
ver att den industriella revolutionen (1860-1920) var omvälvande för västvärldens
länder. Jämfört med den industriella revolutionen är nulägessituationen mindre
dramatisk.

Det motsatta hävdas ofta, alltså att förändringstakten i samhället är särskilt hög i
samtiden.

37 Den svenska modellen omfattar enligt Nationalencyklopedin (1986–1996) goda relationer mellan
arbetsmarknadens parter, vilka i sin tur bygger på Saltsjöbadsavtalet år 1938 och övergången till
centrala löneförhandlingar under 1950-talet. Den svenska modellen används både som förebild
och som avskräckande exempel i den politiska debatten i andra länder.
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Vi lever i en tid där förändringarna sker med en sådan hastighet att vi nästan
tappar andan. Vi har en global marknad där konkurrensen sätter en oerhörd
press på våra ekonomiska institutioner. Vi lever i ett informationssamhälle där
utbildade arbetare tyglas med strikt arbetsdelning men där de efterfrågar
självstyre. Vi har olika nischmarknader där kunderna har blivit vana vid hög
kvalitet och vidsträckta valmöjligheter.

Osbourne och Gaebler, 1994, s. 30-31

Författarna menar att samhällsmedborgarna i den rådande samhällsdiskursen
efterfrågar extremt anpassningsbara institutioner, alltså verksamheter som är
lyhörda för kundernas behov och som erbjuder individuella lösningar. Samhäl-
lets medborgare kräver inflytande och delaktighet, även när det gäller samhäl-
lets offentliga tjänster. Genom de nyliberala influenserna under 1990-talet har
myndigheterna utvecklats att bli allt mer marknadsorienterade (Power, 1999).

Förändring av det slag som Osbourne och Gaebler diskuterar kan betraktas
som en historisk process (Braverman, 1985, s. 29). Historiska processer saknar
enligt Braverman den kemiska reagensens stabilitet och är därför svåra att be-
skriva med exakt skärpa. Utvecklingen ”uppkommer genom en tråd-för-tråd-
vävning av historiens mönster och inte till följd av utifrån påtvingade formler”.

Förändringsbehov inom polisen uppstår bland annat genom politiska refor-
mer eller i samband med ändringar i lagstiftningen. Reformer kan vara formu-
lerade på olika sätt. Enkelt uttryckt kan reformer vara tvingande (push) eller
rekommenderande (pull). I organisationsforskningen är reformperspektivet en
del av en rationell och instrumentell tradition.

Realiseringen av reformer kan avse olika genomförandeprocesser. Lindensjö
och Lundgren (1986) skiljer mellan guideline-writing och field-implementation.
Guideline-writing innebär att tjänstemän gör sin tolkning av reformer och
transformerar dem till olika slags bindande regler. Field-implementation handlar
om den yttersta verkställigheten av en reform. Denna utförs av street level
burecrauts, verksamhetens självständiga tjänstemän som har direktkontakter
med allmänheten (Lipsky, 1980). Närbyråkrater arbetar långt från den lagstif-
tande arenan och på distans från överordnade chefer, anställdas handlingsut-
rymme kan variera inom ett specifikt yrke och mellan olika autonoma yrken
(jämför polisyrket med exempelvis lärares och socialsekreterares arbete).
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I yrkesutövningen kan ofta den enskilde tjänstemannen på ett ganska fritt sätt
välja hur ett specifikt lagrum skall tillämpas. Poliser förfogar över den lag-
stiftade möjligheten att i vissa situationer lämna rapporteftergift istället för att
rapportera en förseelse (polislagen 1984:387, FAP 101-2). Rapporteftergift får
lämnas om brottet med hänvisning till omständigheterna i det särskilda fallet
är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle leda till annan påföljd
än böter. Variationerna i tillämpningen av rapporteftergifter är i praktiken stora.
Vissa polismän ser ofta mellan fingrarna, eventuellt talar man med lagöverträda-
ren för att förmå personen att göra rätt i framtiden. Andra poliser är mer ni-
tiska i arbetet och rapporterar åtskilliga förseelser per vecka. Det är bedöm-
ningar hos de enskilda polismännen vid olika situationer som avgör när någon
skall rapporteras. Därutöver inverkar även kollektivets uppsatta normer som är
styrande men dolda. Poliskulturen är stark och normer i poliskulturen kan styra
enskilda polisers yrkespraktik – exempelvis tillämpningen av rapporteftergifter.
Antalet utfärdade rapporter har att göra med hur poliser utifrån olika grunder
värderar ett väl utfört arbete. Uppfattningarna går isär i den annars så homogena
kåren – kvantitativa mått (antal ordningsbot) står mot kvalitativa samtal med
pedagogiska syften.

Sannerstedt (1992) skiljer mellan beslutsfattarroller och verkställanderoller (jfr
Lindensjö och Lundgrens (1986) indelning). Riksdag och regering är exempel
på beslutsfattare medan förvaltningsorganisationer såsom exempelvis polisen
är exempel på verkställare.

Variationer i de finansiella anslagen och andra former av politisk styrning på-
verkar i någon mening polismyndigheters verksamhet och organisation. Inom
näringslivet jämförelsevis, kan organisationers förändringsförmåga utifrån
marknadens krav vara avgörande för framtiden. En konsekvens av de
konkurrensvillkor som råder bland marknadsaktörerna är att vissa verksamhe-
ter dukar under inför konkurrenstrycket. Den offentliga sektorns villkor är
delvis annorlunda. Argumenten varför förändringar skall ske kan vara diffusa
(Thomassen och Strand, 2000, s. 197). Organisationer kan bestå, trots svårig-
heter att anamma ändrade förutsättningar eller villkor – genom politiska be-
slut löper verksamheterna vidare.

Ett traditionellt sätt att beskriva statens styrning är direkt-, regel, ram-, resul-
tat- eller målstyrning och till dessa styrformer brukar man också räkna in belö-
ningar och sanktioner. Under senare år har begrepp som ekonomi- och kvalitets-
styrning tillkommit (Bjuremark, 2002, s. 22). De grundläggande principerna
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för styrningen av de statliga verksamheterna har förändrats från 1980-talet och
framåt. Regelstyrningen har slopats samtidigt som beslutsbefogenheter har de-
centraliserats till myndigheterna. Detta innebär att statsförvaltningen som ti-
digare var starkt centraliserad och regelstyrd numera är mer decentraliserad.
De bärande idéerna i samtiden är mål- och resultatstyrning, vilket kan ses som
en förstärkt styrning men också som öppnare styrformer.

Budgetansvar inom polisväsendet har decentraliserats under de senare åren. Un-
der mitten av 1980-talet skedde en viss delegation av ekonomiskt ansvar, från
central nivå till lokal nivå, då ansvaret för civilanställdas löner samt förvaltnings-
kostnader överfördes till polismyndigheterna. Från budgetåret 1992/93 infördes
ett budgetsystem inom polisen som bland annat förde med sig att även polis-
anställdas löner och lokalkostnaderna överfördes till den lokala polis-
organisationen. Följden av decentraliseringen har därefter blivit att den lokala
polisorganisationen i ekonomiadministrativt hänseende har fått ökad betydelse.
Detta öppnar för lokal självständighet som utöver ekonomin också breddas och
rör polisverksamheten. Decentraliseringar kan föra med sig problem med att
hålla ihop tankefiguren om ett samlat polisväsende. Vida tolkningsutrymmen
som följer av samtidens styrningsprinciper kan äventyra den nationella lik-
riktningen av polisens verksamhet. Det är inte önskvärt utifrån ett politiskt per-
spektiv med stora avvikelser, därför riktas uppmärksamheter under 2000-talets
inledning gentemot En nationell polis (prop 2003/04:1). Idealet är att polisen,
fängelserna eller skattemyndigheterna skall ha likadan organisation och arbeta på
samma sätt i hela landet (Brunsson och Sahlin-Andersson, 1998, s. 79).

Närpolisreformens inriktningar

Polisväsendets följsamhet gentemot samhällsomvandlingar och diskurser har
betydelse eftersom verksamheten påverkas av medborgarnas förtroende. Sam-
arbete, dialog och förtroende mellan samhällsinvånarna och polisen är några
nyckelord som uttrycker en grundläggande princip. Den här principen är för-
bunden med närpolisreformens utgångspunkter:

Närpolisverksamheten bedrivs problemorienterat i nära samarbete med de som
bor eller verkar i området. Närpolisen har regelbundet informationsutbyte med
andra myndigheter i området, till exempel socialtjänsten

Rikspolisstyrelsen, 2001
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Det förekommer på andra håll i världen alternativa sätt att se på polisen i samhäl-
let. I vissa länder betonas ordningshållningen framför nämnda samarbetsprinciper,
där polismannen som Homo machinus står i symbios mellan kropp och maskin
(Holmberg, 1972, s. 6). Olikheter i verksamhetsidén kan variera mellan Police
Force och Police Service. Det förekommer även skillnader i utbildnings- och
personalsammansättningar som visar sig vid internationella jämförelser.
Kompetenskraven för olika slags poliser, exempelvis så kallade kontorspoliser (i
inre tjänst) i förhållande till patrullerande poliser (i yttre tjänst) kan variera inom
en poliskår och mellan olika länder. Termen polis kan med andra ord ha en rad
olika innebörder, det existerar ingen internationell definitionsstandard inom det
här området (jfr Granér, 2004, s. 15 samt Noree, 2004, s. 12).

Implementeringen av närpolisreformen påbörjades vid polismyndigheterna om-
kring år 1992. Utgångsläget var då varierande mellan landets polismyndighe-
ter. Vissa av myndigheterna i glesbygdsområden upplevde att reformen till stora
delar speglade hur arbetet redan bedrevs. I storstäderna däremot upplevdes
steget vara längre, här krävdes större åtgärder. Förnyelsepropositionen (prop
1989/90:155) utgör vid sidan om andra utredningar bakgrunden till närpolisen.
I propositionen framhåller departementschefen att polisens huvuduppgift är
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Som ett led i ansträngningarna
att nå det kriminalpolitiska målet, att minska brottsligheten, bör det ske en
ökad inriktning mot brottsförebyggande insatser i vid mening. Närpolis-
verksamhet bygger på att polisen arbetar synligt och förebyggande. Regeringen
konkretiserade styrningen under 1990-talet i den här riktningen och i budget-
propositionen år 1997 framhöll regeringen att närpolisen skall bli basen i poli-
sens verksamhet (RPS 1999a, s. 21).

Rikspolisstyrelsen definierar närpolisverksamheten på följande sätt i planerings-
förutsättningarna för år 1999 (något förenklat).

• Verksamheten skall bedrivas problemorienterat i nära samverkan med dem
som bor och verkar i området.

• Verksamheten skall organisatoriskt bedrivas inom ett geografiskt avgränsat
område inom närpolisområdet.

• De poliser som arbetar i närpolisområdet skall arbeta mot brotts- och
trygghetsrelaterade mål. Varje polis bör tilldelas ett personligt ansvarsom-
råde; ett sådant ansvarsområde bör i första hand vara geografiskt; även ett
funktionellt ansvar kan dock förekomma.
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• Arbetet skall inriktas mot vardagsbrottsligheten inom närpolisområdet och
mot de där förekommande ordningsproblemen; ungdomsbrotten skall så
långt det är möjligt handhas av närpoliserna. De prioriterade områdena vålds-
brott och narkotikabrottslighet skall särskilt beaktas. Detsamma gäller brott
med rasistiska inslag.

• Närpolisernas medverkan i utryckningsverksamheten skall organiseras så att
planerade aktiviteter kan genomföras på ett effektivt sätt.

I planeringsförutsättningarna för 2003 görs vissa tillägg. Bland annat betonas
vikten av att kommunerna hanterar sina ansvarsområden (jämför samverkans-
hjulet i kapitel 2). Arbetstiderna berörs också i dessa tillägg. Det skall särskilt
beaktas att tjänstgöring sker på tider och platser där behovet är som störst. Beträf-
fande utryckningsverksamheten har regeringen betonat att denna skall planeras så
att den inte stör utvecklingen av närpolisverksamheten (RPS, 1999a, s. 21-22).
Granér (2004, s. 16) finner som en avgränsning gentemot ordningspolisen att
närpoliser inte arbetar nätter.

Betydelsen av det problemorienterade arbetssättet (POP) lyfts fram i anslutning
till detta, det är inom närpolisen som det här arbetssättet har utvecklats.38

I regleringsbrevet för 1995/96 betonas betydelsen av POP.

Det problemorienterade synsättet är strategin för polisens arbete. Kunskapen
om kriminella handlingar och bakomliggande orsaker skall användas aktivt
för att förhindra att brott och ordningsstörningar uppstår. Polisen skall i det
problemorienterade polisarbetet, samarbeta med föreningar, företag och
institutioner i samhället. Ett stort ansvar för att samarbeta åvilar polisen.

                Regeringskansliet, 1995

POP skall genomsyra all polisverksamhet, inte bara närpolisens arbete.

38 Rikspolischef Sten Heckscher definierade problemorienterat polisarbete på sitt personliga sätt under
en föreläsning 2000-10-13 i Umeå som vände sig till polisutbildningens lärare och studenter.
Heckscher använde begreppet kunskapsbaserat polisarbete synonymt med POP under föredraget.
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Närpolisreformens realisering

Genomförandet av närpolisen har kantats av implementeringsproblem. Brist
på resurser har i debatten förts fram som kanske den vanligaste orsaken. Polis-
anställda på olika nivåer har fört fram detta och Rikspolischefen uttrycker föl-
jande i en intervju.

Vi kommer inte så värst mycket längre utan tillskott. För att närpolisreformen
ska kunna överleva och genomföras fullt ut är det nödvändigt.

Heckscher, 1999

Den politiska bedömningen har varit att reformen skulle genomföras utan sär-
skilda resursförstärkningar. Brottsförebyggande rådet betonar att en minst lika
viktig fråga är hur polisen använder de tilldelade resurserna (Brå, 2001) Poli-
sen förbrukade 13 miljarder kronor år 2002 och 13,5 miljarder kronor år 2003
för att ge den ekonomiska diskussionen perspektiv (prop 2003/04:1). Det finns
mot denna bakgrund anledningar att lyfta blicken även till andra områden än
enbart de ekonomiska aspekterna, exempelvis myndigheternas genomförande-
strategier. Har polismyndigheternas förändrarkompetens i det här fallet varit
otillräcklig (Gustafsson, 1996)? Brå nämner följande i en granskning av när-
polisreformen (Brå 2001, s.7).

Statsmakternas intentioner är att närpolisorganisationen ska utgöra basen i
polisorganisationen. Om man med detta menar att polisens arbetsuppgifter
i första hand bör utföras i enlighet med allpolismodellen, kan närpolisreformen
inte sägas vara fullt utbyggd. För en inte obetydlig del av landets poliser har
reformen troligen främst inneburit ett namnbyte. Poliser som tidigare benämndes
ordningspoliser, benämns idag närpoliser, utan att någon egentlig förändring
i deras arbetssätt har skett.

Allpolis som här nämns är en benämning på generalister som arbetar med
brottsförebyggande frågor, ordningspolistjänst och kriminalpolistjänst. Brå fin-
ner enligt samma rapport att ungefär hälften av närpoliserna i landet även kan
betecknas som allpoliser.

Efter ungefär sex år började närpolisen vid olika utvärderingar att betraktas
som organisatoriskt genomförd (Brå, 1999 och RRV, 1999). Uppföljningar
visar att det fortfarande tycks finnas betydande brister i genomslaget i det prak-
tiska polisarbetet. Frågan om en reform är organisatoriskt genomförd eller om
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reformen också har fått ett praktiskt genomslag är intressant när detta betrak-
tas utifrån ett organisationsutvecklingsperspektiv (se exempelvis Cummings
och Worley, 1997). Min tolkning av det väsentliga i skillnaderna är att en
organisatoriskt genomförd reform betyder att rutor i organisationstablåer har
förändrats och att vissa byten av begrepp och/eller benämningar för delar av
personalen har ägt rum.

Styrningen av närpolisreformen kan mot den här bakgrunden i en analys snarare
ses som ett styrförsök än som reell styrning (Czarniawska-Joerges, 1992, s. 294).
Lundh (2004, s. 98) beskriver att största delen av närpolisernas tid ägnas åt att
kartlägga och utvärdera verksamheten, inte åt att utföra den. Lärande på organi-
satorisk nivå är ett centralt men sammansatt område som har bäring mot de
förändringsprocesser som följer av reformen. I det här fallet har ”muddling
through” ersatt polismyndigheternas reella förändringsarbeten med processer som
i konstruktiv mening engagerar de anställda (se Lindblom presenterad i Ds
1999:49). Strukturella frågor såsom indelning av verksamheten i närpolisområden
samt anskaffning av särskilda närpoliskontor har starkt betonats. Lärande på or-
ganisatorisk nivå samt jämkningar kring reformens nytänkanden med de lokala
arbetsplatskulturerna tycks inte ha beaktats på samma sätt.

Som jag i det här sammanhanget förstår och använder termen ”muddling through”
handlar det om tempofattiga och ineffektiva rörelser utan särskild kraft, fokuse-
ring eller rationalitet. ”Muddling through” lämnar avtryck i det organisatoriska
minnet (kulturen) och ger inte en god grund för framtida förändringsarbeten.

Sammanfattning

Kapitlets första del behandlar polisens organisation och beskrivningar av polis-
arbete. Exemplifieringarna och jämförelserna i det här avsnittet diskuteras med
stor bredd med hänvisning till de begränsningar som finns i den tidigare forsk-
ningen i Sverige kring polisens organisation, kultur och ledarskap. De breda
beskrivningarna kan underlätta vår förståelse av interaktionerna. Polisen jäm-
förs med andra yrkesområden såsom kyrkan, brandkåren, ambulansen och
försvarsmakten – exempel hämtas också från apotekaryrket och läraryrket.
Kapitlet behandlar även en kortare diskussion om styrningen av polisen.

I avslutningen diskuteras närpolisreformens innehåll och inriktningar, problem-
orienterat polisarbete samt implementeringen av dessa reformer. Vi finner med
stöd av utvärderingar att närpolisreformen har begränsats av olika hinder,
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”muddling through” har blivit kännetecknande för reformens realisering (jfr
första kapitlet som också tar upp hinder för närpolisreformen). Otillräckliga
ekonomiska förutsättningar har ofta förts fram som en av orsakerna till refor-
mens diffusa genomslag.

Om vi jämför polismyndighetens kvalitetsprojekt som har diskuterats i tidi-
gare kapitel med närpolisreformen finner vi vissa likheter. I båda fallen handlar
det om genomgripande förändringsarbeten som tar sikte på delvis nya arbets-
sätt. Kraven som måste ställas på organisatoriskt lärande i båda fall bär på
likheter för att nå uppställda målsättningar med respektive aktiviteter. För att
nå dessa mål förutsätts utvecklingsinriktat lärande på organisatorisk nivå sna-
rare än traditionellt och anpassningsinriktat lärande.
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Order kom från polisen, att demonstranterna skulle drivas bort från Norrbro
och Gustaf Adolfs torg. Polismän till häst och till fots gjorde chock med dragna
sablar mot folkmängden. Trängseln blev oerhörd i de trånga gatorna från torget.
Många personer finge hugg av sablarna och slag av ridpiskorna. Hjalmar
Branting, som tillkommit för att lugna ner stämningen bland demonstranterna,
erhöll ett slag av en sabel. Som ung polisman fick jag den uppfattningen, att
flera äldre polismän vid detta tillfälle uppträdde onödigt häftigt och brutalt
utan urskillnad till person.

 Extra poliskonstapel Henning Steijnick, 1917

Begrepp som presenteras i det här kapitlet, organisationskultur och poliskultur,
syftar liksom byggstenar till formandet av polisens organisationskultur längre
fram i arbetet. De frågor och områden som här behandlas ligger nära Ekmans
(1999) forskningsresultat om småpratets betydelser för praktiken.

Polisen, som beskrivning, kan betraktas som en juridisk organisation med hierar-
kisk uppbyggnad. Polisen har som en följd av de hierarkiska strukturerna betrak-
tats som en rationell organisation med fokusering på auktoritära förhållanden
och stelbenthet (Ekenvall, 2002). Skriftliga dokumentationer reglerar verksam-
heten i form av lagar, anvisningar med mera. Ekman (1999) finner emellertid,
trots rättens formellt starka ställning, att informella strukturer inom poliskulturen
och småpratet mellan anställda påverkar ledningens möjligheter att leda och för-
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ändra verksamheten. Texter utmanas av de informella kontaktnäten som utgör
centrala delar av kulturen.39

En stark organisationskultur kan begränsa styrbarheten av verksamheten, detta
gäller såväl politisk styrning (styrning av polisen) som arbetsledning på
myndighetsnivån (styrning i polisen). Den vertikala styrprincipen och hierarki-
ska ordningen som har en grund i Webers (1987, s. 59) utgångspunkter utma-
nas av starka organisationskulturer. Weber talar om hierarkins villkor.

Principen om tjänstehierarki och instansordning, d v s ett fast organiserat system
över myndigheternas över- och underordnande, varvid de lägre kontrolleras av
de högre.

Polisväsendet utför sitt uppdrag genom en byråkratisk organisation, vilket bland
annat betyder att den formella maktutövningen baseras på rationaliteter som
knyter an till Webers principer.

Vad är en organisation?

Enkelt uttryckt är en organisation en grupp människor som samverkar med
varandra genom en koordination av ansträngningar (Schein, 1974). Då män-
niskor samordnar sina aktiviteter finner de att de kan uträtta mer än vad var
och en av dem ensam kunde ha utfört. Enligt Etzioni (1970) är organisationer
sociala enheter som avsiktligt konstrueras och rekonstrueras av människor för
att speciella mål skall uppnås. I organisationer finns, för det första, en medve-
tet strukturerad arbetsfördelning. För det andra finns det ett eller flera makt-
centra i organisationer. För det tredje sker där byten av personal – arbetstagare
rekryteras, avlägsnas eller omplaceras. Schein (1974, s. 19) förutsätter att det
finns ett eller flera mål som vägleder samordningen mellan de som arbetar.
Inom organisationer finns en auktoritetshierarki som är nära förbunden med
uppdelningen av arbetet och koordinationen, följande anges:

En organisation är den rationella koordinationen av aktiviteterna hos ett antal
människor för att uppnå något gemensamt samt bestämt syfte eller mål genom
fördelning av arbete och funktioner och genom en hierarki av auktoritet och ansvar.

39 Enligt Ekman (1999) har småpratet en normreproducerande funktion. Normer reproduceras genom
samtal, föreställningar sprids om hur polisarbetet är och bör vara från en polis till en annan. Småpratet
sker ständigt – det sker samtal vid kafferaster, under kommenderingar, i samband med vidare-
utbildningar och i polisbilar.
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Noterbart är att föremålet för sådan koordination som Schein talar om är akti-
viteter, inte människor eller något annat. En senare definition av organisations-
begreppet uppmärksammar konflikter mellan olika intressenter.

Organisationer är planmässigt inrättade strukturer, som konstruerats av någon
person, grupp eller klass i det bestämda, medvetna syftet att förverkliga uppnåendet
av vissa mål, som ligger i huvudmannens intresse (och som ofta står i mot-
satsställning till andra intressen). Organisationer används av olika aktörer som
medel för rationella, planerade strävanden. Organisationer är till för att utföra
arbete: för att bedriva produktion (som kan vara materiell eller immateriell).

Abrahamsson, 1982, s. 8

Organisationer kan betraktas som komplexa system som består av samtidigt
existerande och delvis motsägande subkulturer. Termen organisation kommer
ursprungligen av det grekiska o’rganon som betyder verktyg eller redskap, or-
ganisation används som verktyg för huvudmannen att uppnå målen för verk-
samheten (Söderström, 1983). Organisationer är öppna system – obestämda
och utsatta för osäkerhet – men samtidigt föremål för rationalitetskrav och
därför i behov av förutsägbarhet och säkerhet (Thompson, 1988). Organisa-
tioner kan också uppfattas som sociala konstruktioner som byggs och byggs
om varje dag genom vardagliga handlingar (Czarniawska-Joerges, 1992). Or-
ganisationer fyller samtidigt två funktioner; de utgör den optimerade produk-
tionsapparaten samtidigt som de är ett gott hemviste för anställda (Jansson,
1999). När man jämför olika organisationer finner man att dessa vägningar
också utgör en kulturfråga.

Polisen kan enligt Norée (2004) i den språkliga bemärkelsen betyda organisa-
tionen eller tjänstemannen vilket kan leda till sammanblandningar. Jämför vi
detta med skolväsendet, för att få ett jämförande exempel, så finner vi att där är
uppdelningen i språklig mening tydligare mellan skolan och läraren. I en tid-
ningsartikel kan vi exempelvis utläsa att ”polisen säger att man känner till gärnings-
mannens identitet”. Detta kan utläsas på olika sätt. Polisen kan i det här fallet
vara en enskild polisman som uttalar sig men det kan också handla om poliser
i kollektiv. Textavsnittet kan för det tredje stå för att detta är en allmän känne-
dom inom polisorganisationen. Termen polisanställda är också tvetydigt efter-
som det kan avse polispersonal eller anställda inom polisväsendet. Polisanställda
som term bör nog undvikas, poliser och civilanställda blir istället tydligare. Gå
till polisen kan i språklig mening betyda att man vänder sig till en polis eller att
någon befattningshavare inom polisväsendet kontaktas, polis eller civilanställd.
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Kultur

Miljö och kultur är i likhet med polisen exempel på begrepp som möjliggör
många tolkningar. Kulturbegreppet används ibland för att täcka allt och inget,
det är inte ovanligt att ytliga fenomen beskrivs istället för meningen och idé-
erna på djupet (Alvesson, 2002, s. 3). I vissa sammanhang poängteras gemen-
samma föreställningar och trossatser medan andra forskare snarare framhåller
värderingar och normer. Det förekommer även att kulturer ses som symbol-
system (Alvesson, 2001, s. 11).

Kultur är sociala fenomen som delas av alla eller i stort sett alla medlemmar i
en social grupp. Kulturen försöker den sociala gruppen överföra till nya delta-
gare. Beteenden hos gruppers medlemmar påverkas av kulturen och också med-
lemmarnas sätt att se på omgivningen (Adler, 1997). Kulturer blir därför inte
exakta – de är föränderliga över tid och kan därför jämföras med processer.
Som helhet är processen oändlig, externaliseringar beror på tidigare tolkningar
vilka i sin tur beror på tidigare externaliseringar (Hannerz, 1992, s. 9).

Kulturbegreppets olika innebörder varierar mellan olika vetenskaper men även
inom dessa. Inom antropologin används begreppet med stor vidd. Inom socio-
logi och humaniora däremot är begreppets innebörd vanligen mer avgränsat. På
en övergripande nivå handlar kultur om det immateriella – uppfattningar, idéer,
traditioner och normer. Alvesson (2002) säger att kultur snarare existerar ”mel-
lan huvuden” på en grupp av människor än ”inom huvudet” på var och en.

Ökat intresse för organisationskulturer

Det allmänna forskningsintresset för organisationskulturer har vuxit sig allt
starkare sedan 1980-talet. Bang (1999) finner att böckerna ”In Search of Ex-
cellence” av Peters och Waterman och ”Corporate Cultures” av Deal och Ken-
nedy från början av 1980-talet i en mening var startskottet för det stora intres-
set i samtiden. Den revolutionerade händelseutvecklingen inom den japanska
industrin (det japanska undret) bör också nämnas i det här sammanhanget
som ett annat fenomen som lockat forskare. Den tidigare så imponerande ut-
vecklingen i Japan efter andra världskrigets slut har relaterats till organisations-
kulturella frågor enligt olika forskare (se exempelvis Deming, 1986 och Imai,
1986). Den japanska industrins snabba expansion under efterkrigstiden har
enligt Oakland (1993) även varit en betydelsefull inspiration för utbredningen
av total quality management i Amerika.
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Hofstede (1991) säger att det inte finns någon standardiserad definition av
begrepp som företags- eller organisationskulturer men de flesta som skriver om
dem brukar vara överens om att begreppen är holistiska på så sätt att helheten
är mer än endast summan av olika delar. De är historiskt relaterade och refere-
rar därför till organisationens tidigare händelser. Organisationskulturer är
”mjuka” och socialt konstruerade av dem som formar organisationen, de är
relaterade till ritualer och symboler – sådant som antropologer ofta studerar.
Slutligen är organisationskulturer svåra att förändra och i debatten kring
organisationskulturer diskuteras hur sammansatt detta i realiteten är.

Berg (2003) hävdar att området innefattar så många komplexa fenomen, att
det därför inte är möjligt att återge kulturers samtliga delar. Forskningen kan
däremot lyfta fram väsentliga delar av kulturer.

Bang (1999, s. 23) ger sin syn på vad som karaktäriserar organisationskultur
utifrån följande beskrivning.

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna
samverkar med varandra och omvärlden.

I Scheins (1992, s. 12) definition berörs bland annat socialiseringen av nya
gruppmedlemmar.

A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its
problems of external adaption and internal integration, that has worked well
enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as
the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.

Det finns nära förbindelser mellan begrepp som företagskultur, företagsklimat,
arbetsplatskultur och organisationskultur även om vissa skillnader bör upp-
märksammas. Företagskultur passar inte särskilt väl in som beskrivning av of-
fentliga organisationer. Skillnader gör att polisen inte bör betraktas som ett
företag, inom polisen talar man ibland även om verkskulturen. Organisations-
kultur, jämfört med företagskultur, kan även användas i sammanhang utanför
arbetslivet – exempelvis inom föreningslivet.
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Symboler, hjältar, ritualer och värderingar är enligt Hofstede (1991) fyra olika
områden som tillsammans täcker begreppets innebörder. Symboler: Sådant som
i första hand bara känns igen av dem som delar den specifika kulturen. Hjältar:
Betydelsefulla personer som särskilt lyfts fram inom en specifik kultur. Ritualer:
Socialt viktiga aktiviteter (exempelvis fester) som syftar till att främja det ge-
mensamma. Värderingar: Värderingarna är oftast undermedvetna, men de är
betydelsefulla och utgör kulturens kärnelement.

Den tidigare forskningen om organisationskulturer har i många fall utgått från
ett av tre tänkbara perspektiv; integration, differentation och fragmentation
(Martin, 1992, s. 12-15). Forskare som arbetar med integrationsperspektivet finner
att det existerar en enda gemensam kultur och att anställda i stort uppvisar kon-
sensus med avseende på viktigare uppfattningar. De som arbetar utifrån differente-
ringsperspektivet är öppna för förekomster av subkulturer, att det kan förekomma
olika parallella kulturer i en organisation. Fragmenationstraditionen slutligen
betonar i vid mening områdets komplexiteter med subkulturer som är motstri-
diga. Organisationskulturer utifrån det här perspektivet är kaotiska och ständigt
föränderliga – konsensus saknas exempelvis.

Kulturer betraktas ibland som nerifrånrörelser som kan konfrontera arbetsled-
ningen. Willis (1981) beskriver att arbetstagarna kontrollerar arbetstakten i
arbetsplatskulturen som han analyserar och att arbetstagarna även har skaffat
sig viss kontroll över bemanningen. Bland arbetstagarna har en stark kultur
vuxit fram och utfrysning är straffet för den som inte följer informella normer,
som exempelvis att avslöja någon arbetskamrats felaktigheter för förmannen.
Willis presenterar följande intervjuutskrift i sitt arbete:

(...) Ingen pratar med honom, dom ger honom inte eld, ingen tänder cigaretten
åt honom eller så... Som när han sätter på sin kittel på spisen en morgon, så
knuffar dom ner den, va, häller ut vattnet, öser i sand, allt sånt. Om han kom
till förmannen, ’Dom hällde sand i min kopp´. Och sånt snack, ’Vem var det
då?´. ’Jag vet inte vem det är´. Han kommer aldrig på vem det är.

Bland näringslivets företrädare är det vanligt att man strävar efter att odla starka
företagskulturer med syfte att hålla nere personalomsättningen samt att stärka
verksamheten gentemot konkurrenter. Ledningar som strävar genom aktiva åt-
gärder för ett sådant tillstånd – för starka kulturer – skall samtidigt vara observanta
på att dessa, med hänvisning till resultat som Willis (1981) presenterar, kan ha
olika sidor. Starka organisationskulturer kan utifrån arbetsledningens  perspektiv
vara problematiska.
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Poliskulturens karaktäristika och konsekvenser

Tidigare forskning i Sverige har bland annat uppmärksammat polisaspiranters
socialisering till polisyrket och polisers kåranda (Ekman, 1999), manliga nor-
mer inom polisen (Andersson, 2003, Cedermark Hedberg, 1985, Åse, 2000),
polisers syn på kunskap och synen på det brottsförebyggande arbetet (Torstens-
son och Wikström, 1995), relationer mellan poliser och polischefer (Ekman,
1999, Holgersson, 2001), polisers attityder till oegentliga beteenden (Eken-
vall, 2002), patrullerande polisers yrkeskultur (Granér, 2004) samt humorns
betydelse i polisarbetet (Granér och Nilsson, 2000). Nämnda forskningsom-
råden har även uppmärksammats i andra sammanhang än de vetenskapliga.
Silverbark (2001) har med ett historiskt perspektiv i en antologi dokumenterat
polisarbetets villkor i Stockholm före polisens förstatligande år 1965. I denna
skildras ursprungen till samtidens poliskultur. Lindgren, Pettersson och Hägg-
lund (2001) har studerat polisers arbete med brottsoffer och inställningar gen-
temot dessa. Lundh (2004) har problematiserat polisers kåranda. Andra un-
dersökningar som direkt eller indirekt rör poliskulturen har initierats av
polisernas fackförbund, exempelvis Så har vi det på jobbet – en rapport om
polisens arbetsmiljö (Polisförbundet, 1998). I studien har Statistiska central-
byrån (SCB) på uppdrag bistått Polisförbundet med undersöknings- och analys-
kompetens. Utöver detta har jämställdhetsfrågor uppmärksammats i olika tid-
ningsartiklar, exempelvis Polistidningen och tidningen Svensk Polis.

Den internationella polisforskningen har belyst poliskulturer i ett stort antal
forskningsrapporter, exempelvis Holdaway (1983), Sparrow, Moore och Kennedy
(1990), Reiner (1992) samt Ortiz och Peterson (1994). Skolnick (1966) som fors-
kar om amerikanska poliskulturer lyfter fram tre karaktäristika om det unika i
polisers arbetsmiljö.

•  att bli utsatt för fara och hot
•  att uppfattas som en auktoritet
•  att ha kravet på snabbhet och effektivitet i arbetet

Attityder som utvecklas inom polisens olika subgrupper innefattar bland an-
nat misstänksamhet mot allmänheten, betoning på vi kontra dom och lojalitet-
snormer inom kamratgruppen där betydelsen av grupptryck framhävs (Paoline
III presenterad i Ekenwall, 2002, s. 23-24).

Försiktighet som vägledande princip bör känneteckna jämförelser av olika
arbetslivskulturer. Faktorer kan inte utan vidare anses gälla i andra samman-
hang än där de framkommit. Arbetsplatsers storlek, personalsammansättning,
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ledning och händelser av betydelse (kriser) i organisationens historik påverkar
det unika i varje organisations kultur. Det svenska polisväsendet står i vissa
avseenden i en särställning, vilket begränsar generaliseringsmöjligheterna.40

Ekman (1999), Cedermark Hedberg (1985), Holgersson (2001) samt Granér
(2004) ringar genom sina respektive arbeten in fältet som kan benämnas polis-
kulturens kärna utifrån förhållanden i samtiden som råder i Sverige. Polis-
kulturen behandlas också i vissa offentliga sammanhang, exempelvis RRV
1996:64 samt regeringens proposition 1999/2000:100. En massiv massmedial
bevakningen av området skall också nämnas. Polisen har särskilt under de se-
naste åren bevakats i media, exempelvis Palmemordet 1986 och Göteborgs-
kravallerna 2001. Tidningar som Expressen och Dagens Nyheter har exempel-
vis under 1990-talet publicerat flera kritiska artiklar där poliskulturen ifråga-
sätts. Vid läsning av texterna finner jag att poliskulturen ibland diskuterats
som synonym med polisens organisationskultur.41

Poliskulturen fyller olika funktioner, den kan såväl underlätta som försvåra
tillvaron för enskilda poliser. En kollega kan räkna med andra polisers upp-
backning i arbetet och vid sidan av arbetet – det finns genom polisers kåranda
ett skyddsnät som omsluter individen; ”Man ställer upp för varandra både
privat och i tjänsten” (Ekman, 1999, s. 167). Ekman går vidare utifrån dessa
konstateranden och resonerar kring sammanhållningen mellan poliser samt
spännvidden mellan normalitet och avvikelse (s. 199-200):

40 Personalsammansättningen inom polisväsendet har förändrats sedan 1950-talet med hänvisning
till de tre personalkategoriernas fördelningar respektive könsfördelningarna. Svenskt polisväsende
har av tradition varit polis- och mansdominerat men fördelningarna har jämnats ut något. År 1957
började de första uniformerade kvinnliga poliserna att fotpatrullera. Före 1950-talet arbetade
polissystrar inom polisen – kvinnor som inte bar polismans uniformering men som utförde vissa
polisiära sysslor, samt ett begränsat antal civilanställda kvinnor (Silverbark, 2001). Sedan 1970-
talets början har kvinnor formellt tillträde till polisyrkets alla funktioner (Cedermark Hedberg,
1985). Förändringar av det här slaget har inte ägt rum i omgivande länder, variationerna visar sig
vara stora vid internationella jämförelser avseende kompetensnivåer och personalsammansättning.

41 ”Heja Kapten Klänning” skriver Expressens ledare 1999-10-07. Artikeln ger länspolismästare Göran
Lindberg stöd för arbetet med att försöka begränsa machokulturen inom Uppsalapolisen. Lindberg
talar om behovet av ”ett mjukare polisarbete”. Han betonar vikten av jämställdhet och god etik
inom polisen. De interna reaktionerna blev kraftiga i det här sammanhanget, 197 poliser i Uppsala
annonserade på ett demonstrativt sätt om nytt arbete i protest mot länspolismästarens ledarskap.

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.1278



     

79

Närheten mellan poliser skapar en social sammanhållning och därmed ett
avstånd till andra (ickepoliser). Att vara accepterad av poliskretsen är av
avgörande betydelse för poliser. Poliser är därför mer känsliga för sanktioner
från varandra än vad de är för sanktioner från till exempel medborgare.
Sanktioner kring kollegialitetsnormer lever länge kvar som historier och sprids i
småpratet. Detta är en viktig skillnad mot de sanktioner polisen upplever komma
från medborgare eller polischefer (vid brott mot direktiv).

Det råder ömsesidiga förpliktelser mellan poliser som arbetar i yttre tjänst.
Innebörderna av de ömsesidiga förpliktelserna beskrivs av de Swaan (2003, s.
97): Du bör hjälpa den som du själv har haft hjälp av, och du får inte skada den
som en gång har hjälpt dig.

Polisarbetet är krävande och ofta händelsestyrt, arbetet spänner över liv och död
och poliser måste kunna förhålla sig professionellt till plikt, glädje, lojalitet, hjäl-
teroll, våld, likgiltighet, makt och vanmakt. Kontrasterna kan ibland vara stora,
då polisen går från ett besök bland barnen vid ett daghem för att kort därefter
tackla ett beredskapskrig mot terror (Thomassen och Strand, 2000, s. 188).

Skyddsnäten är toleranta, enskilda poliser måste gravt bryta mot poliskulturens
tysta regler för att ställas utanför kårandans gemenskap. Straffåtgärderna ge-
nom informella sociala sanktioner som kan tas till är att genom skvaller tala illa
om personen, bespotta honom, man slutar att hälsa på honom, negligerar ho-
nom eller utesluter honom helt och hållet från allt umgänge (de Swaan, 2003,
s. 99). Sociala sanktioner kan riktas mot personer som bryter mot de gemen-
samma koderna – dessa koder är outtalade men de påverkar sociala umgängen.
Koderna diskuteras sällan öppet och de dokumenteras inte i skriftspråk. Det
finns koder som kategoriserar synen på bättre och sämre sysslor – Joelsson,
Tengblad och Wilhelmsson (1993) talar om tre nivåer vid ordningsavdelningen.
Högst i rang står att åka radiobil följt av fotpatrullering. Lägst rang har stations-
tjänst med ansvar för arresten.

Vi kan ställa polisers vi-anda och sammanhållning i jämförelse med Lysgaards
(1985) forskningsresultat från 1960-talet om industrigrupper som baseras på
förhållanden vid en pappersfabrik i norska Östfold. Kollektivet skiljer sig en-
ligt Lysgaard från enklare kamratgrupper genom att den gemensamma
situationsuppfattningen stärks av att tolkningar av situationer sker på likartade
sätt (s. 148-150). En enhetlig problemtolkningsprocess innebär att kollektivet
med stor överenstämmelse betraktar situationer och omgivande grupper.
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Lysgaards (1985) kollektivteori belyser bland annat motgruppers handlingar
som i vissa fall konfronterar arbetsledningen. De underordnade sluter sig sam-
man utifrån positioner i spänningsfältet mellan mänskliga behov och arbetslivets
prestationskrav.

Bra socialisation av organisationens nya medlemmar är stärkande för kulturen
när rätt person väljs ut som tillgodogör sig skickligheter, kunskaper och den
motivation som arbetet kräver (Eriksson, 2000, s. 29-30). Enkulturation är en
benämning på processen i vilken människor lär sig en kultur (Herskovits, 1965).
Anställningstiden som ”räv” i ordningspolistjänst formar nyutexaminerade
poliser, både normer och kontranormer lärs genom imitation där förebilderna
är kollegor med längre anställningstid. Lärlingsmodellerna som används för
inskolningen av poliser bidrar till att yrkeskunskaper överförs men också att
värderingar och normer som är förankrade i verksamhetens historia befästs.
Enkulturationen som äger rum är en all-genomträngande process, ett absorbe-
rande, som inblandade för det mesta är omedvetna om. Genom internalise-
ringen ordnas form och innehåll i accepterat och eftersträvansvärt uppförande.
Gränserna för det individuella beteendet och variationerna som är tillåtna för
beteendet kommer också genom enkulturationen.

Gunnmo (2004, s.9) har i en rapport uppmärksammat reproduktionens pro-
blematik, något som knyter an till enkulturationen. Förklaringar till att ande-
len kvinnor som antas till polisutbildningen hålls oförändrade härleds i rap-
porten till kulturella faktorer utifrån mina tolkningar av budskapet. Så länge
poliser rekryterar poliser kommer det enligt Gunnmo att dröja många år innan
andelen kvinnor i poliskåren når över 30 procent.

Ovan nämns polisers kåranda. Lortie (1975) som jämförelse har kartlagt ame-
rikanska lärares kåranda, eller ethos. Forskaren finner att ethos kan indelas i tre
begrepp; konservatism, nuorientering och individualism. Tillsammans förmedlar
dessa begrepp en bild av lärares kåranda.

Det dolda polisarbetet

Sociologen och antropologen Goffman (1974) använder teatermetaforer i sam-
band med organisationsstudier. Goffman föreslår att den dramaturgiska
angreppsmetoden kan utgöra ett femte perspektiv att läggas till de tekniska,
politiska, strukturella och kulturella perspektiven för att ordna fakta, för att
verkligheten skulle kunna tolkas. Polisen har utifrån Goffmans terminologi en
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inramning med uniformer som rekvisita – kännetecknande attribut är beväp-
ning samt målade polisfordon. Det sker repetitioner för poliser i form av
träningstillfällen (utbildningar) som förberedelser för polisens taktiska uppträ-
dande vid särskilda händelser.42

Polisers ageranden äger rum framför respektive bakom kulisser. Det som sker
synligt, exempelvis en polispatrulls ingripande på stadens torg, kan intresse-
rade åskådare som snabbt flockas runt uppståndelsen följa. Genom uniformer-
ingen ser folksamlingen vilka av de inblandade som är poliser och vilka perso-
nerna är som poliserna i situationen riktar uppmärksamheten mot. Uniform-
ens kanske viktigaste funktion är att skilja mellan poliser och allmänhet. En
polis har befogenheter som överskrider medborgarens och uniformen är ett
visuellt uttryck för detta (Åse, 2000, s. 32-33). Poliser i yttre tjänst har aktuella
kunskaper om intressanta personer och fordon, de söker ofta i arbetet efter
några som de vill tala med eller hämta till förhör. De här kunskaperna måste
ständigt uppdateras (Carlström, 1999, s. 99).

Aktiviteter bakom kulisserna är okända för de allra flesta – vad som sägs i
polisbilar, via polisradion samt hur arbetet i praktiken bedrivs i polishuset. För
polisarbetet är det dolda viktigt såväl under brottsutredningar som i det brotts-
förebyggande arbetet. Den som är brottsmisstänkt kan under ett förhör ibland
tro att polisen vet mer än vad som faktiskt är känt. Kriminella handlingar kan
i vissa situationer utebli och brott kan lösas som en följd av sådana osäkerheter.

Det förekommer också i andra yrken att tillgängligheten begränsas för perso-
ner som anses vara obehöriga, exempelvis lärarrummet i en skola. En skillnad
är dock att polisen förfogar över makten, i dess extremare former, att avspärra
och utrymma lokaler. Den som verkligen vill in på skolans lärarrum kan för-
modligen också gå in för ett samtal eller för att se sig omkring även om verbala
tumult kan uppstå. Polisens avspärrningar och korridorerna i polishusen är
däremot stängda för allmänheten. Personer som olovligen försöker trotsa av-
spärrningar riskerar vid intrång att mötas med fysiskt våld.

42 En särskild händelse är en befarad eller inträffad händelse som innefattar brott eller annan störning
av den allmänna ordningen eller säkerheten. Händelsen ska vara så omfattande och allvarlig att
polisen måste organisera, leda och använda sina resurser efter en speciell ordning. Exempel på
händelser som kräver särskilda insatser är: allvarlig ordningsstörning, sabotage, bombhot, grövre
våldsbrott, en större olycka eller risk för sådan (Abnersson, 2002).
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Med humorns hjälp

Under mina anställningsår under 1990-talet inom polisen har jag kommit nära
polisarbetets positiva och negativa sidor. Erfarenheter från den tiden har bland
annat lärt mig på vilket säte i en polisbil jag bör sitta för att undvika ”busens
plats” och jag vet vad ”kollega i underläge” betyder för varje polisman och hur
bråttom det kan bli i sådana lägen – kollega i underläge ges absolut prioritet.
Via sammanlagt ett sextiotal fackliga förhandlingstillfällen under 1990-talet
har jag fått klart för mig polisers syn på den närmast magiska termen ”polisiärt
tänkande” som används för att markera skillnader mellan poliser och andra
personalkategorier. Polisernas fackliga företrädare argumenterar för vikten av
att vissa befattningar inom polisen innehas av en person med så kallat polisiärt
tänkande. Sådana tankestrukturer, hävdas det, tillägnar man sig endast genom
polisutbildningen. OFR/P strävar efter så kallade reträttjänster för äldre polis-
män eller poliser som har svårt med arbete på obekväma tider i yttre tjänst. Det
uppstår interna intressekonflikter som en följd av att befattningarna också kan
innehas av civilanställd personal. Spänningar uppstår härmed mellan polisers
respektive civilanställdas fackliga strävanden, intressekonflikter som arbetsgi-
varen med polischefen som ytterst ansvarig på något sätt skall balansera.

Inom polisen förekommer speciella jargonger och benämningar på både män-
niskor (exempelvis buse) och företeelser. Detta fenomen kan jämföras med ett
språkbruk som delas av de svenska FN-soldaterna som arbetar internationellt
med fredsbevarande uppdrag.43

Språkjargongen är jämförbar mellan landets polismyndigheter, många termer
har spridning över hela landet. De tre personalkategorierna inom polisen delar
det interna språket, även om vissa av termerna – exempelvis ”räv” och ”social-
polis” – är vikta enbart för polispersonal. Termen ”kollega” är ett annat exem-
pel som förstärker samhörigheten och kårandan mellan poliser. När poliser
talar om kollegor är det andra poliser som åberopas, inte juristutbildad
polischefspersonal eller civilanställda. Termen används av poliser för att för-
stärka yrkeskårens professionskultur (Jansson, 1999).

43 Termer inom polisen (exempelvis mupp-buss, dagens dubbel och krimfys) kan jämföras med svenska
FN-soldaters språkanvändning (exempelvis baccis), en terminologi som jag blev bekant med vid
mitten av 1980-talet i samband med FN-tjänstgöring utomlands. Polisers ”räv” kan direkt jämföras
med FN-soldaters ”pinky” – alltså den orutinerade nybörjaren under utbildning eller med kort
anställningstid.
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Polishumorn är ofta fyndig och den kan vara skarp. Humorn fyller en viktig
funktion för polisens anställda, skrattet kan göra att en arbetsmiljö som många
gånger är tuff och krävande upplevs hanterlig. En individs förmåga att hantera
frustrationer i arbetet kan beskrivas utifrån coping, en term som används inom
psykologin (Granér och Nilsson, 2000). Coping-strategi innebär att utifrån
den personliga kompetensen hantera en arbetssituation på adekvata sätt. All
personal inom polisen, inte enbart poliser, kan dra nytta av humorn i arbetet
som en coping-strategi.

Granér (2001) som studerat polishumorn säger i en tidningsintervju att humorn
är strikt intern.

Som utomstående får man inte del av den. Man måste bli en i gänget för att få
höra mer. Poliser kör med dubbel bokföring. Det är tydligt när det gäller
skämtandet. Man säger en sak utåt mot buset och allmänheten, en annan sak
internt.

Andersson (2003) skriver att jargongen präglas av maskulinitet, poliserna själva
kallar den ”rå med hjärtlig” (jfr Granér, 2004, s. 148). Andersson har studerat
lunchpauser vid Innerstads Närpolisområde. Uniformerna, kroppshållning, röst-
läge, ordval, samtalsämnen, skämten har en maskulin prägel som uttrycks och
uppvisas av såväl kvinnor som män.

Poliskulturen med dess olika subkulturer som har berörts influerar polisens
organisationskultur. Joelsson (1991, s. 283) skriver att hon finner att sam-
arbeten är begränsade inom avdelningarna, mellan olika rotlar och arbetslag:

Polisverksamheten är till följd av rättssäkerhet och tradition regelstyrd och
organisationen starkt hierarkisk. Utrymmet för experiment och egna initiativ
över verksamhetens organisation och bedrivande är litet.

Granér och Knutsson (2000) beskriver i likhet med Joelsson relationer inom
den hierarkiska organisationen som präglas av ojämlikhet, ryktesspridning och
intrigmakeri – ordningspoliser drar exempelvis gränser gentemot kriminalpoliser
och trafikpoliser. Ordningspolisen i Jönköping för att med ett exempel be-
skriva detta har i samband med ett utvecklingsarbete konstaterat att kom-
munikationen med kriminalavdelningens personal var dysfunktionell. Ett pro-
blem som forskarna fann i det aktuella sammanhanget var att man försökte
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slussa informationen genom avdelningscheferna som inte klarade att hantera
hela flödet (Joelsson, Tengblad och Wilhelmsson, 1993, s. 58).

Nedan exemplifieras skillnader mellan poliskultur och de civilanställdas kul-
tur. Det här exemplet utgår från en förteckning över poliskulturens karaktäris-
tika (Knutsson och Granér, 2001, s. 74-75). Mina kommentarer följer kursivt
inom varje punkt efter författarnas ord.

• Organisationen är hierarkisk med revirtänkande. Avdelningar ser ner på var-
andra och varje enhet håller sin verksamhet främst. (min anm) I det här
avseendet torde skillnader vara svåra att urskilja mellan poliser och civilanställda.

• Rutiner och ritualer är betydelsefulla liksom oskrivna regler. Man håller hårt
på åldersordningen och ”gammal vet bäst”. (min anm) Det första som disku-
teras, om oskrivna regler med mera, är överensstämmande mellan de båda
personalkategorierna. Åldersordningen har däremot ringa betydelse för de civil-
anställda – för dem är det inte lika intressant vem som är äldst i tjänst med
hänvisning till befälsföring och befordran.

• Man har en hög grad av sammanhållning utåt och odlar föreställningar om
de stora skillnaderna mellan polis och andra. (min anm) I en grundläggande
mening är det lika mellan kategorierna, organisationskulturen bär i någon mån
drag av denna gräns. Det förekommer emellertid skillnader mellan poliser och
civilanställda i det här avseendet, poliser kännetecknas i högre grad av det som
beskrivs.

• I de inbördes relationerna är bilden mer dubbel. Å ena sidan kännetecknas
poliskulturen av kamratskap och kollegialitet. Å andra sidan färgas relatio-
nerna också av avund och konkurrens. Det finns en hög ”skitsnacksnivå”
med ryktesspridning och spekulerande om varandra. (min anm) I detta av-
seende föreligger inga tydliga skillnader.

• Jargongen är ”rå men hjärtlig”. Grova skämt är vanliga liksom ”practical
jokes”. (min anm) Organisationskulturen innehåller den här jargongen, skill-
nader kan inte urskiljas mellan de båda personalkategorierna.

• Attityderna präglas bland annat av nyfikenhet, konservatism, punktlighet,
snålhet, fördomsfullhet, misstänksamhet och ett behov av att ständigt ha
”koll på läget”. (min anm) Flera av de här punkterna ligger nära polisarbetet,
exempelvis nyfikenhet, punktlighet och misstänksamhet. Därför är beskrivningen
mer kännetecknande för poliser än för civilanställda.

• Negativ feedback är vanligt, positiva reaktioner är däremot sparsamma. Det
finns dessutom en svårighet att tåla kritik. (min anm) Detta är beskrivningar
av polisens organisationskultur.
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Såväl likheter som olikheter kan identifieras mellan de båda personalkategorier-
na. I en studie av Nyköpingspolisen – vid kriminalavdelningen jämförs poliser
som huvudsakligen är män och som har en stark yrkesidentitet med underord-
nade assistenter som är kvinnor med högre medelålder. Forskarna konstaterar
att förutsättningarna för dialog mellan de båda personalkategorierna inte är
goda (Joelsson, Tengblad och Wilhelmsson, 1993, s. 51). Granér (2004, s.
219) har i en studie funnit att civilanställda inom polisen beklagar att poliser i
diskussioner kring arbetets utförande tenderar att alltid veta bäst.

Min slutsats är att det finns karaktäristika som är särskiljande när uttryck för
poliskultur respektive civilanställdas kultur jämförs. Civilanställdas kultur är
fragmenterad och därför sammansatt att studera.

Polisers anställningstrygghet

Det existerar på ett övergripande plan inget reellt nedläggningshot för verk-
samheten som allvarligt oroar polisväsendets anställda. Personalen är väl med-
veten om den stabila ställningen med statens intressen som pålitlig garant,
även om bevakningsföretagens verksamheter har nära gränssnitt gentemot polis-
verksamheten. Poliser vet i förlängningen av detta, som en implicit kunskap,
att polispersonal inte sägs upp på grund av arbetsbrist. I praktiken används
istället civilanställd personal som regulator vid besparingar. När resurserna så
medger rekryteras civilanställda till polisen, på så vis kan poliser ägna sig åt
polisarbete i dess renodlade former istället för administration, intern service
och annat innehåll. Och omvänt, i samband med ekonomiska underskott sägs
civilanställda upp. Kring mitten av 1990-talet sades omkring ett tusen civil-
anställda upp på grund av arbetsbrist (Johansson, 2003). Kring år 2004 kan en
andra våg skönjas av uppsägningar inom polisväsendet. Även denna gång är
det civilanställda vid flera av landets polismyndigheter som varslas om uppsäg-
ningar. En konsekvens av det här förfarandet blir att obalanser mellan personal-
kategorierna förstärks. Den uppmärksammade obalansen i sin tur är karaktäri-
serande för polisens organisationskultur (se kapitel 8).

Målmedvetna fackliga strävanden där man från respektive sidor i en långvarig
kamp har värnat om den egna medlemsgruppen har genererat interna spän-
ningar. Det finns tendenser till att polisen fokuserar mer på inre angelägenhe-
ter snarare än på samhället utanför (Thorstensson och Wikström, 1995). Den
förre länspolismästaren i Stockholm Gunno Gunnmo skriver i samma anda
om ”företagskulturen” inom polisen.
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Det ligger ett starkt introvert stråk i vår företagskultur - en benägenhet att sätta
egenintresset i fokus, till exempel organisationen, kåren. Resonemanget måste
utgå ifrån att det som är bra för oss är bra för våra kunder. Oftast är sanningen
den att det lätt uppstår konflikter mellan våra egenintressen och kundens
intressen.

         Sambandet, nr 4/2000

Gunnmo vill genom den här artikeln i personaltidningen upplysa Stockholms-
polisens anställda om medborgarfokuseringens betydelse.

Filippa stod huttrande utanför personalingången vid polishuset med
handväskan över axeln och rökte, hon väntade på väninnan Pia som arbetar
med löneadministration. Klockan var strax efter fem på eftermiddagen och
de skulle tillsammans gå ner till stan. Intill personalingången finns två
stora portar i metall som är höj- och sänkbara. Genom den vänstra porten
kör man in i garaget där polisbilarna står uppradade; välputsade och tankade
med fronten mot porten. Intill ligger intaget där omhändertagna slussas in
i polishuset exempelvis för att avvisiteras, förhöras eller läggas i
tillnyktringscell. Samtidigt som en polisbil, en Volvo XC70 med ljusramp
på taket, kröp runt hörnet började den vänstra porten höjas. En röd
varningslampa på fasaden intill blinkade när porten gnisslande höjdes.
Polisbilen med två uniformerade män i hennes egen ålder körde in i garaget
och den fjärrstyrda porten sänktes bakom bilen. Fasadlampan släcktes och
det blev tyst igen. Jag undrar, tänkte Filippa samtidigt som hon långsamt
fimpade cigaretten mot asfalten, vad det är som stängs inne och ute när de
där portarna går igen. Är det något särskilt med polisverksamhetens inre
liv, tänkte hon, eller inget märkvärdigt?

Figur 5.1: Filippas funderingar
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Sammanfattning

Arbetet i dess helhet ska ge Filippa och andra som söker kunskaper om polisens
organisationskultur svar på funderingarna som uttrycks ovan (figur 5.1). Redan
här kan det sägas att polisens inre liv med dess kulturer är unikt. Så här långt, för
att summera arbetets fem inledande kapitel, konstateras att polisen tillhör samhäl-
lets byråkratiska eliter. Positionen ger polisväsendet en stark ställning gentemot
medborgare och andra institutioner. Polisen kan i många fall reglera medborgares
access och behörighet, de som inte följer polisens anvisningar kan i tillspetsade
situationer mötas med fysiskt våld. Våldsanvändningen sanktioneras genom lan-
dets stiftade lagar och är strikt reglerad. Styrningen av polisen är uppbyggd enligt
de vertikala styrningsprincipernas modell. Byråkratiska eliter formulerar dock gärna
egna målsättningar och kan därför vara svårstyrda via den politiska styrningen,
utifrån ett parlamentariskt perspektiv.

Polisarbete nationellt och internationellt har traditioner som sträcker sig långt
tillbaks i tiden. Möjligheten att jämföra polisverksamheter mellan olika länder
begränsas av skillnader i ekonomi, ideologiska inriktningar, kompetensnivåer
och personalsammansättningar.

Inventeringar visar att polisens verksamhet har stor bredd, serviceuppgifter med
influenser av new public management varvas med tvingande myndighetsutöv-
ning. Hierarkier delar med hänvisning bland annat till juridikens ställning or-
ganisatoriskt in polismyndigheterna i sektioner. Indelningarna i nivåer, avdel-
ningar och enheter förutsätter att olika subgrupper samarbetar. Interaktioner-
na mellan subkulturer blir med hänvisning till den hierarkiska strukturen kän-
netecknande för verksamheten. Grupper ställs också mot varandra genom
kontraproduktiv bevakning av resurser och revir.

Poliskulturen (som subkultur) har i tidigare forskning beskrivits som homogen
och därför stark gentemot ledning och omgivningen. Poliskulturens styrka kan
förklaras genom den gemensamma utbildningen, polisers uniformer, kårandan,
den starka fackföreningen och arbete i våldets närhet. Arbete med tvångstjänster
formar poliskulturen. Polisers särskilda anställningstrygghet spelar också roll
för fenomenet, anställningstryggheten får poliser att känna sig utvalda gente-
mot andra yrkesgrupper.

Lärandet inom polisen blir ofta reproduktivt och av lägre ordning med hänvis-
ning till framför allt lärlingsmodellernas dominerande ställning och att interna
lärare ofta verkar inom kulturens givna ramar.
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Reaktiva traditioner inom polisen vägs i samtiden mot förebyggande arbete
som framhålls via närpolisreformen. Decentraliseringar under de senaste tio
åren inom statsförvaltningen möts av centraliseringar. Närpolisreformen har
decentraliserat polisarbetet till närpolisområden och samtidigt möts detta i sam-
tiden med centraliseringar som följer av En nationell polis (se Heckscher, 2003).

Den teoretiska grund som studien så här långt har lagt för polisens organisations-
kultur skall i det följande kapitlet mötas av empiriska resultat från primär-
respektive sekundärstudierna.
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En kvinna med kortklippt hår, i stärkkrage och uniform med monokelband,
stövlar och bredskärmad mössa är ju inte precis den typ av Eva som skapelsens
herrar falla på knä för. Men man behöver bara titta in i commendant Mary
Allens kloka, bruna ögon, där humorn ligger på lur, för att förstå, att det finns
åtskilliga, som åtminstone fått falla till föga för blicken under den mösskärmen.
Det är som det skall vara! Ty en polis, även om det är fråga om en kvinnlig
polis, skall se ut att kunna knusa bovar och krossa falska kvinnohjärtan. Och
polis ut i fingerspetsarna, det är Miss Allen som på söndagen anlände till
Stockholm från England.

            Svenska Dagbladet, 1933

En arbetsplatskultur studeras via primärstudien genom ett inifrånperspektiv
och här, i kapitel 6, diskuteras frågeställningar, möjligheter och problematik
som aktualiseras vid denna delstudie. Deltagande observation kan vara en frukt-
sam teknik vid studier av byråkratiska eliter men samtidigt är detta i vissa avse-
enden också ett problematiskt tillvägagångssätt.

Jag vill med hänvisning till detta särskilt lyfta fram Brunanders (1975) arbete.
Han studerade tvingande normer (det dolda våldet) inom ett företag i försäk-
ringsbranschen. Brunander visade att få anställda kunde handla på ett sådant sätt
som de själva egentligen ville. Griptången, som blev beteckningen på de begrän-
sande processerna, utövade tryck på företagets anställda och styrde sociala
umgängesmönster. Brunanders studie har som inspirationskälla haft betydelse
för föreliggande arbete. Avhandlingarna har vissa likheter, men de skiljer sig också
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från varandra på flera sätt. Brunander har studerat ett företag, här studeras
förhållanden inom offentlig verksamhet. Anställningsformerna är ett annat ex-
empel på skillnader, Brunander var inhyrd konsult vid företaget under fem års
tid med ett tidsbegränsat anställningsavtal.

Moxnes (1984) har kommenterat Brunanders avhandling. Särskilt uppskattas
tonen i skrivandet, Brunander vågar sig på att använda sina egna nederlag,
besvikelser och missuppfattningar som data – det brukar de flesta forskare van-
ligtvis undvika. Brunander uppnådde litet eller ingenting alls inom företaget
trots flera års ansträngningar. Moxnes bedömer att Brunander inte tillräckligt
hade försökt integrera maktelitens intressen med sina mer humanistiska
förändringssträvanden. En slutsats som Brunander själv drog var att fokus för
att lyckas borde förskjutas från individualpsykologiskt fokus till helheten med
alla dess sidor.

När polisens organisationskultur studeras har min placering i länspolismästarens
stab under materialinsamlingen utifrån tid och rum varit gynnsam för att över-
blicka helheten. Hammersley och Atkinson (1983) säger att: ”We cannot study
the social world without being a part of it.” Under fem års tid, parallellt med kvalitets-
projektet samt ytterligare något år, var jag verksam som ”change facilitator” i
myndighetens ledningsgrupp (jfr Moxnes, 1984, s. 98). Närheten till studie-
objekten för samtidigt med sig riskerna att man som forskare blir hemmablind
och ”uppslukad” av miljön. Positionen som projektledare med ansvar för att
driva utvecklingsarbetet innebar att jag befann mig i händelsernas centrum. Den
centrala placeringen är intressant utifrån forskarperspektivet. Inom den induktiva
etnografin och antropologin talar man om att forskare skall sträva efter att komma
nära studieobjekten; ”att ha varit där” (Geertz, 1973). Genom att följa en pro-
cess under flera år kan reella skeenden studeras. Det kan finnas diskrepans mel-
lan vad människor i intervjuer påstår sig utföra och vad de faktiskt gör, en longi-
tudinell studie har möjlighet att skärskåda problematiken. Människor är inte
alltid medvetna om sina handlingar – det kan finnas skillnader mellan den egna
bilden av vad man gör och vad man faktiskt gör (Öhlander, 1999, s. 76). Studiens
validitet kan med andra ord förbättras genom att forskaren vistas en längre tid i
studieobjektets närhet. Forskaren måste förstå ledningens och de anställdas
fenomenologiska värld, sådan som den upplevs ur den enskildes synvinkel. Lin-
coln och Denzin (1994, s. 582) menar att sådan närhet är eftersträvansvärd.

So we are not likely to hear much about ’going native´ again. That world has
passed. Few mourn its passing - in fact, quite the opposite. Today we are trying
to live ever close to the lives about which we write.
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Detta arbete är inspirerat i första hand av fallstudietraditionen, men också av
den etnografiska forskningstraditionen samt av aktionsforskning. Dessa
inriktningar har det gemensamt att det är sociala situationer som studeras.
Metodorienterad litteratur, exempelvis Merriam (1988), visar att fallstudier i viss
mening har blivit ett samlingsnamn för undersökningar som inte är entydigt
experimentella, survey-inriktade eller historiska till sin karaktär. Merriam fram-
håller att gränserna mellan fallstudier, etnografi och olika tekniker för fältarbetet
(exempelvis deltagande observation) hålls flytande. En forskares utvecklings-
orienterade roll som aktiv förändringsagent tillhör en av aktionsforskningens
grundläggande utgångspunkter – genom denna betoning avviker aktions-
forskningen från de båda andra forskningstraditionerna. Mitt uppdrag under
kvalitetsprojektet harmoniserar inte fullt ut med aktionsforskningstraditionen
eftersom jag såsom anställd vid polismyndigheten har varit projektledare för
förändringsarbetet. Den viktiga skillnaden som jag här pekar på rör lojaliteten
gentemot min arbetsgivares viljeinriktningar – jag var anställd som tjänsteman
och inte en obunden forskare under förändringsarbetet.

När innebörder och sammanhang studeras är det särskilt viktigt att data-
insamlingsinstrument som är sensitiva för meningar och betydelser används
(se exempelvis Merriam, 1988 och Patton, 1980). Känsligheten är av stor bety-
delse både när material insamlas och senare i processen, när data analyseras.

Etnografi är en forskningsinriktning som har mycket gemensamt med fallstudie-
traditionen. Båda inriktningarna är induktivt orienterade och de är till sina
karaktärer empirinära. Silverman (1985) pläderar för uppfattningen att etno-
grafi är all slags forskning som innebär observationer av händelser och hand-
lingar i naturliga situationer och där det ömsesidiga beroendet mellan teori
och empiri erkänns. Kostnadsaspekter brukar vara gränssättande för dessa
forskningsinriktningar, särskilt betonas enligt den etnografiska traditionen att
materialinsamlingen skall pågå under lång tid (se exempelvis Yin, 1994 och
Creswell, 1998). Ofta beskrivs i litteraturen hur resurskrävande det är att
genom observationer (direkta eller deltagande) skaffa tillräckligt med informa-
tion för att återge en rik och tät beskrivning av de företeelser som beskrivs eller
analyseras.44

44 Geertz (1973) använder termen thick descriptions när han illustrerar rikliga och omfångsrika
beskrivningar av händelser. Det anses vara en av Oxfordfilosoferna, Gilbert Ryle, som ursprungligen
myntade uttrycket.
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Man kan ha skilda uppfattningar huruvida det är lämpligt eller inte att studera
den arbetsplats där man själv är anställd. Altrichter mfl (1993, s. 5) finner flera
fördelar med att exempelvis lärare studerar de egna arbetsplatserna.

Through our book we aim to encourage teachers to investigate those aspects of
their practice that they want to improve and develop in their classroom work,
and to investigate also their relationships with students, colleagues, parents
external groups and managers/ administrators.

Förhandskunskaper om miljön gör att forskaren på ett bättre sätt kan förstå
vad som sker och att felaktiga slutsatser kan undvikas. Czarniawska (1998, s. 25)
har i ett sammanhang inventerat olika studier där anställda har bedrivit forsk-
ning på den egna arbetsplatsen:

In the case of organization research, this means that the researcher assumes the
role of an organizational member or the other way around – an employee becomes
a researcher. This is the method adopted by Melville Dalton (1959, who worked
as a manager), Michael Burawoy (1979, machine-tool operator), John Van
Maanen (1982, police trainee) and Robin Leidner (1993, McDonald´s worker
and Combined Insurance trainer)

Holdaway (1983) beskriver i Inside the British Police fördelarna som han finner
av att som polis studera polisarbete. Holgersson (2001) menar att kunskaper om
polisverksamheten underlättar för honom att bedöma eventuella felkällor i
forskningsmaterialet. Forskningsområden som exempelvis polisens organisation,
kultur och ledarskap kan vara svåra att studera eftersom poliser kan vara miss-
tänksamma mot forskare (Ekman, 1999). Åberg (2001) som har studerat ordnings-
poliser upplevde såväl intresse som misstänksamhet. De flesta medverkade i in-
tervjuer men några av poliserna ville avstå. Någon sa att han kunde ställa upp på
intervjun under förutsättning att det var en order från polismyndigheten. En
annan polis förlöjligade intervjusituationen och någon agerade stelt och avvak-
tande, precis som om han själv befann sig i en förhörssituation.

Yin (1994) säger att utifrån de vetenskapliga aspekterna är fallstudier av förhål-
landen som inte tidigare har utforskats särskilt intressanta. Aktörer i en elit
(polisen) är ofta negativa till observationer (Spencer, 1982). Gahrton (1983)
har som jämförelse studerat arbetet i Sveriges riksdag och relationer mellan
riksdagsledamöter.
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Hayano (1982) har utifrån deltagande observation arbetat med ett annat sam-
mansatt område, han har studerat professionella kortspelares beteenden. Un-
der arbetet utgick Hayano från tre principer vilka bygger på en modell som
Norman K Denzin tidigare har utvecklat.

• Sharing the subjects world
• Direct participation in the subjects world
• Taking a role in subjects interactions

Hayano närmade sig ett forskningsområde som aldrig tidigare hade studerats,
detta sporrade honom särskilt under arbetets gång. Under materialinsamlingen
spelade Hayano kort. Han studerade samtidigt andra kortspelare i sin omgiv-
ning och dokumenterade beteenden och detaljer som han såg.

Gold (1958) anger forskarens fyra alternativa positioner; fullständig deltagare,
deltagare som observatör, observatör som deltagare eller fullständig observatör.
Hayano var observatör som deltagare, men gränserna är inte helt klara.
Brunander (1975), Gahrton (1983) och jag var fullständiga deltagare under fakta-
insamlingsskedet. En betydelsefull skillnad jämfört med Gahrton var att han
inte hade planerat att utföra ett vetenskapligt arbete. Anteckningarna som fördes
var avsedda för memoarerna, om de överhuvudtaget skulle offentliggöras.

Morse (1994) anser att det inte är lämpligt att studera den egna arbetsplatsen.
Försök att förena rollerna som anställd och forskare kan orsaka ohållbara situa-
tioner, lojaliteter gentemot arbetsplatsen och arbetskamraterna kan som bias
ogynnsamt påverka ett forskningsprojekt. Det som Morse uppmärksammar
visade sig för mig under arbetets gång bli allt mer svårhanterligt, därför läm-
nade jag vid 2000-talets inledning anställningen inom polisen. Härmed upp-
hörde den direkta beroendeställningen som följer av anställningsavtalet, något
som har gynnat forskningsprocessen åtminstone i beroendeavseende. Över-
gången från anställningen vid polismyndigheten till universitetet skedde suc-
cessivt, den hade inletts redan 1998 då kvalitetsprojektet avslutades. Utan
anställningsavtal med myndigheten var jag friare i det vetenskapliga arbetet.
Moxnes (1984, s. 218) formulerar tillspetsat att den forskare som faller för
frestelsen att gå in i organisationens trygghet, beroende och gemenskap är för-
lorad och beslutet exemplifierar de många valsituationer som forskaren ställts
inför. Två skäl vägde särskilt tungt för mitt beslut. Forskningsprojektet hade
efter översiktliga bearbetningar visat sig ha bärkraft, därför var jag mån om att
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slutföra det som var påbörjat. Samtal mellan mig och myndighetschefen under
kvalitetsprojektets tidiga skede påverkade också beslutet. Polischefen skulle avgå
med ålderspension i samband med kvalitetsprojektets slut och han var angelä-
gen att aktiviteter som hade planerats 1994/95 i samband med projektstarten
också skulle fullföljas. Denna önskan ville jag förverkliga och detta var något
som vilade på mitt och ingen annans ansvar.

Forskningsetiska aspekter

Hermerén (1996) säger att fallbeskrivningar inom samhällsvetenskaperna kan
vara värdefulla genom sin konkretion och detaljrikedom men de aktualiserar
forskningsetiska ställningstaganden. Forskare bör enligt Hermerén så långt det
är möjligt hindra att materiell, fysisk eller psykisk skada uppstår i samband
med – eller som följd av – publicering av forskningsrapporter. Forskare har här
ett särskilt ansvar för dem som lämnat uppgifter, deltagit i undersökningen
som försökspersoner eller är föremål för forskning.

Materialinsamlingen som pågick under projekttiden, genom min försorg eller
andras arbete, var oberoende av forskningsarbetet – insamlingen behövdes ändå
som underlag för förändringsarbetet. För att följa, förstå och styra processen
söktes efter uppgifter och underlag. Vi diskuterade öppet i samband med projekt-
starten att forskning eventuellt skulle följa efter kvalitetsprojektet. Diskussio-
nen var spekulativ och inte alls konkret med hänvisning till de många
osäkerhetsfaktorerna inför framtiden.

Primärstudiens större delstudier (attitydmätningarna 1996 och 1997, företags-
hälsovårdsundersökningen år 1998 samt kartläggning av den psykosociala ar-
betsmiljön år 1999) lämnade öppet för frivillighet. Deltagandet visade sig bli
högt förutom vid företagshälsovårdens undersökning med endast 42 procent
svarsfrekvens. Detta jämförs med kartläggningen år 1999 av den psykosociala
arbetsmiljön där svarsfrekvensen vid enkätundersökningen var 75 procent.
Intervjuundersökningarna Attitydmätning 1996 och 1997 redovisar högt delta-
gande med svarsfrekvenserna 84 procent respektive 100 procent.

Informerat samtycke är en forskningsetisk princip som blivit en av de viktigare i
samhällsvetenskapen, principen syftar till att skydda individer (Forsman, 1997,
s. 44). Myndighetsledningen avsatte viss arbetstid för mig år 1998 för att främja
forskningsarbetet som härmed påbörjades med större intensitet. Rikspolisstyrel-
sen satte samtidigt av medel för forskningen. Att i det skedet söka informerat
samtycke med cirka 260 anställda var utifrån rådande premisser inte aktuellt.
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Forskningsintresset skall ställas i relation till forskningsetiska överväganden som
syftar till att skydda enskilda individer. Polisen utgör en central verksamhet
inom den offentliga sektorn och verksamheten finansieras med allmänna medel.
För att vår kunskap om samhället inte skall bli skev och ofullständig är det
viktigt att forskning bedrivs kring starka grupper med makt (Spencer, 1982, jfr
Holdaway, 1983). Makt för att precisera innebörden här innebär för en yrkes-
grupp med hög professionell status att gruppen har makt i relation till klienten
och till de enskilda medlemmarna (Claesson, 1989 s. 152). Man kan utifrån
dessa utgångspunkter i omvänd ordning anse att det är oetiskt att inte forska.
Det är såväl min önskan som skyldighet, för att skydda enskilda individer, att
vidta åtgärder i arbetet som aktualiseras genom dess särskilda inriktning. Polis-
myndigheten respektive myndighetschefen används neutralt i arbetet utan preci-
sering (jfr Brunanders Företaget) och namnen på tio personer har ändrats av
samma anledning.45

År 1998, vid projektets slut, upprättades texten som benämns projektledarens
erfarenhetsberättelse. Mitt syfte var att nedteckna i stort vad som hänt sedan
projektet startades. För att försäkra mig om att andra uppfattade situationen
på samma sätt inför forskningsarbetets fortskridande sändes dokumentet ut
till tio nyckelpersoner vid polismyndigheten samt till två av polisstyrelsens le-
damöter. Endast ett fåtal synpunkter returnerades, till min besvikelse, i de bi-
fogade svarskuverten. Detta kan tolkas på olika sätt. Det kan bero på ointresse
eller på att berättelsen var dokumenterad på ett rättvisande sätt. Member check
skulle enligt min planering göra det möjligt för mig att arbeta nära viktiga
respondenter under den fortsatta forskningsprocessen (Lincoln, 1995). Jag blev
dock osäker om förutsättningarna var goda för sådana utbyten med hänvisning
till det här utfallet. Morse (1994) framhåller att det är viktigt för forskaren att
senare kunna återvända till fältet för att exempelvis komplettera fakta-
insamlingen, när man återvänder har man med distans hunnit tänka igenom
projektet och dess fortsättning. Ofta kan det uppstå behov efter en tid att sär-
skilt följa upp någon detalj (Hannerz, 2001, s. 24).

För mig kunde växlingar mellan ”i fält” och ”ur fält” ordnas genom att jag
arbetade 10 veckor med personaladministration under år 1999 vid polis-
myndigheten i den nytillträdde myndighetschefens stab. Under den tiden in-

45 Dessa är Kent Brulin, Anderz Green, Martina Hjelt, Ulf Jacobsson, Timo Kangas, Axel Karlén,
Terje Larsstuen, Mia Nilsson, Sigurd Norrgård och Anette Wilson.
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samlades inget material men däremot kunde projektets utfall och orsaker till
situationer som hade uppstått diskuteras med ledning och anställda. Jag kunde
under de aktuella veckorna konstatera ett utbrett ointresse inom myndigheten
för forskningsverksamheten. Anställda och polisledningen visade till och med
avståndstaganden genom aktiva och passiva handlingar. Orsaken var utifrån
mina bedömningar att forskningen inte stod i harmoni med myndighetskultu-
ren – makten skyr ovälkommen kunskap (Liedman, 2001, s. 309. Jfr Spencer,
1982). Härmed kan sägas att arbetet försköts från att tidigare ha varit en studie
med polismyndighetens anställda till en studie på en polismyndighet. Veten-
skapligt arbete med dess kännetecknande öppenhet kunde för polisledningen
och myndighetens anställda ses som ett hot gentemot rådande situation. Den
sekundära konformiteten – min konformitet gentemot andra och för kulturen
obekanta normer – accepterades inte och toleransens gränser tycktes härmed
ha överskridits. Även den här iakttagelsen kan jämföras med Brunander (1975)
som i sin avhandling beskriver ledningens kantiga bemötande gentemot honom
som forskare.

Om forskningsproceduren

Vi återvänder till projektförberedelserna i augusti år 1995. För att kunna gå
vidare med idén som jag hade vid projektstarten om forskning efter kvalitets-
projektet etablerades kontakter med Leif Lindberg vid universitetet (som se-
nare kom att bli min handledare). Jag informerade honom om att jag sökte till
forskarutbildningen. Dessutom berättade jag om kvalitetsprojektet, så mycket
som då var känt. Handledaren fick ta del av myndighetens projektplan inklu-
sive kvalitetsprojektets målsättningar (bilaga 2). Ett förutsättningslöst samar-
bete inleddes i september 1995 även om det då var oklart huruvida jag framö-
ver skulle antas till forskarutbildningen eller inte. Vi visste inte vad som vän-
tade kvalitetsprojektet och vi hade inte någon säker kunskap om våra gemen-
samma yrkesmässiga framtider med mera. Tider avsattes för regelbundna
diskussionsträffar där samtalen rörde två huvudfrågor. Den ena frågan gällde
projektledaruppdraget. Jag fick genom mentorsinspirerade samtal konkreta
uppslag som rörde olika avvägningar i den svårhanterliga projektledarrollen.
Rådgivningen hjälpte mig vid flera tillfällen att hantera svåra situationer. När
jag i efterhand blickar bakåt finner jag att samarbetet var nyttigt för mig, det
var kompetenshöjande och rådgivningen underlättade projektledningen. Min
handledare var en oberoende diskussionspartner som också tipsade om littera-
tur. Det var berikande att diskutera svårigheter, glädjeämnen och strategier
med någon som stod utanför polismyndigheten.
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Den andra huvudfrågan under samtalen rörde forskningen om projektet. Min
handledare kände engagemang för forskningsinriktningen som vi stod inför
och han blev i det här sammanhanget involverad i ett tidigt skede, samtidigt
med projektstarten.

Jag fick goda råd från projektets start om de olika faktainsamlingsteknikerna
som har använts – för det var ett projekt som genomfördes. Polismyndighetens
kvalitetsprojekt uppfyller kraven som Ohlsson (2001, s. 104 -105) ställer för
vad som brukar utmärka dessa. Projekt har mål, strategier för genomförande,
resurser samt att det innebär en tidsbegränsad avvikelse från den vanliga verk-
samheten. Ett råd från Lindberg var att från projektets början insamla löpande
dokumentation, så kallad flödesinhämtning. Material daterades därför och sam-
lades i pärmar och papperssamlare. Dessutom föreslogs att jag skulle föra fält-
anteckningar om vad jag såg, vad jag tänkte, hur jag agerade och varför jag
agerade som jag gjorde – en teknik som öppnar för möjligheten att nå verklig-
heten bortom texterna och förstå kulturen (Alvesson och Sköldberg, 1994).46

Observationerna som ligger till grund för fältanteckningarna var alltså fokuse-
rade, jag hade bestämt mig för vad det var som jag särskilt skulle söka i en
komplex vardagsverklighet. Anteckningarna fördes i efterhand, på kvällar eller
helger, ofta som summeringar över någon intressant händelse eller över en pe-
riod. Den här formen av dokumentation underlättade projektledaruppdraget
genom reflekteranden som stimulerades av antecknandet (Schön, 1991). Jag kan
som en tänkbar felkälla ha glömt bort väsentliga detaljer eftersom det ibland
dröjde innan anteckningarna kunde föras, mina anteckningar innehåller av
den anledningen få citat som direkt och ordagrant återger anställdas utsagor.
Fältanteckningarna har inte renskrivits i efterhand (jfr Skålén, 2002). Ytterli-
gare en av observationernas svagheter är att de gjordes på veckodagar under
normala kontorstider. Verksamheten vid myndigheten under kvällar, nätter
och helger har därför inte observerats.

Fältanteckningstekniken som jag använde mig av kan jämföras med Holdaway
(1983) som genom deltagande observation har studerat polisarbete. Holdaway
beskriver hur han dolt med stora svårigheter försökte föra anteckningar utan

46 Metodorienterad litteratur visar att fältanteckningar (observationsanteckningar) kan föras på olika
sätt. Enligt strukturerade och förutbestämda observationsscheman eller friare, som dagboks-
anteckningar (se exempelvis Yin, 1994, Altrichter m fl, 1993 och Merriam, 1988).
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att upptäckas. Han var särskilt mån om att det inte skulle uppstå diskrepans
mellan observationer och efterföljande dokumentationer, Holdaway måste
därför dölja sina aktiviteter för kollegorna. Carlström (1999) har i motsats till
denna teknik aldrig försökt dölja A6-blocket som hon ständigt bar med sig när
hon följde spanarna i deras arbete.

Redan från projektets början försökte jag få andra personer att skriva om
förändringsarbetets utveckling. Fler anställda engagerades på så sätt för projek-
tet, något som litteratur om organisationsutveckling (OU) lyfter fram som en
central faktor (se exempelvis French och Bell, 1999 samt Fullan, 1993). Olika
anställda eller utomstående människors infallsvinklar på händelseutvecklingen,
oberoende av varandra, ger forskningsmaterialet bättre bredd i jämförelse med
om endast jag själv skulle ha dokumenterat under processens gång. En nackdel
med den här strategin är dock att kunskaperna om tekniker för material-
insamlingen har varit varierande. Utifrån källkritiska bedömningar innebär detta
försvagningar av underlagens kvaliteter.

En detalj skall särskilt betonas gällande tidpunkten för mitt beslut att använda
det insamlade materialet för forskning. Fram till vintern 1997/98 var frågan
öppen eftersom jag inte visste om min motivation skulle vara tillräcklig för att
klara avhandlingsarbetets bördor. Jag kan dock själv inte se att projektledningen
under 1990-talet påverkades på något negativt sätt med hänvisning till
forskningsförberedelserna. Datainsamlingen enligt de former som jag och
handledaren hade bestämt störde inte på något sätt projektledningen. Tvärtom,
genom den skärpta noggrannheten som forskningsförberedelserna bidrog till
förenklades snarare arbetsuppgiften. Dessutom fick jag som projektledare på
det här viset ett mentorsstöd under projektarbetets gång.

Yin (1998, s. 238) skriver om de litet trevande omständigheterna som ibland
kan förekomma under fallstudiers initialskede.

One of the advantages of the case study method is that it allows you to start the
investigation without knowing precisely the boundaries of the case, and even to
discover telling insights into the ways that decisions are made – because initially
contextual conditions may turn out to be the key parts of the decision-making
process and therefore later become part of the case.
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Olika förutsättningar har för forskningsarbetet klarlagts efterhand – forsknings-
processen har inte varit så rationell och stegvis formulerad som metodlitteraturen
gärna förespråkar (jfr Morse, 1994, Yin, 1998 och Patton, 1987).

I forskningens slutskede, från hösten år 2003 och framåt, har sju polislärare som
är eller har varit anställda vid polisutbildningen i Umeå involverats som gran-
skare inför arbetets slutredigering. Deras kommentarer och kritiska invändningar
har jag varit lyhörd för i slutbearbetningen. Polislärarna rekryteras till utbild-
ningen från hela landet och deras bidrag har främst varit att påtala för mig vad de
tycker är knutet till en specifik arbetsplatskultur respektive vad som är karaktäri-
serande för kulturen utifrån polisväsendets och helhetens perspektiv.

Primärstudiens tre materialkällor

Forskningsmaterialet består av intervjutranskriberingar, observationsanteckningar
och andra former av textdokument. Materialinsamlingen pågick under mer än
tre år och vi har varit många, cirka 40 personer, som i varierande utsträckningar
var verksamma. I likhet med Hansson (2001, s.64) låter jag företrädare för olika
grupper komma till tals; juristutbildad polischefspersonal, poliser och civil-
anställda. Det är en rimlig väg, som jag ser det, när polisens organisations-
kultur studeras.

Skriftlig dokumentation har både styrkor och svagheter i vetenskapliga sam-
manhang (Yin, 1994). Fördelarna är i första hand att skriftliga texter är stabila,
de kan därför vid behov repeteras. Texter är ofta exakta avseende namn-, plats-
och händelsebeskrivningar. Problem som förknippas med texter är exempelvis
skevheter som kan uppstå vid urvalen, det finns risk för att viktiga dokument
saknas eller att handlingar bortsorteras.

Materialet har sorterats i tre kategorier; intern dokumentation, extern dokumen-
tation och projektledarens fältanteckningar. Kodningar utfördes inom respek-
tive kategori i samband med struktureringen för att organisera forsknings-
materialet och för att underlätta bearbetningen. Dateringen gör det möjligt att
återinskriva tider för olika händelser och situationer gentemot en tidsaxel
(Ricoeur, 1992).

Den interna dokumentationen, för det första, består av varierande dokument
som på något sätt har beröringspunkter med myndighetens kvalitetsprojekt.
Jag själv har som projektledare författat vissa av dokumenten exempelvis minnes-
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anteckningar från styrgruppens sammanträden. Anställda vid polismyndigheten
på olika hierarkiska nivåer har också upprättat skriftliga handlingar. Här ingår
exempelvis myndighetens årliga verksamhetsplaner, sammanträdesprotokoll och
minnesanteckningar från olika möten, formella och informella arbetsmaterial
som är knutna till projektet samt enkätundersökningar, utbildningsmaterial mm.

Personliga värderingar kan som en felkälla ha påverkat de texter som jag själv
står bakom. Interna dokument som har upprättats av andra är heller inte fria
från tänkbara felkällor. En aspekt på detta är skillnaden mellan vad som fak-
tiskt är nedtecknat och vad som skribenten egentligen avsåg att skriva. Förmå-
gan att uttrycka sig på ett klart och entydigt sätt varierar – begåvning och
träning är två exempel på faktorer som kan påverka texters kvaliteter. Att skriva
ingår som en vanlig arbetsuppgift för de flesta anställda vid polismyndigheten.
Därför kan kompetensen i skriftlig framställning anses vara god.

Språkbruket och begreppsanvändningen i dokumenten signalerar det typiska för
denna kultur. När civilanställd personal benämns ”annan personal” i myndighetens
dokumentationer markeras genom ordvalen personalkategorins lägre status.
Civilanställd personal inom polisen är inte en profession vilket i sig är problema-
tiskt med hänvisning till en enhetlig benämning (Berglund, 2002, s. 72).

Intern dokumentation som producerades av den tillfälliga projektorganisationen
visar exempel på reflekteranden av polismyndighetens arbetsplatskultur (se ex-
empelvis genomförandegruppens och motivationsgruppens redovisningar i
bilaga 4). Tidigare – under åren före kvalitetsprojektet – hade ansatser till så-
dana analyser varit sällsynta, om de ens hade förekommit på det här sättet.

Den externa dokumentationen, för det andra, har skrivits eller på andra sätt
upprättats av personer utan anställningsavtal med polismyndigheten eller
polisväsendet. Dessa personer saknar genom distansen till polisen den särskilda
kännedomen om arbetsplatskulturens innehåll och funktion. Fördelen med
utomstående betraktare är att de inte riskerar att fastna i grodperspektivet, det
vill säga ett perspektiv utan överblick (jfr Alvesson och Sköldberg, 1994).

I kategorin extern dokumentation ingår en dokumentärfilm som beskriver
förändringsarbetets olika sidor samt enkät- och intervjuundersökningar. Dess-
utom ingår en rapport från företagshälsovården, utlåtanden från SIQ samt den
kontrakterade organisationsutvecklingskonsultens dokumentationer.
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Den externa dokumentationen kan i likhet med andra källor innehålla fel-
källor. Bristande kännedom om polismyndighetens kontext kan ha orsakat miss-
uppfattningar - utsagor har transkriberats av personer som saknar tillräcklig
kännedom om polisens verksamhet och om polismyndigheten. Personligen
har jag inte genomfört någon av de omkring 70 intervjuerna som ingår i mate-
rialet. Däremot har jag i någon mån arbetat med transkriberingar av utsagor.
Flera av intervjuerna har genomförts av universitetsstudenter som har haft stöd
av universitetslärare vid utformning av intervjumanualer och annan uppback-
ning – i bilaga presenteras ett exempel på intervjumanualerna (se bilaga 5).

Olika samhällsvetenskapliga institutioner vid universitetet har stått bakom
intervjuundersökningarna, något som måste vara fördelaktigt eftersom varia-
tioner öppnar för olika perspektiv. När avsikten är att förstå och analysera en
specifik organisationskultur är det betydelsefullt att med bredd fånga in infor-
mationen.

Det finns såväl fördelar som nackdelar med att intervjuerna, intervjuutskrifterna
samt bearbetningen av intervjusvaren i huvudsak har handlagts av andra per-
soner än jag själv. En av fördelarna är att mina egna personliga värderingar på
det här sättet reduceras. Min subjektivitet slår igenom i fältanteckningarna
som kontrast till annan dokumentation som här diskuteras. I första hand har
universitetsstudenter vid psykologprogrammet, programmet för personal- och
arbetslivsfrågor och ekonomprogrammet utfört sysslorna. Studenterna har i de
allra flesta fall kommit långt (några terminer) in i studierna.

En nackdel som jag finner när materialet granskas och värderas är att intervju-
erna inte har fokuserats och givits djup, de spänner istället med stor bredd över
vida områden. Det är givetvis nödvändigt med en bred ansats när en komplice-
rad organisationskultur studeras, men en svaghet som jag finner är att följd-
frågor som regel har uteblivit i intervjusituationerna. Resultat från fördjupande
följdfrågor skulle kunna ha stärkt intervjumaterialet.

Materialet innehåller även sammanställningar från enkätundersökningar. Enkät-
tekniker har dock använts i mindre utsträckning än intervjuer. De flesta
enkätundersökningarna har universitetsstuderande vid olika samhällsvetenskap-
liga institutioner genomfört med stöd av professionell handledning och jag har
själv vid ett tillfälle genomfört en sådan undersökning.
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Det så kallade tendensfrihetsproblemet kan uppstå vid affärsrelationer. Den
för uppdraget kontrakterade organisationsutvecklingskonsulten, filmteamet,
SIQ och företagshälsovården har haft affärsförbindelser med polismyndigheten
under projekttiden. Sådana relationer kan leda till manipulerad och vinklad
information eftersom det finns risker för att ett företag kan sortera bort obe-
kväma fakta för att försöka säkerställa en fortsatt och långsiktig affärsrelation.
Jag har resultatlöst sökt efter sådana tendenser i det samlade materialet.

Fältanteckningarnas form och innehåll, för det tredje, har i vissa delar diskute-
rats tidigare i kapitlet. Anteckningarna är subjektiva men de tillför väsentlig
information som adderas vid sidan om andra källor. Informationen som är
handskriven har samlats i tre anteckningsböcker.

Bok 1: 1995-09-19–1996-10-19 (32)
Bok 2: 1996-10-23–1998-12-20 (70)
Bok 3: 1998-09-01–1998-11-09 (9)

Siffrorna inom parentes visar antalet noteringar. Bok två och tre är tidsmässigt
överlappande. Sammanlagt har anteckningar förts vid 111 tillfällen mellan sep-
tember år 1995 och december 1998. Noteringarna har senare kodats, i likhet
med annat material, för att underlätta den fortsatta bearbetningen.

Fördelningen av antalet noteringar per år visar att fältanteckningarna fördes
jämnt under perioden: 1995: 18 noteringar, 1996: 33 noteringar, 1997: 27
noteringar, 1998: 24 noteringar. Längden på de skissartade texterna varierar,
vid något tillfälle summeras en längre tidsrymd (några månader) i ett större
avsnitt. I en del fall avspeglas vad som har skett i en situation utan några kom-
mentarer eller särskilda värderingar. I andra fall analyseras, utöver beskrivning-
arna, olika händelser. Fältanteckningarna, jämfört med de andra källorna, ges
inte dominerande utrymme i arbetet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att primärstudiens tre källor innehål-
ler vissa brister. Svagheter som förekommer i materialets olika delar balanseras
av att underlagen har insamlats med systematik under lång tid och med stor
bredd. Trianguleringar har senare gjorts vid bearbetningen av det empiriska
materialet för att reducera skevheternas problematik.

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12102



    

103

Tolkningsramens framväxt

Sökandet bland många alternativ efter en ändamålsenlig tolkningsram som
skulle främja primärstudien var tidskrävande. Två pre-analyser i mindre skala
genomfördes i avgränsade försöksskeden men de båda pre-analyserna övergavs
när de inte visade sig vara framkomliga. Den tolkningsram som jag i ett senare
skede valde baseras framför allt på Bergströms (2002) arbete med jämförelser
mellan tre kommuner (Hudiksvall, Lidköping och Trelleborg). I studien har
Bergström sökt efter dimensioner i organisationskulturer som står i förhål-
lande till accepteranden av nya idéer. Influerad bland annat av Goddards tidi-
gare arbeten har Bergström formulerat sex förändringsorienterade synsätt på
organisationskulturer.

Dynamik – konservatism Bergström studerade huruvida man var dynamisk och
förändringsinriktad eller snarare konservativ och inriktad på bevarandet av tra-
ditionella mönster. Den här aspekten rör synen på förändring som positiv eller
negativ i sig. Å ena sidan finns ett förhållningssätt som förknippar förändringar
med möjligheter till utveckling eller åtgärdande av missförhållanden men också
som en tvingande nödvändighet i en värld av konkurrens. Å andra sidan betonas
förändring som ett hot mot trygghet och invanda, väl fungerande, mönster.

Öppenhet – slutenhet Vilket är det grundläggande förhållningssättet till om-
världen och dess förväntningar: släpper man in nya idéer eller avvisar dem?
Öppenhet betyder enligt Bergström både att möjligheten till impulser genom
ett fritt inflöde av idéer och bredvilligheten att själv aktivt söka impulser är
stor. Slutenheten å andra sidan manifesterar ett ointresse för vad som händer i
omgivningen – ett mer eller mindre aktivt avskärmande.

Lydnad/anpassning – olydnad/motstånd Hur viktigt är det att anpassa sig till
omvärlden och dess förväntningar? Vad är förhållningssättet till påbud från
”auktoriteter” – lydnad eller motstånd? Lydnad karaktäriseras av att påbud ska
åtlydas och lojalitet förväntas internt i organisationen. I förhållande till den
externa omgivningen gäller lyhördhet inför omgivningens förväntningar och
krav. Olydnad tillåter rebeller och intar ett kritiskt förhållningssätt till utifrån
kommande initiativ. I någon mån handlar det om graden av självtillit, huru-
vida man kan och vågar vara annorlunda.
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Risktagande – kontroll/säkerhet Tar man risker och tillåter sig misslyckas eller
härskar en utbredd försiktighet? Risktagande utmärks av en tillåtande inställ-
ning till försök och eventuella misslyckanden. Kontroll/säkerhet däremot ut-
märks av en vilja att reducera risker och av att misstag undviks i största möjliga
utsträckning. Ett medel kan vara att strikt kontrollera processer.

Informella – formella procedurer Kan förändringsbeslut tas snabbt när behov dy-
ker upp eller bör förändringar alltid föregås av omsorgsfulla utredningar?
Förhållningssättet till rutiner och dokumentation i samband med förändringar
kan variera. Det informella förhållningssättet betonar formlöshet genom att
tona ned det skrivna ordet och strikta beslutsordningar. Utrymme för snabba
beslut genom centrala aktörers handlingar finns. Det formella förhållnings-
sättet innebär att förändringar bör föregås av grundliga utredningar för att
skapa goda beslutsunderlag och legitimitet. Genom den formella besluts-
processen kan också fler involveras.

Dominans Vem ska bestämma om förändringar? Vem bör gynnas av föränd-
ringar. Dominans handlar om föreställningar om var makten legitimt ligger
och om det finns maktrelationer som inte får utmanas av förändringar, men
också om vem som bör vara drivande i just förändringar. Dominans diskuteras
i termer av politiker eller tjänstemän, av centrum eller periferi.

Bergström genomförde sina studier utifrån denna konstruktion. För samtliga
dimensioner handlar det enligt författaren om att finna normer i det material
som analyseras samt olika former av bedömningssystem som förekommer. Berg-
ström (2002, s. 57) betonar i en kommentar till sitt arbete att entydiga eller enkla
operationaliseringar inte kan göras inom var och en av de sex dimensionerna.

Även Alvessons (2001) fem dimensioner blev en viktig influens för mig. I likhet
med Bergströms modell står dessa dimensioner som varandras kontrasterande
poler.

Funktionalism – icke funktionalism Funktionalister brukar hävda att kulturen
normalt tjänar det allmännas bästa och alla inblandades välmåga. Den mot-
satta uppfattningen kan vara att de kulturella yttringarna tjänar den styrande
eliten, men knappast för organisationens medlemmar i stort. Kulturen kan
också vara rotad i det omedvetna och sådant som är utom räckhåll för ratio-
nella beslutsfattanden.

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12104



    

105

Objektivism – subjektivism Den sociala verkligheten kan uppfattas var förankrad
i system och strukturer (objektivism). Denna kan som motsats till denna stånd-
punkt betraktas vara förankrad i samhällsaktörernas konstruktioner, tankar och
medvetanden (subjektivism).

Kognition – emotion Kognitioner via instrumentalism och egenintressen kan ses
som de enda viktiga motiven för människor. Motsatsen till det här synsättet är
att emotionella aspekter styr människors handlanden.

Fri vilja – determinism Uppfattningar varierar mellan i vilken utsträckning män-
niskor kan kontrollera kulturen respektive i vilken utsträckning människorna
kontrolleras av den. Om man exempelvis uppfattar att kulturen utgör en kom-
pass så är det ett deterministiskt synsätt som dominerar.

Pro-management – anti-management Uppfattningar kan variera – dessa kan vara
managementvänliga respektive kritiska mot vad det är som management åstad-
kommer. När man tolkar kulturen som ett socialt kitt, det vill säga att organi-
sationer integreras med hjälp av gemensamma värderingar, är detta uttryck för
det förstnämnda.

Skillnader finns mellan de två forskarna som möjligen kan härledas till deras
skilda skolningar inom samhällsvetenskapen. Bergström är praktisk i sin fram-
ställning, han lutar sig främst mot studiens empiriska delar. Alvesson för teore-
tiska resonemang i texten, som kontrast, med större djup och hans exemplifieringar
är inte alltid empirinära. På så sätt är forskarnas modeller komplementära.

Inför beslutet om att använda dessa modeller för analyser uppstod valsituatio-
ner. Skulle jag arbeta med endast den ena av dessa modeller, eller med båda
två? Om båda skulle användas kunde de i så fall användas utan inskränkningar,
med sammanlagt 11 analysområden. Kunde de alternativt reduceras genom en
sammansmältning? Det sistnämnda – en anpassad kombination – blev mitt
val efter överväganden med hänvisning till det otympliga i att arbeta med ett
stort antal analysområden, risker fanns att analyserna skulle bli ogynnsamt
fragmenterade. Den valda tolkningsramen (se kapitel 7) är en syntes mellan de
båda författarnas arbeten, ramen består av fem dimensioner; dynamik – kon-
servatism (ber), öppenhet – slutenhet (ber), informella – formella procedurer
(ber), funktionalism – icke funktionalism (alv) samt pro-management – anti-
management (alv).
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Respektive begreppspar skall inte betraktas som varandras uteslutande möjlig-
heter, de står snarare för olika hållningar – eller nyanser – längs kontinuerliga
skalor. Med utgångspunkt från de fem begreppsparen söker jag efter materialets
karaktäristika. Det som var vägledande under processen då delar av de ursprung-
liga modellerna skulle väljas bort var att finna balans i tolkningsramen mellan
det empirinära och teorinära. Valet styrdes av tre utgångpunkter; bedömning i
detalj av Bergströms och Alvessons modeller samt utifrån min kännedom om
materialet.

Det som vid analysen i nästa kapitel framträder ur empirin tolkas och prelimi-
nära klarlägganden görs stegvis om myndighetens arbetsplatskultur. I den fort-
satta processen som därefter följer vägs sekundärstudien in samt teoretiska upp-
byggnader som stödjer uppbyggnaden av studiens centrala begrepp; polisens
organisationskultur.
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Polisen skola vid sidan om annat tillse, att vad som är stadgat ´emot hårt och
överdådigt körande på gatorna samt åkande med kälkar i backarna och färdande
på svag is´ samt beivra ́ olovligt eldande på fartyg, tobaksrökande i hamnar och
på fartyg, skottlossande och svärmares kastande´. Slutligen tillkomma att
bestämma ordningen på vagnarna ´vid spektaklerne´ och vid andra tillfällen
då en slik åtgärd erfordras.

           Utdrag ur instruktion för polisbetjäningen i Stockholm år 1839

Den i förra kapitlet presenterade tolkningsramen används här för analys av
primärstudiens material. Kapitlet avslutas med att sekundärstudiens resultat
presenteras och med detta vidgas perspektivet från den lokala arbetsplats-
kulturen.

Dynamik – konservatism: Ser man inom myndigheten på förändring som en
möjlighet eller ett hot? Söker polismyndigheten förändringar eller är man i
första hand inriktad på att bevara traditionella mönster?

Långt ifrån alla anställda vid myndigheten var entusiastiska till de planerade
förändringarna som initierades år 1995. Timo Kangas vid kriminalavdelningen
ger sin syn på stämningarna inom personalgrupperna.

(I03, 1997-04-28) ”Vissa ansåg redan i inledningen att detta aldrig skulle gå,
medan somliga ansåg att det nu äntligen hände någonting vettigt inom
myndigheten.”
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Det var inte lätt, som en indikator på oron inför väntade förändringar, att
samla personalen till informationsmöten i samband med projektupptakten –
många hade förhinder av något slag eller uteblev. Sammankomsterna krockade
olyckligtvis med polispersonalens tjänsteskjutningar, det årliga kompetensprovet
som poliser skall avlägga.

Även om vissa anställda var skeptiska vid projektstarten så kunde styrgruppen
göra ett urval bland intresserade som ville arbeta för projektet. I samband med
projektstarten frågades efter frivilliga till genomförandegruppen och motivations-
gruppen. Det visade sig till styrgruppens lättnad att ett stort antal intresse-
anmälningar inlämnades efter det att informationen hade lämnats. Ingen av
ledningsgruppens representanter anmälde intresse för att delta i någon av
projektgrupperna, men det var ju å andra sidan TQM-inspirerade nerifrån-
initiativ den här gången som skulle uppmuntras.

Styrgruppen valde ut 24 personer från sökandekretsen. Det breda intresset för
projektet kan ses som en indikator på en värdefull optimism som projekt-
ledningen initialt kunde dra nytta av när arbetet väl sattes igång.

Förbindelsen mellan kvalitet och rättssäkerhet blev under projekttiden allt mer
uppenbar för myndighetens anställda, något som gynnade den allmänna för-
ståelsen inom myndigheten för kvalitetsprojektet. Polisens förstahandsåtgärder
på en brottsplats är direkt avgörande för de fortsatta aktiviteterna i rättsprocessen.
Helhetssyn, vikten av rigorösa förstahandsåtgärder och processtänkandet kom
i positiv mening att stärka projektet när tankefigurer om kontinuerliga flöden
vann accept. Kvalitetsfrågor i allmänhet började diskuteras mer frekvent och
med bredare innebörder. Kvalitet med dess olika tolkningsmöjligheter hade
härmed förts in i diskursen, vilket i det längre tidsperspektivet – bortom denna
studie – är något som kan främja verksamhetens utveckling.

Synsätten på kvalitet i verksamheten var dock inte entydiga, olika tolkningar
blev därför vanliga. Två ordningspoliser ger i en intervju uttryck för missnöje
med situationen.

(A08, A09 1996-10-09) (Intervjuare) Har högsta ledningen goda insikter i er
arbetssituation?

(Kent Brulin) Både ja och nej. Ibland undrar man om dom har vetskap om
vad vi håller på med ute, för när man tittar på hur dom har planerat hur vi ska
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arbeta, då vet jag inte. Förra snurran när vi jobbade, då tittade vi på hur
mycket vi skulle använda lasern för att mäta hastigheter i trafiken. Vi är
maximalt sex poliser i turlagen som jobbar. De vill att två man ska jobba med
lasern, då ska vi vara ute fem dagpass i månaden och inte göra annat än att
mäta med lasern.

(Anderz Green) Det är ju en omöjlighet, det är ju hälften av styrkan! Många
gånger blir det ju så att man går ut för att göra en samlad åtgärd bara för att
deras rapportbudget ska gå ihop. Det räcker ju att man ställer sig där, så blir vi
kallade till ett annat jobb. Anmälningar ska ju prioriteras, även fast det bara
är skitärenden. Varje månad får vi ner ett papper från ledningen där det står
hur många alkoholutandningsprov vi ska göra, hur många vi ska bötfälla och
rapportera och hur många vi ska slita in för narkotikatest och sådant. Misslyckas
vi med det får vi besked, som ett brev på posten, att vi ska skärpa till oss.

(Kent Brulin) ...och då spelar det ingen roll att vi har haft IM-jobb hela tiden,
att folk har ringt in och vill ha vår hjälp.47

(Anderz Green) Jag har ett bra exempel på detta. Om vi ska ha 400 ut-
andningsblås, men av dessa får vi inte någon träff. Låt säga att ett annat turlag
får 20 träff på 150 blås, då blir det en jäkla massa tid som går åt till av-
rapportering. Men ändå får man på skallen för att man inte har blåst 400,
förstår du vad jag menar?

(Intervjuare) Mmmm.

(Anderz Green) Med statistik kan man ju visa vad tusan som helst.

(Intervjuare) Men är det inte här som kvalitetsarbetet kan hjälpa till?

(Anderz Green) Det hade ju börjat, det var ju det som var det roliga. Cheferna
har ju redan fått utbildning om kvalitetssäkring, det var ju efter det som vi fick
ner det där pappret. Ingen vet hur mycket ledningen tog till sig av den där
utbildningen.

De båda ordningspoliserna ger uttryck för balanseringen mellan kvalitativa och
kvantitativa traditioner – två luttrade ordningspoliser talar i intervjun med skepsis
om ”det där pappret” och de är utifrån sina yrkeserfarenheter tveksamma till statis-
tiska uppgifter som olika aktiviteter i arbetet på något sätt skall omvandlas till.

47 Begreppet händelserapport (HR) har i terminologin senare ersatt ingripandemeddelande (IM).
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Upprepade och engagerade diskussioner som var återkommande kring kund-
begreppet och dess innebörder skall nämnas i anslutning till detta. Diskussio-
nerna aktualiserade medborgarperspektivet som regeringen för fram, medbor-
garnas behov och intressen skall vara styrande för myndigheterna (prop. 1999/
2000:1).

Diskussioner om kundperspektivet blev ofta livliga eftersom detta är kontro-
versiellt – många håller med Anderz Green vid ordningsavdelningen som säger
att det är absurt att tala om poliskunder.

(A08, 1996-10-09) ”Nej, jag tycker inte om det där ordet `kunder`. Är någon
en kund när jag ger honom 1000 spänn i böter?”

De som hade engagerat sig för kvalitetsfrågorna, projektdeltagarna, hade generellt
sett lättare för att acceptera kundperspektivet. Genom intresse för kvalitetsfrågorna
trängde man in och kunde bättre förstå termens innebörd och problematik.

Ständiga dragkamper mellan dynamik respektive konservatism pågick i böl-
jande växlingar som tidvis var dramatiska för mig själv och andra som var
engagerade i det här arbetet. Engagerade människor som arbetade för föränd-
ringarna kastades fram och åter mellan förhoppningar och uppgivenhet.
Motivationsgruppen talar om fyra särskiljbara reaktioner inom myndigheten.

(U8, 1995-12-15) Vid informationsträffar med personalen har vi nästan
genomgående mötts av fyra olika reaktioner som vi vill karaktärisera på följande sätt:

1. Personalen ser positiva möjligheter i kvalitetsutvecklingsprojektet. Många säger
att det känns uppmuntrande att ett av huvuddragen i Utmärkelsen Svensk Kvalitet
är att medarbetarna skall vara delaktiga inte bara i arbetsprocesserna utan även i
förändringsarbetet.

2. En skepsis gentemot ledningens och avdelningschefernas förmåga att visa ett
engagerat ledarskap, sätta mål och skapa förutsättningar för medarbetarna. Denna
skepsis sägs bottna i erfarenheter från myndighetens traditionella ledarstil. Den
upplevs av många som markant annorlunda än det ledarskap som behandlas i
Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Denna skepsis leder också till en skepsis beträffande
projektets och metodens varaktighet.

3. Frågetecken som oftast har kunnat rätas ut. Flera gånger har vi mötts av frågor
av typen varför kvalitetsutvecklingsprojektet har beslutat om förändringar av olika
slag. Till exempel har man sett diskussioner om tjänstgöringslistor och uniforms-
föreskriften som något som härrört från projektet.

4. En fjärde reflexion är att materialet är mycket omfattande och svårt att förstå.
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Vi kan utläsa att gruppen vill distansera sig gentemot myndighetens beslut om
förändrade tjänstgöringslistor och tvingande uniformsbestämmelser. Myndig-
hetens anställda hade svårt att särskilja vad det var som projektet orsakade
respektive vad som följde av beslut som var fristående från projektgruppernas
arbeten.

Misstroenden som växte inom myndigheten på grund av otydligheterna som
diskuteras ovan uttrycktes på olika sätt. Kriminalpolis Timo Kangas säger med
besvikelse att polismyndigheten har kört i två spår.

(I03, 1997-04-28) Samtidigt som personalen har arbetat i USKs anda för
förändringar har ändå ledningen gjort förändringar i den gamla hierarkiska
ordningen. Detta har inträffat vid ett par tillfällen och ett avbrott har då gjorts
i verksamheten för att samtal med ledningsgruppen skulle äga rum. Man har
då gett ledningsgruppen ett ultimatum att verksamheten antingen skulle fortsätta
i USKs spår, eller gå tillbaka till den gamla hierarkiska ordningen. Vid båda
av dessa tillfällen har ledningen försäkrat att verksamheten skall fortsätta ske
utifrån USK perspektivet.

I takt med att nämnda problem fördjupades växte sig traditionens strömningar
allt starkare och den tillträdande myndighetschefens syn under våren 1998 på
kvalitetsutvecklingens framtid inom myndigheten var dämpande. Arbetet med
verksamhetsbeskrivningen (dokumentet som inför tävlingen skulle överläm-
nas till SIQ) skulle enligt hans beslut administreras i enlighet med den ålders-
pensionerade polischefens önskan, men efter det att handlingarna överlämna-
des till examinatorerna för bedömning var projektet och kvalitetsarbetet slut.
Man skulle istället fortsättningsvis satsa på annat såsom utbildningar för ar-
betsledningen. Härmed upplevdes från min utgångspunkt att personalens en-
gagemang för de aktuella frågorna sjönk. Jag själv och många med mig som
hade arbetat för kvalitetsprojektet kände oss vid den tidpunkten rejält besvikna,
något som tydligt också speglas i fältanteckningarna.

(EG08 1998-02-13) Det är en bedrövlig stämning inom myndigheten. Det
pågår ett ställningskrig som säkert kommer att fortgå året ut. Flera civilanställda
ser uppgivna och oroliga ut och cheferna är enligt uppgifter som når mig mer
auktoritära nu än tidigare.

I det korta tidsperspektivet betydde det här att kvalitetsprojektet huvudsakli-
gen hade utvecklats på ett betydligt mindre gynnsamt sätt än som det ursprung-
ligen planerades vid projektstarten år 1995.
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Öppenhet – slutenhet: Ställer polismyndigheten sig öppen inför nya idéer och
arbetssätt eller avvisas de? Finns en utbredd konservatism inom myndigheten
eller söks det efter nya impulser.

Polismyndigheten visade prov på öppenhet genom att använda USK-metoden
som stöd för ett utvecklingsarbete. Rikspolisstyrelsen ställde sig bakom
myndighetens initiativ med finansieringsstöd. Det uttalade skälet härtill var
att initiativet så uppenbart bröt mot traditionerna. Förändringsarbetet var
dynamiskt med hänvisning till att programmet som sådant syftade till att få
igång kedjereaktioner.

Receptionisten Anette Wilson beskriver vad det var som fick henne att tro på
utvecklingsarbetets framtid.

(A04, 1996-10-09) Polisväsendet har sett ut som det har gjort i alla år. Det
behöver komma in nya idéer. Att ta vara på medarbetarnas åsikter, idéer och
kunskaper – det tror jag är viktigt.

Attitydmätningen från 1996 som omfattar ett urval (81 av 279 anställda) visar
positiva uppfattningar till kvalitetsprojektet.

Fråga: Hur ser Du på att polismyndigheten har påbörjat arbete med kvalitets-
förbättringar, med avseende på USK?

Tabell 7.1: Intervjusvar

48 Sammanlagt 96 anställda omfattades av undersökningen men 15 personer utgör bortfall på grund
av semester, sjukdom eller av andra anledningar. Den första siffran i totalkolumnen visar svar från
civilanställda och den andra visar svar från poliser.

Positiv Negativ Ingen uppfattning Totalt antal

Kansli 13 0 0 13

Trafik 5 1 2 8

Krim 5 1 3 9

Länskrim 6 4 1 11

Ordning 33 4 3 40

Totalt antal 18/44 48 2/8 3/6 81
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Förändringsarbetet upplevdes intressant av många anställda kanske just därför
att inriktningarna inte följde konventionella strukturer. Anderz Green vid
ordningsavdelningen kommenterade detta.

(A08, 1996-10-09) Kommer det att funka, då blir det ju skitbra.

Uttalanden av det här slaget visar att utvecklingsarbetet tedde sig lockande. De
försiktiga reservationerna som samtidigt uttrycktes antyder att man inte kände
sig övertygad om att TQM verkligen skulle kunna fungera i verksamheten.
Kriminalpolisen Timo Kangas menar exempelvis att svårigheterna har tilltagit
efterhand under projekttiden.

(I06, 1997-04-28) Acceptansen till förändringsarbetet var stort i början, men
har minskat när personalen har insett att förändringsförslagen inte leder
någonstans.

Tillfredsställelsen för mig personligen, som projektarbetets sammanhållande
länk, var påtaglig under projektets första år. Optimismen spirade inledningsvis
inom såväl genomförandegruppen som motivationsgruppen vid sammankomst-
erna och stämningen för samtliga inblandade var spirituellt medryckande. Del-
tagarnärvaron vid sammankomsterna var alltid god – uppenbarligen var det här
något som man ville prioritera.

Motivationsgruppen tog sig med energi an uppdraget att till andra avdelningar
och grupper försöka sprida information om projektarbetets utveckling. De in-
formerade myndighetens personal muntligen och genom skriftliga nyhetsblad.
Gruppens statusrapport till styrgruppen i december 1995 (U6) visar prov på
denna optimism.

Det har varit roligt att se att personalen generellt sett är positiva till projektet.
Vad gäller den inställningen finns dock ett pinnhål kvar att nå. Vi måste för att
nå hela vägen gå vidare från den passivt positiva stämning som vi ser idag till
en mer aktivt positiv stämning.

Motivationsgruppen hade, trots de positiva indikationerna, också noterat en viss
försiktighet bland myndighetens personal som de gärna ville försöka ändra på.

Företagshälsovården genomförde år 1998 på myndighetens uppdrag en frisk-
profilsundersökning. Rapporten (E03, 1998-11-03) visar att 83 procent upp-
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ger att de får stöd i arbetet när svårigheter uppstår. Det framgår dock inte om
stödet lämnas av arbetsledning eller arbetskamrater.

Informella – formella procedurer: Hur är förhållningssättet till rutiner och doku-
mentation i samband med förändringar? Kan förändringsbeslut tas snabbt när
behov uppstår eller bör förändringar alltid föregås av omsorgsfulla utredningar?

Utgångspunkten är att formell och skriftlig struktur utgör basen för rättsvård-
ande instansers verksamheter, lagtext och detaljerade anvisningar styr arbetets
processer. Formella arbetssätt vid brottsutredningar utgör grunden för rätts-
säkerheten.

Polismyndighetens redovisningar av verksamhetens aktiviteter och utfall via
den nationella resultatmodellen är administrativt krävande. Ulf Jacobsson vid
ordningsavdelningen oroas över att administrationen ständigt tycks växa.49

(I03, 1995-11-17) All offentlig verksamhet koncentrerar mycket personal till
administrativa delar. Man kan fråga sig om det verkligen behövs ett hus
bemannat med 50 personer för att sköta statistik och det ena med det tredje.

Formaliserade procedurer och standardiseringar är två centrala områden inom
kvalitetsfältet, god systematik utgör grundläggande utgångspunkter. Standar-
diserade rutiner, eller åtminstone försök till sådana, infördes inom en rad om-
råden som en följd av kvalitetsarbetet varav olika utvärderingar särskilt blev
uppmärksammade. Utvärderingar står också i harmoni med det problem-
orienterade arbetssättet (POP) – genom utvärderingar kan aktiviteter följas
upp som säkrar personalens yrkeskunskaper.

Utvärderingar av interna aktiviteter som utbildningar och arbetsmiljöarbetet
började tillämpas i större utsträckning än utåtriktade utvärderingar som vän-
des till samverkansgrupper och allmänheten (jfr principerna för problem-
orienterat polisarbete (POP) som presenteras i kapitel 4). Före projektstarten
hade utvärderingar endast använts sparsamt.

49 Resultatmodellen är uppbyggd kring 14 områden som i sin tur är indelade i inriktningar, målgrupper
och huvudlinjer. Modellen speglar i princip hela polisverksamheten (RPS, 1999a, s.14).

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12114



  

115

Frågan ”Vad tycker du kännetecknar din organisation?” ställdes i undersökningen
Attitydmätning 1997 (I06). Elva alternativ presenterades för respondenterna
som bland dem skulle välja ut de tre alternativen som de ansåg passade bäst. 65
procent säger hierarkisk, 58 procent säger byråkratisk, 48 procent säger formell
och 40 procent säger målstyrd. Färre angav de återstående alternativen flexibel,
effektiv, kundanpassad, karriärutvecklande, informell, delaktighet, eller annat.50

Slutsatsen som kan dras är att det är tveksamt om projektmålen om delaktig-
het och kundanpassning kunde förverkligas trots projektgruppernas målmed-
vetna ansträngningar (se bilaga 2).

Istället för att driva förhandlingsfrågor i konfrontation med de fackliga organi-
sationerna vid formaliserade MBL-förhandlingar utvecklades efterhand istället
mindre prestigeladdade sammanträden mellan arbetsgivaren och de fackliga
organisationerna. Det blev allt vanligare under projektets gång med informella
samtal och enklare samförståndslösningar, exempelvis i samband med styrgrupp-
ens sammanträden. Många viktiga frågor avgjordes direkt i projektets styr-
grupp vilket höll nere antalet protokollförda MBL-förhandlingar.51

De informella umgängesformerna som efterhand växte fram mellan ledningen
och fackföreningarna utan stelbenthet förändrades längre fram, i samband med
uppsägningarna. Härmed formaliserades återigen kontakterna mellan arbets-
givaren och de fackliga organisationerna. Formalia är styrande enligt lagstift-
ningen när varsel om uppsägning lämnas, missar arbetsgivaren inom det här
området riskeras skadeståndsanspråk från de fackliga organisationerna.

Funktionalism – icke funktionalism: Gynnar kulturen olika intressenter eller en-
bart ett urval av dem? Gynnas helheter eller endast vissa grupperingar inom
polismyndigheten?

Två områden hade jag som projektledare särskilt svårt för att tackla. Jag befann
mig, för det första, i korselden mellan polisledningen och projektgrupperna –

50 80 av 267 anställda vid myndigheten deltog i den här undersökningen som på något sätt kan ha
påverkats av att information från ledningen om personalminskningar lämnades samma vecka som
intervjuerna genomfördes.

51 Detta harmonierar med samverkansavtalets intentioner (Arbetsgivarverket, 1997). ”Tidig och öppen
dialog. Det skall vara ett naturligt inslag i verksamheten på alla nivåer i organisationen att föra en
öppen dialog om verksamheten och personalpolitiken. Ju tidigare man kan diskutera och finna
konstruktiva lösningar, desto större är möjligheterna att undvika låsta ståndpunkter ( s 7).”
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från båda håll uttalades ofta att ”de är inte förändringsbenägna”. Man använde
samma verbala uttryck för att karaktärisera det andra lägret. Glappen mellan
myndighetens olika delar var tydliga och jag ägnade mycket tid åt att fundera
över hur denna situation skulle kunna lösas upp vilket också avspeglas i fält-
anteckningarna.

(EG07, 1997-11-13) På måndagens ledningsmöte utspelades det vanliga mönstret.
Myndighetschefen ville (eller vill egentligen inte?) diskutera organisationsöversynen.
Chefen för kansliavdelningen gör då det osannolika – han håller tyst om den
massiva kritik som genomförandegruppen har fört fram till honom. När nu
myndighetschefen ska förhandla och besluta i ärendet så har han inte fått
informationen. Felsökning: 1) Myndighetschefen vill inte ha synpunkter? 2)
Varför är chefen för kansliavdelningen ett sånt filter, vad beror det på? Om
genomförandegruppen fick veta hur han uppträdde – då blev det uppror! Varför
har vi egentligen genomförandegruppen?

Svårigheter att nå utbildningseffekter, för det andra, var något som jag tyckte
var problematiskt. Ett stort antal utbildningstillfällen arrangerades för olika
grupper inom myndigheten för att höja kunskapsnivåerna och ge näring till
eftersträvade förändringsprocesser. De båda projektgruppernas deltagare var
intresserade och dessa tycktes (kanske just därför) kunna ta till sig utbildnings-
innehåll på ett konstruktivt sätt. Kunskaperna inom det här området speglades
ofta i breda och spirituella diskussioner. Arbetsledningen föreföll mindre moti-
verade och när idéer från utbildningarna skulle omsättas i praktiken uppstod
problem. Nytänkanden hölls tillbaka, etablerade strukturer tycktes vara när-
mast omöjliga att röra för projektgrupperna trots ansträngningar och då växte
frustrationerna. Handlingsmönstren blev ofta oförändrade efter utbildnings-
satsningarna, åtminstone vad som kan överblickas i det relativt korta tidsper-
spektivet. Varför inte? Det är en fråga som jag ofta ställde mig, utbildningarna
kanske trots allt hade varit för begränsade i sin omfattning eller hade de kanske
lagts upp på felaktigt sätt? Skulle mer utbildning ha varit lösningen eller andra
pedagogiska uppläggningar? Nådde vi inte polismyndighetens mest centrala
nyckelpersoner, de som med informell kraft kunde få igång nyskapande pro-
cesser?

Den organisationsöversyn av ledning och administration på ordnings- och trafik-
avdelningen som genomfördes 1996 utvecklades till ett kulminerande ”slagfält”
för motstridiga viljor och uppfattningar. Händelser som inträffade i samband
med översynen skulle med en trampolineffekt kunna ha skjutsat projektet framåt
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om förutsättningarna hade varit gynnsamma. Så blev det dock inte, snarare
tvärt om. Översynsarbetet drog slutgiltigt kraften och energin ur ett föränd-
ringsarbete som av egen kraft hade mycket svårt att nå vidare.

Myndighetschefens direktiv till översynsgruppen från maj 1996, med sju
textsidors utbredning, kritiserades av genomförandegruppen för att vara allt
för detaljerat. Man menade i kritiken att direktiven enligt en USK-inspirerad
ordning istället borde ha bestått av översiktliga och yttre ramar som stöd och
avgränsningar för översynsgruppens arbete.

Myndighetens ställföreträdande chef ledde översynsarbetet. Gruppen som togs
ut bestod av fyra representanter för myndighetens ledningsgrupp (två polis-
chefer och två kommissarier), tre representanter för OFR/P och två represen-
tanter för OFR/S. De båda representanterna för OFR/S var kvinnor, de sju
övriga gruppmedlemmarna var män. En av polisförbundets representanter och
en av representanterna för OFR/S i översynsgruppen ingick samtidigt i
genomförandegruppen – de båda var kunniga inom kvalitetsområdet och ut-
gjorde därför en länk gentemot kvalitetsprojektet.

Kritiken gentemot översynsgruppens arbetsprocess och slutprodukt blev mas-
siv, man menade att översynen styrdes allt för hårt av direktiven och också av
ledarskapet under översynsarbetets gång. Det fanns inte utrymmen för förut-
sättningslösa diskussioner, styrningen var ständigt påtaglig och tvingande tids-
ramar betonades från ledningens sida. Dessa bekymmer speglas i fält-
anteckningarna.

(EG06, 1996-08-19) Vår biträdande myndighetschef är knappast ”ombord
på tåget”. Det visade han förra veckan enligt receptionisten NN, då han drog
igång gruppen som ska se över ordnings- och trafikavdelningen (O och T).
Märkligt, han med flera har tydligen enligt gammal expertmodell tagit fram
”det rätta förslaget” som man nu försöker ”banka fast” i gruppen.

Genomförandegruppen ansåg att processen i sig och förankringen inom myn-
digheten skulle få avgöra när arbetet var klart för återrapportering till myndig-
hetschefen. I en skrivelse som ställdes till myndighetens ledningsgrupp anges
bland annat följande.
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(G6, 1996-12-10) Vi vet att en stor del av personalen, även på enheter som i
hög grad berörs av förslagen, inte på något sätt känt sig delaktiga i översyns-
processen. Man gjorde förvisso en remissrunda till personalen i höst. Även
beträffande den remissrundan var tidspressen hård. I praktiken fick personalen
inte mer än någon vecka på sig att skriva sina synpunkter och förslag. Ändå ser
vi detta som något mycket positivt och trots tidspressen kom också flera väl-
underbyggda svar till organisationsöversynsgruppen. Vi blir däremot ledsna när
vi hör att remissrundan kom till först sedan våra fackliga representanter krävt
det. Det måste vara en självklar åtgärd för en ledamot i en organisations-
översynsgrupp med USK som styrande riktlinjer.

De av oss som ansträngt sig att lämna synpunkter svävar ännu i ovisshet
beträffande hur våra synpunkter tagits tillvara. Ett stycke i gruppens förslag är
det enda som vittnar om att remissvaren ens kommit till gruppens kännedom.
I det stycket står att läsa att flera av förslagen gått utanför direktiven och att
andra lästs och i någon del tagits i beaktande av gruppen.

Genomförandegruppens skrivelse vittnar om en irriterad ton och samtidigt
om ett vädjande till ledningen. Skrivelsen avslutas med följande.

(G6, 1996-12-10) Vi har redan sagt att vi tror på Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Vi känner dock att luften håller på att ta slut i den ballong som kallas
kvalitetsutvecklingsprojektet. Därför måste några snabba, tydliga mått och steg
tas. På mötet med myndighetsledningen 17 december förväntar vi oss tydligt
redovisade planer på hur några sådana skall tas. (...) Sådana steg är en
förutsättning för att vi ska orka med att engagera oss vidare i denna process.

De skriftliga direktiven från myndighetschefen betonade att en så platt och
tydlig organisationsstruktur som möjligt skulle eftersträvas ”antalet timmar för
ledning och administration får inte öka utan bör minska.” Det här blev en fråga
som genomförandegruppen särskilt följde upp. Processfokuseringen som så
långt hade betonats som en följd av kvalitetsprojektet förde med sig att organi-
satoriska överbyggnader allt mer ifrågasattes. Dessa hade i hierarkin byggts
upp såväl av mellanchefer (ordinarie samt ersättare) som av olika specialist-
funktioner. Genomförandegruppen var inte tillfreds med översynsrapporten
och man ansåg inte att målsättningen om den plattare organisationen var upp-
fylld. Den nya organisationen, som polisstyrelsen senare fastställde, var olyckligt
chefstung enligt genomförandegruppen.
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(EG08, 1998-03-16) Det uppstod också en intressant diskussion om formell
organisation kontra en processorienterad organisation. Det var yttre befäl Sigurd
Norrgård som flaggade för problematiken. Jag flikade då in att detta beror på
att vi står inför en valsituation. Antingen ska vi välja det gamla, alltså hierarkin,
eller så ska vi jobba vidare med USK-metoden och på sikt övergå till en
processorienterad organisation. Problemet är alltså övergående. Det blev tyst,
jag hade nu varit för nära något mycket känsligt. Ingen kommentar, de tittade
istället som om jag var galen.

Från fackligt håll värnade man om hierarkin som, tack vare dess existens, gav
löneutvecklingsutrymmen för personal som strävade efter löneutveckling.

Pro-management – Anti-management: Vad är det som formar kulturen? Vilken roll
spelar myndighetsledningen respektive mellancheferna i detta avseende? Råder
en utbredd determinism som inte ledarskapet kan nå?

Polischefen tillhörde under hela projekttiden den begränsade skara av personer
som försökte sprida optimism och entusiasm omkring det pågående förändring-
sarbetet. Julhälsningen 1995 till polismyndighetens personal andas både opti-
mism och allvar.

(L7, 1995-12-18) På olika sätt märker vi att vår stad håller på att bli en
storstad med de problem som detta medför. Trots detta sker ingen resursökning
utan vi måste fortlöpande förbättra oss och bli mera effektiva. Detta innebär
utbildning och teknisk utveckling men också att man tar sig tid att stanna upp
och se igenom hela verksamhetsprocessen.

Genom det nu påbörjade kvalitetsprojektet har vi tagit oss denna tid. Jag vet att
många frågat sig om vi vid sidan av alla andra arbetsuppgifter har tid med
detta. Jag hävdar att det är just nu – när vi känner oss som mest stressade – som
vi ska stanna upp och tänka igenom om vi gör rätt saker och på rätt sätt.
Hittills har engagemanget i processen varit hög – men kom ihåg att detta är
bara ’början av början´. Vi måste bibehålla samma stora engagemang processen
igenom för att nå slutmålet – en USK-certifiering – men framför allt en
verksamhet vi vet har optimal effektivitet och kvalitet.

Av budskapet kan utläsas att chefen redan i det tidiga skedet av projektet tar
upp behoven av uthållighet under förändringsarbetet.
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I projektets senare skede var den spirande optimismen spolierad, projektet hade
efterhand övergått till ”muddling through” som är ett föga spirituellt tillstånd
vid planerade förändringar. Ett uttalande från assistenten Martina Hjelt be-
skriver något av den uppgivenhet som sakta kröp fram.

(I06, 1997-04-28) Varför ska vi utbildas nu för att bli uppsagda imorgon?

Martina Hjelt säger i en intervju att hon tror på andemeningen i projektet,
men att frågor som har att göra med myndighetens ansträngda ekonomi allt
mer tar över. Flera civilanställda utöver Martina började efterhand inse att
personalminskningar genom uppsägningar kunde vara nära förestående. Civil-
anställd personal drabbas hårt inom polisen när resurserna inte är tillräckliga.
När arbetstillfällen hotas är det naturligtvis svårt att driva större utvecklings-
arbeten som är beroende av anställdas engagemang.

I polismyndighetens verksamhetsplan för år 1998 presenteras en tabell som
redovisar personalstatistiska uppgifter.

Tabell 7:2 Personalstatistik

Tabellen visar i en språklig mening hur civilanställd personal benämns i ett för
myndigheten centralt styrningsdokument. Benämningen ”annan personal” kan
uppfattas som en markering av lägre status gentemot juristutbildad polischefs-
personal och poliser. Också annat kan nämnas kring språkliga kantigheter som
förekommer. Visst är det så att språkliga nyanser kan vara betydelsefulla och
något som ledningen kontrollerar. När någon anställd exempelvis skall gå en
utbildning ”beordras” personen via en kallelse till kompetensutvecklingen. ”Er-
bjudande” kanske kunde vara ett mer passande ord i sammanhanget. Ledningen
skulle utan större svårigheter genom känslighet kunna hålla efter sådant.

Personalkategori Antal

Polischefsutbildade 5

Polispersonal 180

Polisaspiranter 0

Annan personal 71

Summa 256

Källa: V7, 1998-02-17

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12120



  

121

Deltagarna i genomförandegruppen och motivationsgruppen reagerade starkt
på polisledningens vinglighet mellan gamla och nya mönster i ledarskapet.
Från början fanns ett visst tålamod inom de båda projektgrupperna men det
reducerades efterhand. Stämningen vid två konfrontationsmöten mellan
projektgrupperna och polisledningen var så där tät som den kan bli då det har
uppstått en konflikt mellan ledning och anställda inom en polismyndighet.
Kritik från de båda grupperna växlade då mellan synpunkter på myndighets-
chefen och synpunkter på hela ledningsgruppens ageranden. Framför allt
ageranden som man ansåg uteblev.52

De stora svårigheter som jag upplevde i min projektledarroll orsakades av den
splittrade ledningsgruppen. Vid upprepade tillfällen sändes signaler till organi-
sationen som gick tvärt emot projektets inriktningar. Jag upplevde att
myndighetschefen hade stora problem med ledningsgruppens ageranden kring
kvalitetsprojektet, men detta talade vi inte särskilt öppet om.53

Polisverksamheten pågår ständigt i likhet med exempelvis akutsjukvården -
arbetet löper dag som natt, vardag som helgdag. Allmänheten skall kunna få
hjälp av polisen även under de större helgerna. Nyårshelgen och midsommar-
helgen är som regel arbetskrävande helger för polisen. Ulf Jacobsson vid ordnings-
avdelningen uttrycker sin syn på saken.

(I03, 1995-11-17) När samhället har slutat fungera, då ringer Svensson till
polisen. Det är den sista utvägen.

Under ordinarie kontorstider på veckodagarna är myndighetens juristutbildade
polischefspersonal i tjänst. Beslutsmakten inom myndigheten följer då strukturer
som harmonierar med hierarkin i den formella organisationstablån. Under obe-

52 Det förändrade ledarskapet som här diskuteras aktualiserades inom polisen under 1990-talet.
Ledarskapsfrågorna blev allt mer betydelsefulla när budgetansvar delegerades och tjänsteårskriterier
ifrågasattes för tillträde till arbetsledarbefattningarna. Traditionella konfrontationsmöten och
kraftmätningar över förhandlingsborden skulle ersättas genom avtalet Samverkan för utveckling av
mer kommunikativa tillvägagångssätt (Arbetsgivarverket, 1997). Polisväsendets övertalighets-
problematik kring mitten av 1990-talet drev snabbt på diskussionerna inom polisen om ledarskapets
innehåll och vikt för verksamheten och personalen.

53 Ledningsgruppen var i många avseenden homogen, däremot splittrade frågor som hade med kvalitets-
projektet att göra upp gruppen. Splittringen var uppenbar men den doldes. Uttalanden vid lednings-
gruppens möten kunde harmoniera med förändringsarbetet. Ageranden efteråt – exempelvis
ignorering eller fördröjning samt motstridiga uttalanden – visar den dolda splittringen. Myndighets-
chefen försågs, utifrån Goffmans (1974) terminologi, i de främre regionerna (exempelvis lednings-
gruppsmöten) med tillrättalagd information. I de bakre regionerna fanns det ibland andra uppgifter
som hölls dolda för chefen.
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kväm tid – det vill säga kvällar, nätter och helger – förändras detta. Då är det
istället vakthavande befäl, en polis, som på stationen ytterst representerar arbets-
givaren. Även om juristutbildade polischefer växelvis har polischefsberedskap på
distans, med telefonpassning, så är det vakthavande befäl som representerar
beslutandemakten på plats under mer än 70 procent av årsarbetstiden. Närvaron
innebär deltagande i arbetsplatsens sociala mönster. Ingen av ledningsgruppens
representanter arbetar enligt normala rutiner på plats under obekväma tider.54

Summering av primärstudien

Polisledningens beslut att ta hjälp av USK-modellen för att främja det långsik-
tiga förändringsarbetet visar prov på såväl dynamik som öppenhet. Händelser
och situationer inom projektet samt annat som inträffade på arbetsplatsen har
dock visat flera exempel på slutenhet och konservatism. Projektgrupperna och
styrgruppen var därför ständigt tvungna att tillföra energi och medryckande
stimulans till förändringsarbetet för att motverka tendenser till stagnation – så
snart energitillförseln från projektorganisationen minskade sänktes intensite-
ten i förändringsprocessen. Det var alltså trögt att omvandla anställda utanför
projektorganisationen till aktiva deltagare i förändringsarbetet. Hellre stod man
som åskådare till dessa skeenden under tiden som ordinarie arbete utfördes.

Organisationsutredningen under hösten 1996 utgör den centrala vändpunk-
ten för kvalitetsprojektet. Genomförandegruppen och motivationsgruppen
förlorade då geist och nödvändiga framtidsförhoppningar.

Figur 7.3: Projektgruppernas syn på polismyndighetens kvalitetsprojekt över tid.
Organisationsöversynen år 1996 är markerad på tidsaxeln.

54 Polischefsberedskap betyder att en av myndighetens juristutbildade polischefer står i beredskap för
att fatta beslut via telefon eller vid behov att åka ut till en brottsplats alternativt till polishuset.
Vakthavande befäl kontaktar jourhavande polischef, eller jourhavande åklagare, när behov uppstår
för beslut om exempelvis frihetsberövanden eller polistaktiska åtgärder. Den här rutinen som är
inskriven i myndighetens arbetsordning illustrerar hierarkin i praktiken – vakthavande befäl (polis)
har lägre beslutsbefogenheter jämfört med juristutbildad personal.

december 1996

Muddling through

tid

Spirituell entusiasm

och nyfikenhet

>
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Stämningar som förmedlas genom figur 7.3 illustrerar situationen i stort under
projekttiden inom projektorganisationen. När stämningarna inom polis-
myndigheten skisseras så blir beskrivningen annorlunda. Den väsentliga skill-
naden är att entusiasmen inför förändringarna och för projektarbetets möjlig-
heter från initialfasen var betydligt mer återhållsamma.

Figur 7.4: De anställdas syn på polismyndighetens kvalitetsprojekt över tid.

tid

Sval nyfikenhet

vintern 1995/96

Muddling through

>

Enstaka personer bland personal som inte var involverade i projektorganisationen
visade aktivt intresse för förändringsarbetet. Den stora majoriteten var dock av-
vaktande och inte sällan rent utav motsträviga till projektet. Vissa var inte en-
bart passiva, de var direkta motståndare till USK-arbetet. Ställföreträdande
chefen för kriminalavdelningen Axel Karlén hade exempelvis svårt att se posi-
tivt på detta.

(EG06, 1996-10-30) Det finns inte tid för verksamhet längre. Nu är det
byråkrati och larv som gäller.

Efter 15 månaders arbete svalnade engagemangen inom projektorganisationen
som förändringsarbetet skulle ha behövt för att kunna löpa vidare. Projektet
administrerades därefter fram till examinatorernas bedömning år 1998.

Polismyndighetens ”muddling through” som här beskrivs kan jämföras med lik-
nande studier som har genomförts i andra sammanhang. Erlingsdóttir (1999)
har genom deltagande observation (skuggning) studerat personalens mottagande
av kvalitetssäkring inom sjukvården vid en medicin- och en kirurgavdelning.
Hennes observationer visar att ingen anställd använde kvalitetspärmen som hade
tagits fram, vårdpersonalen arbetade inte heller med de särskilda kvalitetsmanuale-
rna. Mörn (2001) har som chef över en arbetsförmedling i Örebro län studerat
ett kvalitetsarbete under flera år i sin egen organisation. En utvärdering efter fyra
år visar nedslående resultat. Det dåliga genomslaget anses bland annat bero på
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brist på engagemang, oklara mål, goda förebilder saknas och tidsbrist. Många av
cheferna verkade vara oklara över sin roll, ofta utsåg de någon ansvarig och släppte
sedan saken till dem. Skålén (2002) har studerat ett kvalitetsprojekt inom sjuk-
vården. Forskaren kan efter deltagande observationer konstatera att personalen
inte verkar ta till sig kvalitetsprojektet, man talar helt enkelt inte om process-
orientering eller de andra projektmålen som hade ställts upp. Skålén skriver att
detta kan bero på att projektet distanserades från den rådande arbetsplats-
kulturen. Ohlsson (2001) har studerat två skolutvecklingsprojekt. Motstånd
uttrycktes i dessa båda fall främst genom passivitet och tysta protester, lärarna
undvek att offentliggöra kritik och undvek över huvud taget att kommunicera.
En lärare uttryckte det på följande sätt:

Många tycker sig ha rätt att säga nej, att bara dra sig undan utvecklingsarbetet.
De säger inte ens något, utan alla tar för givet att det är var och ens rättighet att
bara jobba på som man alltid gjort och strunta i alla försök till förändringar. Även
om man kommer överens om saker på möten så gör folk ändå som de vill sedan.

Man förbehåller sig därigenom rätten att arbeta individuellt och protesterar på
ett tyst sätt mot direktiv och påtvingade arbetsrelationer, liksom även mot an-
dra lärares invitationer till samarbete.

Erfarenheter vid polismyndigheten sedan tidigare av lagstiftningsförändringar
som med regelbundenhet påverkar verksamheten samt av tidigare expertstyrda
utvecklingsarbeten stärkte ”muddling through” som karaktäristika för denna
arbetsplatskultur.

Polismyndighetens kvalitetsprojekt hade allt mer karaktäriserats av informella
kontakter mellan ledningen och facket. Överenskommelser utan formalia eller
dokumentationer bidrog till att minska behovet av förhandlingstillfällen, MBL-
förhandlingarna blev allt färre under projekttiden som en följd av den konti-
nuerliga dialogen som fördes mellan parterna. Detta harmonierar i sin tur med
samverkansavtalets intentioner som uppmuntrar dialog framför formalia, inom
den statliga sektorn har MBL ofta ersatts under senare tid av arbetsplatsträffar
(Mörn, 2001, s. 202).

Myndighetens formella förhandlingar återupptogs dock längre fram, i sam-
band med personalminskningarna. Arbetsgivaren följde härmed strikt forma-
lia för att inte riskera förseningar som kunde bli kostsamma genom fackliga
skadeståndsanspråk.

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12124



  

125

Den organisatoriska överbyggnaden i hierarkin bidrog till att bromsa förändring-
sarbetet. Processorienteringen som USK-metoden åsyftar kan upplevas hotande
för mellanchefsnivåer och överbyggnader – den processorienterade organisa-
tionen syftar till att begränsa sådana överbyggnader. Så snart detta hade upp-
märksammats verkade flera av mellancheferna, för att slå vakt om positionerna,
snarare mot förändringarna än för dess främjande. Detta var något som oftast
skedde dolt genom långsamhet, ignoreranden samt genom att negativa kom-
mentarer fälldes gentemot förändringsarbetet som härmed försvagades. Som
projektledare upplevde jag, i likhet med myndighetschefens uttalanden, en makt-
löshet gentemot händelseförloppet under projektets senare del.

Ledningens maktlöshet är en intressant fråga att analysera. Man tänker sig ju
att högre chefer och ledningsgruppen har stor makt över en organisation. Mak-
ten som ledningen förfogar över består bland annat av beslut via arbetslednings-
rätten om vem vid urval som skall anställas. Makten kan också bestå i beslut
om vilka förändringsarbeten som skall sanktioneras på arbetsplatsen och också
kring beslut om hur planerade förändringar skall struktureras. Den maktlöshet
som jag har identifierat aktualiserades under projektets genomförande. I det
här fallet, när myndighetens mellanchefer och personal hade bestämt sig för att
bromsa kvalitetsprojektet, stod myndighetschefen och andra i styrgruppen utan
kraft och handlingsmöjligheter inför händelseutvecklingen.

Samstämmighet

När material från de tre olika källorna intern dokumentation, extern dokumen-
tation och fältanteckningar jämförs är samstämmigheten dem emellan framträ-
dande. Ingen av källorna avviker på så sätt att de vare sig ger en mer positiv eller
negativ bild av förloppet. Beskrivningarna av situationen vid olika tidpunkter
och specifika händelser är överensstämmande. Samstämmigheten underlättar
tolkning och slutsatser.

Även om de olika källorna speglar myndighetens arbetsplatskultur med stor
samstämmighet förekommer några svårtolkade motstridigheter i materialet.
Jag har exempelvis svårt att analysera frågor om delaktighet på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Av rapporten Attitydmätning 1996 (I04) framgår följande.

De anställda är positivt inställda och ser framemot förändringsarbetet men de
vill vara mer delaktiga. Bland de anställda finns det dock en misstro till
förändringsarbetet. Dessa befarar att idéerna inte kommer att förverkligas.
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Min tvekan gäller hur delaktigheten i realiteten tas emot. Man kan tänka sig
med hänvisning till händelseutvecklingen att det här är något som intervju-
personer gärna uttalar i samband med en undersökning. I praktiken kan det
vara krävande för anställda att vara delaktiga i stor utsträckning. Bekvämlighet
eller kompetensbrister kan motverka individers önskan om mer delaktighet.
En målsättning enligt statsmakten är att de anställda skall få ökade befogenheter,
ökat ansvar, en större delaktighet i arbetet och bättre arbetsmiljö (proposition
2003/04:1).

Här lämnas primärstudien till förmån för sekundärstudien. Genom sekundär-
studien lyfts perspektivet från studien av polismyndigheten och arbetsplats-
kulturen till förhållanden (översiktnivån) som råder inom polisen i Sverige.

Kulturens styrka

Sekundärstudien utgörs av en innehållsanalys av texter. Under elva år, mellan
år 1993–2004, har material om problemorienterat polisarbete (POP) och när-
polisreformen samlats via Rikspolisstyrelsens texter, budgetpropositioner,
utvärderingar med flera texter. Delstudien fokuserar vad som i sådana sam-
manhang skrivs om hinder och fördröjningar för reformimplementeringen –
främst det som behandlar kulturer inom polisen har studerats i materialet.
Följande fråga har varit vägledande för innehållsanalysen; vad skrivs explicit i
texterna om polisens kulturer och dess funktioner?

Resultat visar att riksrevisionen i rapporter upprepat har behandlat betydel-
serna av de kulturella aspekterna inom polisen. I RRVs texter har även i någon
mån studerats vad som implicit kan utläsas om polisens kulturer även om det
främst är de manifesta inslagen i de insamlade texterna som dominerar över
det som inte är fullt utsagt (Bergström och Boréus, 2000, s. 44-46). Dessa be-
gränsningar medför nackdelar och fördelar. En av fördelarna är att sekundär-
studiens texter är volymmässigt överblickbara och därför tacksamma att arbeta
med. Olika slags metoder har vid jämförelser vanligen såväl fördelar som nack-
delar – en nackdel med innehållsanalysen som metod är att det som uttalas får
större utrymme och betydelse än det outtalade.

I arbetets båda inledande kapitel har RRVs beskrivningar av kulturer inom
polisen redovisats. Utöver det som där beskrivs finner RRV att polisens verk-
samhet varken är behovsstyrd eller kunddriven. Förläggningen av arbetstiden
anpassas därför efter personalens önskemål och synpunkter – verksamhetens
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behov styr normalt inte bemanningen (RRV, 1996c, s. 90). Inom polisen anses
som en förklaring till detta ofta att Polisförbundet är för stark, men detta är
utifrån revisionens åsikter inte en godtagbar förklaring. En facklig organisa-
tion kan, givet de regler och den tradition som Sverige har vad gäller organisa-
tions- och avtalsfrihet, nästan definitionsmässigt inte bli för stark. RRV anser
däremot att arbetsgivaren inom polisen inte är tillräckligt stark (RRV, 1996d).55

Kulturförändringar som kräver ett samlat agerande från hela polisväsendets
ledning tar tid att genomföra. På kort sikt anser RRV att det är viktigt att
stärka chefsrollen och göra en samlad översyn av tjänstgöringslistorna som reg-
lerar personalens arbetstider (RRV, 1996a).

Det finns ett antal traditioner inom polisen som är karaktäriserande för kultu-
ren. En sådan tradition är den starka tilltron som fästs vid de reaktiva arbetssätten.
Poliser arbetar inte alltid med brottsförebyggande arbete, däremot i likhet med
räddningstjänsten inväntas larm från allmänheten. När någon begär polishjälp
rycker man snabbt ut efter begäran för att försöka åtgärda problem. Efter
avrapporteringen som följer efter ingripanden inväntas med avvaktan nästa larm.

RRV finner efter ett stort antal intervjuer att ambitionen att utföra ett bra
arbete är starkt representerad såväl bland polismän som bland civilanställd per-
sonal och chefer (RRV, 1999). Men granskningarna har också visat vissa mot-
sättningar mellan poliser och juristutbildad polischefspersonal. Poliserna anser
att den juristutbildade polischefspersonalen inte är tillräckligt välutbildade i
”det vanliga polisarbetet” och polischeferna anser att polisutbildade inte för-
står behovet av juristutbildning (RRV, 1996d).

Riksrevisionsverket har närmare studerat Stockholmspolisen. Olika revirbildningar
är kännetecknande för myndighetens kultur – avdelningar, enheter och nivåer
värnar ensidigt om sin specifika verksamhet. RRV skriver att det inom Stockholms-
polisen saknas en gemensam vision om hur polisiär verksamhet skall bedrivas,
något som kan föra tankarna mot ett gemensamt mål (RRV, 1996b).

Ett problem som Brå (1999) beskriver i en granskning av närpolisreformen är
att närpolisen främst har haft som målsättning att förändra polisens verksam-
het men i diskussioner om reformen har mycket istället förskjutits och handlat

55 Medlemsuppgifter år 2004 visar att polisförbundet organiserar mer än 99 procent av alla yrkes-
verksamma poliser.
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om organisatoriska förändringar. En fråga som ofta diskuteras såväl internt
inom polisen som i massmedia är om polisen har tillräckligt med resurser för
att genomföra och utveckla närpolisen. En sammanställning (tabell 7:5) visar
anslagsfördelningen över tid samt en prognos inför år 2006.

År 1998 2002 2006

Anslag och prognos 10  776 13  006 15 301

(miljoner kronor)

Källa: RPS, 1998 samt proposition 2003/04:1

Jag har redan tidigare beskrivit att poliskulturen även diskuteras av regeringen
i budgetpropositioner. I budgetpropositionen för år 1999 konstaterar reger-
ingen att det på de flesta håll föreligger grundläggande organisatoriska och
resursmässiga förutsättningar för att närpolisen skall kunna utgöra basen i verk-
samheten. För att den målsättningen skall förverkligas krävs emellertid att inne-
hållet utvecklas. Närpolisen måste ännu tydligare styras av statsmaktens
prioriteringar samt av kartläggningar av de lokala problemen (RPS, 1999, s. 22-
23). Vid millennieskiftet konstaterar statsmakten att närpolisen implementeras
långsamt.

(...) den reaktiva traditionen, den hierarkiska och regelstyrda kulturen samt
brister i arbetstidsförläggning och planering utgör de främsta hindren för
genomförandet.

           (Proposition 1999/2000:100, s. 48)

Regeringen finner att reformens genomslag fördröjs och man uppmärksam-
mar att det finns svårigheter som kan hota hela reformen.

(...) Det kan delvis förklaras av de svårigheter som alltid möter en genomgripande
reform av detta slag. Men det finns också hinder för ett effektivt närpolisarbete
som är inbyggda i polisorganisationen. Det kan naturligtvis inte accepteras att
närpolisreformen stannar av eller rent av hotar att gå om intet.

(Proposition 1998/99:1, s. 23)

Tabell 7.5:  Anslagsfördelning

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12128



  

129

Rikspolisstyrelsen redovisar att antalet närpoliser ökar, men ökningen sker lång-
samt.

År 1997 1998 1999

Andel närpoliser av

totalt antal poliser 36% 38% 40%

Andel närpoliser av

totalt antal poliser 36% 38% 40%

Rikspolisstyrelsen försökte under senare delen av 1990-talet förmå polismyndig-
heterna att använda en gemensam definition av närpolisen. Den innebär i korthet
bland annat att verksamheten skall vara organiserad inom ett geografiskt avgränsat
område och bedrivas problemorienterat i nära samverkan med dem som bor och
verkar i området. Poliserna i området skall arbeta mot brotts- och trygghetsrelaterade
mål och tilldelas ett personligt ansvarsområde, i första hand ett geografiskt men
även funktionella kunde förekomma. Flertalet polismyndigheter följde rekommen-
dationen, men inte alla. Polismyndigheten i Västra Götaland tillämpade en egen
definition och kunde därför ange att 70 procent var närpoliser. Variationerna är
både stora och kanske något överraskande, Gotland redovisar exempelvis endast
13 procent närpoliser (RPS, 1998).

Rikspolisstyrelsen skriver om närpolisen och poliskulturen i en rapport (RPS,
2000). Här nämns att rekryteringen till närpolisen till stor del har skett från
utryckningsstyrkorna och inte sällan mot individernas vilja, följden har blivit
att poliser har gjort egna prioriteringar. Rapporten visar också att klagande
diskussioner i de vardagliga förhållningssätten utgör en del av poliskulturen,
om kulturen blir för stark kan denna hindra utveckling av verksamheten.

Rikspolisstyrelsen skriver i årsredovisningen att avvägningen mellan närpolis- och
ingripandeverksamhet är svårhanterlig. Polismyndigheten i Värmland försökte med
drastiska åtgärder att avveckla utryckningsenheterna och lät därefter närpolis-
områdena svara för ingripandearbetet (RPS, 1998). Statsmakten tycks senare ha
närmat sig polisen i Värmlands modell, i budgetpropositionen 2003/04 anges

Tabell 7.6: Närpoliser i Sverige

Källa: RPS, 1999b
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nämligen att närpolisen är basen i all polisverksamhet. På de flesta håll bör därför
närpolisen på sikt kunna omfatta all polisverksamhet som inte kräver speciell kom-
petens eller av andra skäl bör bedrivas centralt.

Pliktverket har gjort en undersökning som omfattar 217 poliser med endast
två års tjänstgöringstid efter utbildningen. Rapporten ”Att vara polis – den första
tiden” visar att de flesta nya poliserna arbetar med utryckningsverksamhet.

Tabell 7.7: Fördelning

En senare undersökning som omfattar 146 poliser visar liknande tendenser.

Tabell 7.8: Fördelning

– utryckningspolis 77%

– närpolis plus utryckningspolis 4%

– utryckningspolis plus annan tjänst 1%

– närpolis 7%

– annan tjänst 11%

Källa: Pliktverket 2003, rapport nr 6

– utryckningspolis 73%

– närpolis plus utryckningspolis 13%

– närpolis 8%

– annan tjänst 6%

Källa: Pliktverket 2004, rapport nr 8

De båda undersökningsresultaten kan läsas som indikationer på närpolisreformens
svaga genomslag, majoriteten (tre fjärdedelar) av de nya poliserna vid polismyndig-
heterna arbetar med den traditionella utryckningsverksamheten.

Medborgarfokuseringen som står nära närpolisreformen är inte självklar i polis-
verksamheten, det visar en undersökning som polisförbundet har gjort tillsam-
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mans med ett konsultbolag (Polisförbundet, 2004). Vid en enkätundersökning
år 2004 som vände sig till 3 286 poliser anger endast 12,5 procent att polisen är
mycket fokuserad på medborgarna.56

En annan indikator som visar närpolisens svaga ställning följer av att termen
närpolis har räknats i polisens årsredovisning år 1998 respektive år 2003. I 1998
års redovisning förekommer termen 67 gånger jämfört med år 2003 med en-
dast en enda notering. Detta antyder någon form av utfasning av närpolis-
begreppet, något som är intressant eftersom utfasningen inte speglas i statsmakt-
ens styrdokument för samma tid.

I dokumenten som har granskats kan två parallella tendenser noteras. Polisen
skriver allt mer i interna dokument om förändringsarbetet En nationell polis
och mindre om närpolisen (RPS, 2004). Regeringen å andra sidan berör också
En nationell polis i budgetpropositionen men betydligt större utrymme ägnas
även fortsättningsvis åt närpolisen (proposition 2003/04:1). Regeringen talar i
propositionen om att närpolisreformen efter tio år måste anpassas till delvis
nya förhållanden som följer av samhällsförändringar och kunskapsutveckling
inom brottsbekämpningen. Tre bärande principer diskuteras. Bästa sättet att
bekämpa brott är, för det första, att förebygga dem. Allt polisarbete, för det
andra, skall bygga på kunskap. Närpolisen skall för det tredje samverka med
andra aktörer.

Summering av sekundärstudien

En orsak till svårigheterna att driva förändringar har att göra med juridiska
organisationers kultur. Juridiska organisationer formas av att verksamheten via
den politiska styrningen med viss regelbundenhet ställs inför ny eller ändrad
lagstiftning – detta utan att möjligheter kan medges till personalens samråd och
delaktighet. Verksamheten förväntas, med hänvisning till den vertikala styr-
modellen, anpassa sig till den parlamentariska styrningen och det anpassnings-
inriktade lärandet stärks av sådana situationer.57

56 Undersökningens svarsfrekvens var 42 procent, 1 517 av 3 286 poliser deltog i polisförbundets enkät-
undersökning.

57 Polisförbundet har vid en enkätundersökning funnit att endast 1,5 procent av poliserna svarar
”mycket” på frågan om de uppfattar polisen som utvecklare. 25,7 procent svarar ”delvis” på frågan
(Polisförbundet, 2004).
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Införandet av närpolisreformen vid inledningen av 1990-talet följde dessa möns-
ter, reformen formulerades på den politiska nivån och lanserades med förhopp-
ningar om snabbt genomslag i hela landet. Istället för att kraftsamla kring
utvecklingsinriktat lärande med utgångspunkt från reformens bärande idéer
(se kapitel 4) har uppmärksamheten i första hand riktats mot organisatoriska
och strukturella frågor. Uppmärksamhet har också projicerats på de ekono-
miska förutsättningarna under samma tid.

Tendenser i kulturen till ett oinspirerat ”muddling through” i förändringen
har stärkts i spåren av närpolisreformens realisering. Detta i sin tur måste be-
traktas som oönskade effekter och följden, genom kulturens avtryck, kan för-
svåra senare förändringsarbeten inom polisen.

Vi kan anta att frustrationen bland polisväsendets anställda ökar när kompas-
sen samtidigt tycks peka i olika riktningar – jakt efter skuldfördelningar (”blame
time”) blir tidskrävande aktiviteter i oron som uppstår. Med skuldfördelning
avses begränsade förmågor att utreda ansvarighet samt ytliga analyser av vad
och vem som har orsakat negativa trender och dåliga resultat (Alvesson, 2001,
s. 105). Har polisens anställda möjligheter att förstå hur närpolisreformen och
En nationell polis skall koordineras, kan situationen överblickas? Närpolisens
decentraliserande idéer möts under 2000-talet av centraliseringar som är känne-
tecknande för En nationell polis där det nationella helhetsperspektivet betonas
(Heckscher, 2003). Man kan på goda grunder förmoda att polisverksamhetens
effektivitet hålls tillbaka av tvetydigheter som uppstår i denna kollision.

Möjligheterna till kraftsamling reduceras när verksamhetens inriktningar blir
svårtolkade för varje enskild tjänsteman. Risker finns också för att personalen
trubbas av och inte låter sig beröras genom djupare engagemang när övergri-
pande förändringar upplevs ske med täta mellanrum – och utan sammanhang
– som för den enskilde blir överblickbara. Avtrubbade inställningar, i så fall,
kommer med stor sannolikhet att påverka polisens planerade förändringar in-
för framtiden på mindre gynnsamt sätt.

Vi skall härifrån gå vidare till nästa kapitel. Arbetets två delstudier, tidigare forsk-
ning i Sverige om polisens organisation, kultur och ledarskap samt teorier om
organisationskulturer leder oss fram till studiens centrala begrepp. Centrala
kärnelement bildar ramar och ger polisens organisationskultur innehåll.
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Kända våldsverkare greps lämpligen tidigt på morgonen, innan de hunnit söka
sig till något annat gömställe. Innan klockan sex slog vi oftast till. Trots
överraskning och en massiv insats lät inte de flesta sig fångas utan motstånd. De
tvekade inte att använda våld och man fick alltid vara beredd på att bli
nedslagen. I en lägenhet i ett höghus i Högdalen höll Anders och jag på med att
nedkämpa en gangster i mer än en halvtimme, innan vi fick ut honom ur
lägenheten. Förvånade grannar i hissen och förortsbor i bilkön på väg in mot
staden fick sedan se Anders och mig slåss med gangstern, alla tre blodiga och
sönderslagna.

        Förste poliskonstapel Lennart Silverbark, 1964

I avhandlingens första kapitel skrivs att arbetet skall leda till att följande fråge-
ställningar besvaras; Vad är kännetecknande för polisens organisationskultur?
Hur inverkar organisationskulturen på planerade förändringar? Hur påverkas
införandet av närpolisreformen av polisens organisationskultur?

Jag ska här besvara frågorna med utgångspunkt såväl i resultat från primär- och
sekundärstudierna som teorier om organisationskulturer och texter om poli-
sens organisation, kultur och ledarskap. Först behandlas vad som är känne-
tecknande för polisens organisationskultur. Detta ställs i relation till kulturens
konsekvenser för praktiken samt hur polisens organisationskultur inverkar på
planerade förändringar inom polisväsendet. Slutligen diskuteras polisens
organisationskultur i relation till närpolisreformens implementering. Mina
primärkällor från primärstudien relateras i kapitlet till olika sekundärkällor (jfr
Granér, 2004). Organisationskultur utgör ett fält med stor bredd vilket här
avspeglas i exemplen som lämnas och i övrigt på kapitelinnehållet. Hofstede
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(1991) betonar att organisationskulturer är holistiska på så sätt att helheten
när de beskrivs är mer än endast summan av olika delar. Med det här synsättet
dominerar helheten i det här kapitlets framställning över enskilda detaljer.
Organisationskulturens kärnområde kan konkretiseras men det är, vilket kan
ses som en begränsning, inte möjligt med hänvisning till områdets bredd att
spegla alla uttrycksformer (jfr Berg, 2003).

Kännetecken och konsekvenser

Polisens organisationskultur har under tidigare år präglats mer av erfarenheter
från administrativa förändringar och expertstyrda utvecklingsarbeten än av
organisationsutvecklingstraditionen – som genom betoning på delaktighet bju-
der in anställda till samråd. Detta förhållande torde ha försvårat exempelvis infö-
randet av samverkansavtalet under 1990-talet inom polisväsendet (Arbetsgivar-
verket, 1997). Samverkansavtalets bärande idé kan sägas utgå från organisations-
utvecklingstraditionen.

Förändringar i lagstiftningen som anställda regelbundet ställs inför, utan sär-
skilda samrådsmöjligheter, har bidragit till formandet av denna kultur. Poli-
sens organisationskultur, baserad på en Weberiansk tankefigur, formas av ett
stort antal regler som blir vägledande för arbetets utförande. Lagreglerna är
klart utskrivna i lagtexters och förordningars form. Föreskrifter och policy-
dokument som rör arbetsrutinerna och myndigheternas verksamhet är också
skriftligt nedtecknade och texterna hålls åtkomliga för anställda bland annat
via polisens datornät.

Ledning och anställda är såväl kulturbärare som kulturskapare i det dagliga
arbetet. Ömsesidigheten i interaktionerna, som ständigt pågår, bidrar till att
forma poliser, juristutbildad polischefspersonal och civilanställda i typiska rol-
ler för respektive personalkategori (jfr figur 1:1). Polisens organisationskultur
är härigenom bevarande och stabiliserande även om denna ständigt genom
samhällets påverkan, kompetensförsörjning och -utveckling, reformer och an-
nat är utsatt för förändringstryck. Polisens organisationskultur förändras över
tid men den kan inte beskrivas som flyktig – tvärt om är polisens organisations-
kultur stabil och bevarande.

Polisens organisationskultur tas ofta för given av anställda – poliskulturen och
myndigheternas arbetsplatskultur samtalas det normalt inte om, vare sig vid
fikabord, vid sammanträden eller i andra sammanhang. Området kan heller
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inte sägas ha någon högre prioritet i polisens ledningsgrupper. Vad som där-
emot prioriteras och hålls levande som väsentliga samtalsämnen är i sig karak-
täristiskt för denna kultur. Här kan samtal om polisens bristande resurser, uni-
formsfrågor, omorganisationer, diskussioner om pensionsåldern, spekulatio-
ner kring tjänsteutnämningar och irritation över polisens datorlösningar näm-
nas. Uppfattningar att polisväsendet lider av resursbrister har som en följd av
upprepningar under tio års tid eller mer etablerats i denna kultur och blivit
något som inte gärna ifrågasätts internt. Lundh (2004) finner självbiografiskt
att det inte är lätt för enskilda individer inom polisen att framföra åsikter som
går emot de kollektiva uppfattningarna.

Jag har under arbetets gång funnit mycket få indikationer på att myndigheter-
nas ledningsnivåer strategiskt använder kulturen för att främja förändringsar-
beten eller för andra ändamål. Organisationskulturen utvecklas (på något sätt
och i någon riktning) även om ledningens strävan efter strategisk inblandning
är måttlig.

Specifikt för poliser

Polis som personalkategori betraktat utgör till numerären majoriteten inom
polisväsendet. Polisarbetet är ett kollektivt arbete – poliser arbetar på fältet i
större eller mindre grupper. För patrullerande personal vid svaga situationer är
poliser beroende av kollegors stöd (jfr Hughes, Ginnett och Curphy, 1999).
Kollektivt arbete i ett kritiskt läge, med vapen i höjd beredskap, ställer särskilda
krav på samarbetet – misstag kan få svåra följder. Vapenhanteringen för varje
polis samt i viss utsträckning polistaktiska uppträdanden har i förväg övats för att
öka professionaliteten och för att reducera riskerna vid ingripanden i krävande
situationer – personskador på egen personal och på misstänkta personer skall
undvikas. Mönsterpedagogiska metoder, där oerfaren personal genom imitation
följer rutinerade kollegors anvisningar, utgör grunden för kompetensutvecklingen
(jfr Svedberg och Zaar, 1998, som exemplifierar inlärningen utifrån hur
multiplikationstabellen genom upprepning lärs ut i grundskolan). Av tradition
har socialiseringen av aspiranter följt en mönsterpedagogisk modell, socialisering
av nya medlemmar till redan etablerade kollektiv (jfr Gunnmo, 2004). Genom
imitation överförs yrkeskunnande, exempelvis de ingripandetekniker som är
grundläggande för våldsanvändningen. Skriftliga underlag kring upplärningen
används sparsamt. Genom imitation som en del av enkulturationen överförs
också organisationskulturen från de som är etablerade och erfarna till personal
som är tillkommande.
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Arbete i våldets närhet påverkar kårandan mellan poliser. Vi finner bland an-
nat mot den bakgrunden skillnader när vi jämför kårandan med lärares ethos
(kåranda) enligt Lorties (1975) beskrivning. Konservatism och nuorientering är
två begrepp som är kännetecknande för lärares ethos och också för polisers
kåranda. Däremot är individualism som Lortie diskuterar direkt missvisande
som kännetecken för polisers kåranda. Inom polisen betonas kollektivism, ka-
raktäristiskt för polisers kåranda är att polisarbete i grunden är ett kollektivt
arbete. Polisers fackliga verksamhet bidrar till att förstärka kollektivismen.

Polisverksamheten som samhällsinstitution, med staten som garant, är mycket
stabil och eventuella nedläggningshot av verksamheten upplevs inte sannolikt
av polisens anställda. Polisyrket med hänvisning till brottsutvecklingen och
samhällsklimatet är allt annat än ett hotat yrke. Det här är omständigheter som
vid sidan om annat bidrar till att stärka kulturen, trygghetskänslan skänker
personalen en lugnande visshet på arbetsmarknaden.

Subkulturella möten

Polisens organisationskultur kännetecknas av subkulturers interna och externa
interaktioner (”differentation” enligt Martin, 1992). Personalkategorierna ut-
gör tre av de identifierbara subkulturerna inom denna helhet. Avdelningarna
(trafik, kansli med flera avdelningar) vid polismyndigheterna utgör andra sub-
kulturer som både interagerar och avgränsas gentemot varandra på samma sätt
som rotlar, arbetsgrupper, turlag med flera grupper. Behov av personalförsörjning
kan leda till nyttooptimeringar och spänning mellan grupper. Polisens anställda
tillhör inte bara en utan flera och ibland konkurrerande grupper. Hund-
förargrupper vid utryckningsenheterna utgör subkulturella enheter. Det natio-
nella nätverket för kvinnliga poliser är ett annat exempel.

Styrkan i olika subkulturer varierar. Poliskulturen är mer enhetlig och starkare
än andra subkulturer i polisens organisationskultur. Styrkan följer av polisers
enhetliga utbildning, uniforma klädsel, arbete i våldets närhet, det fackliga
engagemanget som förenar poliser, den särskilda anställningstryggheten och
kårandan som ger kollegor särskild samhörighet. Poliskulturen med dess relativa
enhetlighet influerar på olika sätt polisens organisationskultur – styrkan består i
att poliskulturen såväl har sociologisk, psykologisk som historisk genomträng-
ning (jfr Bang, 1999, s. 112-113).
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Turlag och rotlar är exempel på starka subkulturer vid polismyndigheterna –
dessa kan i vissa situationer stå som motkrafter med delvis egna prioriteringar
gentemot verksamhetsstyrningen. Bristande samarbeten mellan olika delar av
verksamheten, konkurrens på grupp- och individbasis samt revirbevakanden
tillhör några av organisationskulturens kännetecken. Samtidigt som motsätt-
ningarna lyfts fram skall goda samarbeten nämnas som också är känneteck-
nande för organisationskulturen. Det finns enkla och okomplicerade processer
på många håll och dessutom förekommer goda samarbeten mellan polis-
verksamheten och omgivande samhällsinstitutioner. Under det tidiga skedet i
arbetet med primärstudien kom jag exempelvis i kontakt med ett gott samar-
bete mellan ordningsavdelnings personal och den tekniska roteln vid myndighet-
ens kriminalavdelning. Dialogen mellan respektive enheter var otvungen och
inte formaliserad, kompetensutvecklingen vävdes in som ett naturligt led mel-
lan enheterna i ordinarie verksamhet. Goda personrelationer var utifrån min
tolkning en grundläggande förutsättning för samarbetet (jfr Brunander (1975)
där han pendlar i resonemanget mellan relationer i den så kallade harmoni-
modellen och motsättningar i konfliktmodellen).

Servicenivån kan anses vara hög inom det svenska polisväsendet. Allmänheten
(svensson eller vanligt hyggligt folk som man ibland säger inom polisen) kan
ofta räkna med att verksamheten bredvilligt ställer upp. Familjer exempelvis
som har varit på väg utomlands men som inför avresan har glömt att uppda-
tera passhandlingarna har fått uppleva såväl snabbhet som generöst tillmötes-
gående vilket har räddat en akut situation som i grunden orsakades av eget
slarv. Kringresande turister i landet från Sverige eller andra länder har på samma
sätt mött serviceinriktade tjänstemän som på uppoffrande sätt har hjälpt till
med vägbeskrivningar, eskorteringar och annan hjälpsamhet.

Exemplen som lyfts fram visar att polisens organisationskultur är olika inåt
respektive utåt (jfr Hansson, 2001).

Fyra hierarkier

Mellanchefspositioner värnas inom polisen även i tider när de ekonomiska
resurserna är knappa och verksamheten tvingas till nedskärningar. Den platta
organisationen med färre mellanchefsskikt som med stor utbredning har varit
aktuell på arbetsmarknaden under 1990-talet har – så här långt – knappast fått
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genomslag inom polisen. En juridisk organisation är beroende av nivåer men
riksrevisionen har i samband med granskningar markerat att det finns allt för
många chefsnivåer inom polisen. Upp till fem nivåer räknar man med, inklu-
deras operativa befäl blir nivåerna ännu fler (RRV, 1996a, s. 36).58

Nivåer i hierarkierna ger löneutveckling för de anställda och av den anled-
ningen är nivåerna intressanta utifrån fackliga perspektiv. Hierarkierna blir en
i ekonomiskt hänseende kostsam organisationsform med hänvisning till
lönesättningens nivåer som följer dess vindlande strukturer. Vi kan, för att
förtydliga detta, tala om polisens fyra olika hierarkier och de står delvis som
varandras kontraster. Lönesättningen är direkt kopplad till de två första av
hierarkierna (strukturell och specialist).

En hierarki (strukturell) följer den organisationstablå som bland annat presen-
teras på polisens hemsida och i polismyndigheternas årliga verksamhetsplaner.
Chefer och biträdande chefer på olika nivåer tillhör den strukturella hierarkin
(jfr figur 3:4). En annan hierarki (specialist) rör specialistfunktioner som avde-
las för verksamheten; exempelvis ansvarig för kommunikationssystemen, brotts-
offeransvarig och ansvarig för polisens förstärkningsvapen. Könshierarkin (kön)
för det tredje, med mannen som norm, ger män inom polisväsendet överord-
nad ställning. De etablerade strukturerna indikerar översiktligt att män arbetar
som poliser och har stark anställningstrygghet (jfr Åses (2000) diskussion om
stora och starka män inom polisen, s. 77-85). Kvinnor å andra sidan enligt
polisväsendets strukturella könshierarki arbetar främst i kontorsmiljöer och
har sedan mitten av 1990-talet osäkrare anställningstrygghet (jfr Lundh, 2004).
En fjärde hierarki utgörs av den dolda hierarkin som är betydelsefull för sociala
strukturer på arbetsplatsen. Informella ledare tillhör den dolda hierarkin. Denna
hierarki har betydelse för praktiken men den återfinns inte i myndigheternas
texter (jfr Ekman, 1999).

Ett betydande antal tjänstemän inom polisen har, utöver redan nämnda, specialist-
tjänster som exempelvis IT-ansvarig, ansvarig för samverkan med totalförsvaret,
rekryteringsansvarig, självskyddsansvarig och utbildningsansvarig. Därtill skall

58 Andersson (2003) beskriver självutnämningar som saknar stöd av centrala beslut när ”andre man”
utses vid de båda närpolisområden som hon studerar. En konsekvens av utnämningarna blir att
poliser för yttre tjänstgöring istället stannar inne i kontorsmiljöer som stationspoliser.
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nämnas den breda fackliga verksamheten som engagerar ett stort antal poliser
samt ansvarig för kvinnliga polisers nätverk, ansvarig för internationellt polis-
samarbete och de polisidrottsansvariga för olika idrottsinriktningar. Lindgren,
Pettersson och Hägglund (2001) berör fenomenet i en bok om polisens brotts-
offerarbete. De finner att några enskilda poliser, så kallade eldsjälar, ofta an-
vänds för att ta hand om enskilda frågor. Det här är dock olyckligt enligt för-
fattarna, det är mer effektivt att försöka integrera arbetet i den löpande verk-
samheten. När fler engageras breddas arbetet menar man och som konsekvens
därav kan effekterna av insatserna höjas. Detta kan också jämföras med hur
polismyndighetens kvalitetsprojekt organiserades år 1995.

Mellan motsättning och enad front

Det råder misstroenden inom organisationen gentemot ledningsgruppers ar-
bete. Ledningen kan därför ha svårt att nå starka subkulturer såsom turlag och
rotlar. Det här handlar inte, vilket Holgersson (2001) påpekar, om misstroenden
mellan poliser och juristutbildad polischefspersonal. Snarare rör det spänningar
mellan det teoretiska perspektivet och golvets perspektiv – med hänvisning till
ledningsgruppernas sammansättning. I ledningen ingår juristutbildad polischefs-
personal, poliser och civilanställd personal. Den professionella styrningen på-
verkas ogynnsamt och en konsekvens, på individnivån, blir att poliser som når
de organisatoriska toppositionerna förlorar en del av kårandans stöd och om-
händertagande. Ledningsgruppens stöttning tar dock vid vilket för karriär-
klättrande personal kan ersätta det kollegiala stödet som följer av poliskulturen.

Karaktäristiskt för polisens organisationskultur är att den i sig är resursför-
brukande som en följd av att intresseområden står mot varandra i konfronta-
tioner.59 Subkulturella positioneringar, som till stora delar har fackliga förtecken,
tär kontraproduktivt på resurser som avsätts inom statsbudgeten för polis-
verksamheten. Förhållandet som beskrivs främjar inte verksamhetens samman-
lagda förmåga till kraftsamlingar och dragkamperna mellan olika intressen blir
splittrande för helheten.

59 Carlström (1999) hävdar att det i likhet med detta råder djupa skillnader i moraliska frågor inom
polisorganisationen gällande synen på rätt och fel, sekretess och öppenhet, tvång, integritet och
frihet.
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Det är inte ovanligt att poliser genom kårandan i olika sammanhang uppvisar
enad front gentemot omgivningen. Kritik som utifrån riktas mot polis-
verksamheten från exempelvis massmedia alternativt något som kan upplevs vara
hotande från omgivningen (reformer mm) kan också ena de olika subkulturerna.
Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, samt andra subgrupper, kan i
vissa sammanhang sida vid sida sluta sig samman.

Polisens organisationskultur påverkas och formas av samhällets influenser. Krav
på verksamheten ställs genom samhällsdiskursen bland annat på kvalitet, ly-
hördhet och effektivitet (Osborne och Gaebler, 1994, s. 31). Polisens position
i samhället som byråkratisk elit är stärkande för kulturen – ställningen med
staten som garant är överordnad. Personalen tenderar som en följd av positio-
nen att känna sig överlägsen och rättfärdig; de intagna tenderar att åtminstone
på ett eller annat sätt att känna sig underlägsna, svaga, klandervärda och skuld-
belastade (Goffman, 1983, s. 16). Barriärer som totala institutioner bygger
upp mellan den intagne och världen utanför utgör inskränkningar av en intag-
ens personlighet. Intagningsprocedurerna med avvisitering, fingeravtryck och
fotografering formar den intagne enligt Goffman till ett objekt. Objektet be-
nämns en buse, en svenne, ett psykfall eller en fylla.

Carlström (1999, s. 57) hänvisar till polisverksamhetens makt att flytta gränser
för enskilda individer mellan frihet respektive ofrihet. Polisens värld har enligt
Carlström förtur i förhållande till (objekten) de omhändertagna. Hanteringen
av tillstånd exempelvis för innehav av jaktvapen bidrar också till att forma
organisationskulturen – personalen fattar beslut, som för den enskilde indivi-
den är betydelsefulla, om att tillstyrka eller avslå ansökan. Symboliskt uttrycks
den överordnade positionen med två korslagda fasces i polisväsendets emblem.60

Polisemblemet används som symbol på polishusens fasader, på brevpapper,
som stämpel och i andra sammanhang.

60 Fasces, eller spöknippen, användes ursprungligen i antikens Rom som auktoritetssymbol. Fasces
har i polisemblemet från år 1953 en undanskymd plats bakom lilla riksvapnet. Spöknipporna i
emblemet symboliserar prygel och de båda korslagda yxorna symboliserar halshuggning. Noterbart
är att fasces i ett annat sammanhang har namngivit fascismen. De italienska fascisterna adopterade
fasces under mellankrigstiden som symbol för den egna rörelsen.
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Även specifika områden i arbetets innehåll är påverkande för organisations-
kulturen varav alkoholkonsumtion är ett sådant område. Medborgares alko-
holförtäring genererar ständigt arbete för polisen, särskilt under helgkvällarna
då de alkoholrelaterade arbetsuppgifterna på fältet ofta blir dominerande över
annat innehåll. Våld och misär orsakas av individers beteenden som följer av
olämplig alkoholkonsumtion. Förhållningssätt till alkohol vid fester för poli-
sens anställda utgör mot den här bakgrunden en prövning för organisations-
kulturen. Logiken i de anställdas medvetande utifrån arbetets erfarenheter
talar med största tydlighet för måttfullhet och försiktighet.61

Anställda som inte har intresse av att bryta mot organisationskulturens regler
eller utmana dem bör undvika vissa områden och beteenden. Man bör exem-
pelvis inte som anställd inom polisväsendet vara synligt tatuerad eller piercad,
inte parkera en äldre och smådefekt så kallad busbil utanför polishuset. Poliser

Figur 8:1
Polisemblemet

61 Lenke (2004) som är alkoholforskare och kriminolog vid Stockholms universitet säger att sambandet
mellan alkoholkonsumtion och våld är påfallande starkt. Ungefär hälften av all våldsbrottslighet
beror på alkoholkonsumtion.
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bör inte vara dåliga på att passa tider, ha högre lön än sina arbetskamrater med
liknande arbetsinnehåll eller ställa upp för arbetsgivaren på obetalt övertidsar-
bete. Förutbestämda sanktioner, som tårta-traditionen, träder in som en rituell
markering i särskilda situationer – exempelvis när någon försover sig eller drumlar
med ett polismålat fordon i trafiken (jfr symbolhandlingars betydelser i Hofstede,
1991). Regeln är enkel: den som har ställt till det för sig bjuder snarast sina
arbetskamrater på tårta.

Ytterligheter

Förutsättningarna för polisverksamheten är olika om man jämför landets polis-
myndigheter. I storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö kan
de anställda specialiseras för att med hög kompetens arbeta avgränsat med spe-
cifika göromål. Där kan poliser med hänvisning till polistäthet och avstånd
snabbt räkna med kollegors undsättning vid hotande situationer. Man kan i
förtätade orter med kort varsel få tekniker till brottsplatser för att påbörja
arbete med spårsäkring och andra specialkompetenser som kan behövas, ex-
empelvis piketgrupper för inbrytningar i bostäder.

I glesbygderna är situationen annorlunda. Personalen, oavsett personalkate-
gori, får där arbeta med nästan hela spektrat av arbetsuppgifter. Poliser i gles-
bygden arbetar i normalfallet som generalister eller allpoliser (Brå, 2001). Civil-
anställd personal har på samma sätt vid bedömning av helheten stor bredd i
arbetsinnehållet.

I storstadsområden arbetar man normalt anonymt gentemot medborgarna. Så
är det inte i glesbygden. Där kontaktas personalen ibland av någon medbor-
gare som har behov av polisens service även om kontakter någon gång tas utan-
för tjänstemannens arbetstid. På mindre orter blir man bekanta efter en tid –
de boende inom området och polisväsendets personal. Kännedom om de boende
inom området underlättar arbetet.62

Skillnaderna som lyfts fram mellan storstaden respektive glesbygden innefattar
också skillnader bland annat i arbetssätt och i taktiska uppträdanden. När en

62 Närpolisreformen har hämtat viss inspiration från glesbygdspolisen. Strävan efter geografiska
avgränsningar är ett sådant exempel samt nära samverkan med de boende inom närpolisområdet.
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polispatrull i glesbygden vet att det kanske kan ta en timma för förstärkningar
att komma på plats så kommer arbetet i situationen att påverkas av denna
omständighet.

Carlström (1999) har i sin avhandling analyserat polisers kunskaper och hon ser
skillnader i kunskaper mellan juristutbildad polischefspersonal och poliser.
Polisernas erfarenhetsgrundade kunskaper vid spaningsenheten kring vad som är
aktuellt inom polisområdet - intressanta personer (busar), bilar, bostadsadresser
– kan betraktas som färskvaror. Dessa kunskaper blir lokala och tidsbundna, de
kan inte växlas över till en annan plats. Juristernas kunskapstyp å andra sidan
framstår enligt Carlström som principiell, övergripande och oberoende av plats –
den bygger i högre grad på studier och tolkningar av texter än på empiriska
iakttagelser. Vi skall uppmärksamma att analyserna av polisers kunskaper med
Carlströms utgångspunkter inte omfattar utredande poliser.

Med fokus på närpolisreformen

Strukturella frågor som följer av närpolisreformen, exempelvis nya indelningar
av verksamheten i närpolisområden och anskaffandet av närpolisstationer, har
varit mindre problematiska jämfört med omställningen till delvis nya värde-
ringar och arbetssätt (jfr verksamhetens anpassningsinriktning). Uppfattningar
i grundläggande frågor har varierat kring hur reformen skall tolkas. Skall refor-
men ses som en strukturell och organisatorisk fråga eller handlar reformen om
delvis nya arbetssätt?

Närpolisreformen har tagits emot med viss skepsis bland polisväsendets perso-
nal. Vid lanseringen av reformen under det tidiga 1990-talet upplevdes att den
politiska nivån genom detaljrikedomen stod mycket nära den professionella
sfären. När statsmakten betonade betydelsen av samverkan i samband med
reformens lansering uppstod förvirring eftersom samverkan ju är något som
man även tidigare hade ägnat sig åt inom polisväsendet. Polisens anställda hade
svårt att se vad det nya bestod av och vari skillnaden i förhållande till redan
etablerade arbetssätt bestod. De anställdas tilltro till reformen sänktes gradvis,
bland annat som en följd av dessa oklarheter.

Reformer som är tänkta att utveckla verksamheten kan, som i det här fallet,
konfronteras med de anställdas förväntningar på dess innebörder. Thomas-
regeln aktualiseras: Om människor förväntar sig att något ska hända, så får dessa
förväntningar påföljder för vad som sedan händer (de Swaan, 2003, s. 38-39).
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Prognoserna påverkades av förväntningarna. Närpolisreformen stämplades ti-
digt bland polisens anställda (den professionella nivån) mot bakgrunden som
skisseras ovan. Åsikter på kollektiv nivå gav härigenom förändringsarbetet en
ogynnsam start. Bakom de kollektiva uppfattningarna stod inte i första hand
att idéerna som sådana vare sig var omöjliga eller olämpliga att realisera.
Fokuseringen kom att riktas mot de ekonomiska förutsättningarna. Den pro-
fessionella nivån, med bred förankring, fann att resurstillskott skulle bli nöd-
vändiga under reformens implementeringsfas. Förändringsarbetet sammanföll
under 1990-talet, i motsats till förhoppningarna, med besparingar inom
rättsväsendets område.63

Utfallet under 2000-talets inledning av närpolisreformen utgör ett exempel på
styrka som polisens organisationskultur har. Oavsett facklig tillhörighet eller
hierarkiska positioner skapades stor enighet inom polisväsendet kring hur man
såg på närpolisen och förändringsmotståndet etableras när så skedde. Motstån-
det är än idag en slags motvikt gentemot den parlamentariska styrningen.64

De reaktiva traditionerna (blåljustraditioner) och fokuseringen på här-och-nu
situationer dominerar inom polisens organisationskultur vilket medför att före-
byggande och långsiktiga arbetssätt hålls tillbaka. Investeringstänkande med
lång framförhållning får svårt att slå igenom. Brottsförebyggande verksamhet,
som ett exempel, underlättas inte av en utpräglad utryckningstradition. Carl-
ström (1999, s. 124) beskriver i sitt arbete spanarnas långa diskussioner kring
närpolisreformen.

Frågan om omorganisationen diskuterade spanarna ständigt, på möten och
under arbetets gång. Spanarna menade att många människor fick en positiv
bild när de hörde talas om närpoliser, men risken var att de skulle bli besvikna.
”De ser framför sig en Sigge Fürst-polis som patrullerar dygnet runt, men så
kommer det knappast att bli.” Lars undrade om närpolisreformen hörde ihop
med 40-talisterna i beslutande ställning och deras nostalgiska längtan efter
kvarterspoliser som fanns när de var små. (...)

63 Den ekonomiska tillväxten hade fram till 1990-talet varit gynnsam sedan polisens förstatligande år
1965. Det ekonomiska trendbrottet blev i flera avseenden dramatiskt för det svenska polisväsendet
eftersom erfarenheter saknades av att reducera verksamheten.

64 Andersson (2003) beskriver i sitt arbete hur antalet närpolisområden successivt minskar (se även
Lundh, 2004, s. 101-102).

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12144



 

145

Diskussionerna kring närpolisen har med emfas lagts vid resurstilldelningen,
men även annan kritik har alltså förts fram. I praktiken har närpoliser ofta
kallats till annan prioriterad polisverksamhet vilket olyckligt har skadat när-
polisverksamheten – närpolisen kräver viss form av kontinuitet. Långsiktigt
polisarbete har försvårats av ryckigheten.

Närpolisen är en decentraliserad verksamhet, fullt utbyggd riskeras att det na-
tionella perspektivet försvagas. Det finns en strävan och ett ideal som en följd
därav om att polisens verksamhet och tjänster skall vara lika, oavsett var invå-
nare har valt att bosätta sig (Brunsson och Sahlin-Andersson, 1998).

Göteborgskravallerna år 2001 aktualiserade på ett tydligt sätt behov inom po-
lisen av standardiserade likriktningar (Heckscher, 2003). Utrustningar och
uniformeringen visade sig under kommenderingen variera och det blev i sam-
band med de kaotiska händelserna svårt för polisen att få ordning på gemen-
samma förflyttningar, taktiska uppträdanden och på radiotrafiken. Diskussio-
nerna efter Göteborgskravallerna har gått i riktning mot En nationell polis
(prop 2003/04:1). En nationell polis betonar enhetlighet, nationella koncept
och samsyn (Ds 2004:34).65

Behov av enhetlighet inom polisväsendet knyter an till något som har bäring
mot new public management (NPM) – nyckeltal och standardiseringar följer
den aktuella arbetslivsdiskursen. I framtiden kan standardiseringar som fast-
ställs centralt vid rikspolisstyrelsen bli mer framträdande inom polisen. En för-
utsättning för detta är att En nationell polis får praktiska genomslag. Viss tve-
kan kan infinna sig utifrån erfarenheterna som så här långt kan dras av när-
polisreformens oklarheter. Vad väntar En nationell polis under de närmaste
åren? Skall ”muddling through” (se kapitel 4) känneteckna förändringsarbetets
genomförande med tanke på betydelsen av personalens tidigare upplevelser
(Hannerz, 1992). En stark organisationskultur innebär begränsningar för poli-
tiska reformers möjlighet att förverkligas (Christenssen och Laegreid i Bergström,

65 Resurskrävande och nationsövergripande utredningar av grova brott, som involverar flera polis-
myndigheter, hade redan tidigare uppmärksammat vikten av polisens gemensamma metodik. Den
så kallade mordbibeln är ett omfattande dokument som Rikspolisstyrelsen har tagit fram. Mordbibelns
syfte är att nå nationell samsyn och att underlätta samverkan mellan rikskriminalpolisen och olika
polismyndigheter i samband med utredningar av grova brott (Ds 2004:34).
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2002, s. 45). Närpolisreformens erfarenheter influerar, eller formar, polisens
organisationskultur. Spår som etsas i kulturen med hänvisning till närpolis-
reformen lär inte främja framtida förändringsarbeten. Erfarenheter befästs i
det organisatoriska minnet.

 

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12146



147

 


  

Polismästare Fontell i Göteborg säger att expeditionsarbetet å polisvaktskontoret
bör i görligaste mån organiseras i mönster av den moderne affärsmannens kontor.
Såsom han uttryckligen anger, innebär detta även, att kvinnlig arbetskraft skall
användas i de fall då så kan ske, t ex för förande av kortregister, utskrifter av
rapporter och liknande. Det är naturligtvis ett misstag att tro, att polisväsendets
anseende blir lidande av att unga flickor i de stora, starka och vältrimmade
polismännens ställe utföra renskrivningsarbetet.

Östgöta Correspondenten, 1938

Studien belyser att idéer och arbetssätt transporteras i samtiden från näringslivet
till den offentliga sektorn vilket är karaktäriserande för den rörelse som benämns
new public management. Inom polismyndigheten, för att återknyta till primär-
studien, uttrycktes tveksamheter mot försök till ”managementisering” av myn-
digheten. Kundorientering och processfokusering upplevdes stå i kontrast till
det invanda (jfr Furusten och Lerdell, 1998, s. 100). Projektgrupperna visade sig
vara mer positivt inställda till detta jämfört med myndighetens övriga personal.

En konsekvens av NPM är att arbetarkollektiv kan försvagas (Bourdieu, 2000,
s. 129). Tendenser i den riktningen var oönskade i den kollektivt orienterade
organisationskulturen. Försvagningar av kollektiv sker enligt Bourdieu när in-
dividuell lönesättning införs och när karriärmöjligheterna allt mer relateras till
anställdas individuella kompetenser. Bourdieu menar att NPM även urholkar
fackförbunden som ytterst är avsedda att försvara arbetstagarnas rättigheter.
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Nyliberalismen och NPM har på bred front etablerats i det offentliga arbetsli-
vet i Sverige och rörelsen har en stark ställning. Mätningar av kvalitet som
årligen utförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kan ses som en indikator på den
aktuella diskursen. Polisen uppvisar bottennoteringar vid mätningen år 2003 i
kvalitets- och servicehänseende. Personer som anmäler inbrott och misshandel
är missnöjda med polisens utredningsverksamhet (Svenskt Kvalitetsindex, 2004).
SKI-mätningarna har snart pågått under 20 år och polisen hade aldrig tidigare
uppvisat så låga mätvärden. Nyckeltal som SKI arbetar med harmonierar med
NPM och även med polisens kvantitativa traditioner (jfr verksamhetsredo-
visningen och polisens nationella resultatmodell, RPS, 1999).

Den politiska nivån, som styr polisen, står nära nyckeltalsstyrningen som
styrningsfilosofi (Södergren och Söderholm, 1999). Nyckeltalsstyrningen ba-
seras på synsättet att ledning av verksamheter är en tämligen rationell process,
en objektiv aktivitet, som huvudsakligen saknar personlig prägling. Nyckeltal
uppmuntras inte enbart av de politiska nivåerna, företagsledare och chefer inom
offentliga arbetslivet kan också inspireras av nyckeltalsstyrningen. Södergren
och Söderholm (1999, s. 249) förutsätter i en diskussion kring företeelsen att
det skall vara möjligt att:

– i förväg specificera standards eller målsättningar.
– uttrycka dessa i mätbara nyckeltal.
– avgränsa individer, befattningar eller enheter från varandra, för att identi-

fiera vem eller vilka personer som ansvarar för uppnådda resultat samt,
– vidta korrigerande åtgärder utifall ett otillfredsställande resultat har uppnåtts.

Ledningar över verksamheter som tillämpar nyckeltalsstyrningen utgår vanli-
gen från en sekventiell serie av åtgärder: Först definieras verksamhetens mål
och därefter skapas numeriska mått för dessa. Sedan byggs ett engagemang
upp i organisationen för att nå målen. Därefter utvärderas prestationerna gen-
temot dessa. Korrigerande åtgärder vidtas slutligen om målen inte uppnås al-
ternativt att belöningar utdelas för goda prestationer.

Polisverksamheten följs upp och styrs av statsmakten via olika nyckeltal. Den
nationella resultatmodellen som utgör det väsentliga styrningsinstrumentet
grundas på breda sifferunderlag inom flera områden, exempelvis brottsföre-
byggande arbete samt ordning och säkerhet. Jag finner med stöd av studiens
resultat att intresset för nyckeltal i första hand är stort inom ledningsgrupperna
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(ledningens perspektiv enligt Holgersson, 2001). Anställda på lägre hierarki-
ska nivåer har hjälpligt under ett antal år fått vänja sig vid den kvantitativa
traditionen (golvets perspektiv). Aktiviteter kodas och omsätts i numeriska vär-
den, ofta upplevs utifrån golvets perspektiv att ”sifferstyrningen” byråkratiserar
verksamheten och utgör hinder för arbetet. Det inre arbetet, administrationen,
tenderar att växa med terminalarbete i datorbaserade miljöer för sammanställ-
ningar och inrapporteringar av kodade verksamheter. Sammanställningarna re-
dovisas som underlag för politiska nivåer och som resultat i årsredovisningar.

Intressant för näringslivet

Studiens resultat lyfter fram polisens starka organisationskultur. Polisens
organisationskultur kan utifrån ett individperspektiv ha två sidor. Fördelar för
de som omsluts av kulturen kan nämnas såsom social gemenskap, omhänderta-
gande samt riktningsgivande förutsägbarhet inför olika situationer. Förutsäg-
barheten kan i sig upplevas trygghetsskapande för anställda i tider när reformer
ersätts av nya reformer. Anställda med lång anställningstid, som med hänvisning
till anställningstiden har tillägnat sig breda organisationskunskaper, känner till
hur omgivningen brukar kunna tacklas i olika situationer. Det här bidrar till
anställdas trygghet och organisationskunskaperna hjälper personalen att struktu-
rera omvärlden. Nackdelar som kontrast härtill är en likriktning som inte är
tolerant (jfr griptången i Brunanders (1975) avhandling). Reproduktionen av
kulturens mönster följer av lärlingsmodeller som inskolar och enkulturerar ny-
anställd personal.

Inom näringslivet är just detta med starka organisationskulturer intressant och
här, vilket på sitt sätt är unikt, kan man med hänvisning till NPM tänka sig att
det omvända skulle kunna ske – polisen kan ha något att lämna vidare som
näringslivets aktörer söker efter. Det är mindre vanligt, som ett förtydligande,
att det offentliga arbetslivet influerar näringslivet. Vad utifrån näringslivets
perspektiv för att vara exakt skulle vara intressant och hur skulle eventuella
överföringar kunna ske?

Symbolism kan vara ett sådant område, polisemblemet som pryder uniformer
och polisens fordon kommunicerar med stort symbolvärde till medborgare
(figur 8:1). En liknelse kring detta kan göras med företagslogotyper, symbolis-
men är stark i polisens emblem (jfr Charon, 1995).

inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12149



   

150

I statens tjänst

Polispersonal på fältet får sista ordet vid aggressiva och tillspetsade situatio-
ner.66 Med våld om så behövs kan en stökig person utifrån polisens bedöm-
ningar tas in till polisstationen i situationer när staten genom polisen tillgriper
den legitima våldsanvändningen (de Swaan, 2003). Rättsliga efterspel har visat
att en enskild polismans subjektiva bedömningar ofta bedöms till tjänste-
mannens fördel. När ord står mot ord har rätten att ta ställning till händelsen
för att besluta om eventuella påföljder, flera rättsfall pekar på rättens benägen-
het att luta sig mot tjänstemannens beskrivningar. Norée (2004, s. 71-74) be-
skriver bland annat ett sådant exempel utifrån ett skottdrama år 1988 då en
polisman med sitt tjänstevapen i ett parkeringsgarage sköt en oskyldig man i
höften. Polismannen friades av Svea hovrätt år 1995 med hänvisning till hans
bedömningar av situationen som dock efteråt – vid granskningar – visade sig
ha varit helt felaktiga. Tjänstemannen hade skjutit för att skydda sig själv, stark
rädsla hade enligt den friande domen givit honom rätt att använda vapnet.

Den makt som polisen förfogar över är betydande enligt gällande lag. Situatio-
ner får lösas med vapen om det behövs med hänvisning till de särskilda om-
ständigheterna.67 Man kan här fråga sig om det förekommer situationer där
maktbefogenheterna missbrukas. Jag har under forskningsprocessens gång funnit
att detta förekommer, men min uppfattning är att problematiken är begränsad
och Ekenvalls (2002) forskningsresultat stärker denna ståndpunkt. Ekenvall
finner att polisen i Sverige tar sådana frågor på stort allvar.

”Praktiskt polisarbete” är ett uttryck för gränslandet mellan det tillåtna och det
otillåtna. Granér (2004, s. 264) definierar vad det innebär genom följande
beskrivning: ”Utföra uppgifter utan att komma i konflikt med regelverket men
samtidigt kunna agera effektivt”. ”Praktiskt polisarbete” rör ofta lagstiftningens
svårtolkade zoner, Granér ställer det autonoma och praktiska polisarbetet som
en kontrast till ett legalistiskt perspektiv. Detta uttrycks även som ”praktiskt
polisarbete” i kontrast till polisarbete ”by the book”.

66 Detta gäller i normalfallet men det förekommer att ärenden senare avgörs vid en rättslig prövning.
67 Detta kan jämföras med Bourdieus diskussion om ”en diskurs ur överläge” där diskursen ”får sin

styrka och sin genomslagskraft av att på sin sida ha hela tyngdkraften i en värld av styrkeförhållanden
som den själv bidrar till att vidmakthålla, framför allt genom att vägleda de ekonomiska makthavarna
i deras beslut och på så vis med sin egen, genuint symboliska makt, bidra till att befästa rådande
maktförhållanden.”(Bourdieu, 2000, s. 128).
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”Praktiskt polisarbete” kan vara tids- och arbetsbesparande genvägar, det handlar
om situationsanpassade lösningar som ibland har lagstöd men som inte alltid
faller inom de juridiska ramarna. Avtrycken i praktiken efter ”praktiskt polis-
arbete” är ofta diffusa, området är därför svårt att i efterhand studera. An-
tingen skriver polismannen på ett skickligt sätt vid avrapporteringen efter ett
ingripande så att åtgärderna legitimeras och ser riktiga ut eller också låter man
helt enkelt bli att dokumentera det som skett. Man kan med andra ord an-
tingen skriva sig fri eller se till så att man inte skriver fast sig.

Även Ekman (1999, s. 106) beskriver ”praktiskt polisarbete” och följande ut-
drag hämtas från hans text.

”Vad är det där för hjon?” utbrister Eriksson och sätter fart mot en man som
ligger på trottoaren vid Bangatan. Poliserna går fram och väcker mannen genom
att dra honom i benen. ”Har du något leg”, frågar Abrahamsson mannen då
denne vaknar upp. ”Nä” svarar han. ”Ta ut allt ur fickorna som vi kan sticka
oss på och lägg det där”, säger Eriksson till mannen som sakta börjar att göra
som han blir tillsagd. Därefter söker poliserna igenom mannens fickor och vänder
ut och in på dem. ”Knarkarens” identitet kollas via tatueringar och när poliserna
har fått klart för sig att mannen inte är efterlyst avvisar de honom från platsen.
Ledningscentralen underrättas om att en person är avvisad och poliserna fortsätter
sin promenad. Abrahamsson menar att det egentligen inte är rätt att kontrollera
mannen utan reell misstanke ”men man måste ju kolla om han har knark eller
ej”, avslutar Abrahamsson sina funderingar. En av poliserna berättar hur han
har stött på mannen vid ett tidigare tillfälle. Då hade man plockat av honom
kanyler och knivar och sedan slängt detta i papperskorgen utan att redovisa det
på någon anmälan. ”Man måste hålla dem hårt”, säger Eriksson med ett flin.

Vi kan skönja tendenser till polisjuridik vid sidan om juridiken. I många fall
sker ”praktiskt polisarbete” dolt för arbetsledningen, poliser på fältet förfogar
över handlingsutrymmen som stationsbefälen inte har möjlighet att överblicka
(se diskussionen i kapitel 4 om street-level-bureaucrats). Polisverksamheten
förfogar, på en övergripande nivå, över handlingsutrymmen som såväl parla-
mentariker som allmänheten har svårt att få insyn i såvida man inte är på plats
och ”skuggar” verksamheten. Den möjligheten finns för folkvalda representanter
men det aktiva deltagandet genom ”skuggning” av verksamheten är något som
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sällan utnyttjas. Jag menar i likhet med Anderlind m fl (1987, s. 23) att mer
aktiva polisstyrelser kan komma tillrätta med en del av den här problematiken.68

Exemplen om ”praktiskt polisarbete” och tjänsteskjutningar som beskrivs visar
prov på polisens starka ställning som samhällets byråkratiska elit. Landets med-
borgare har i realiteten små möjligheter att följa hur bestämmelser följs såvida
landets folkvalda – de som med lagstöd kan följa arbetet och kommer in bakom
låsta dörrar – inte deltar mer aktivt och nära verksamheten. Det saknas inte
konstruktioner för insyn och kontroll över polisen. Frågan gäller snarare, uti-
från vad jag har kunnat se, hur de används.69

De lagar, förordningar, anvisningar m.m. som reglerar en för samhället central
polisverksamhet är sammansatta till sin helhet (jfr Ekman, 1999). Omedvetna
misstag som beror på personalens kompetensbrister är vanligare än medvetna
överträdelser. Personalens fortbildning har under de senaste 15 åren hållits till-
baka med hänvisning till polisväsendets ekonomiska situation.

Det mikropolitiska spelets betydelse

Löfquist (1999, s. 204) har forskat om det mikropolitiska spelets betydelse
inom skolans område. Skolans aktörer formerar sig enligt Löfqvist och skapar
policy för att lösa de problem som uppkommer för dem. ”De mer övergri-
pande makrostrukturerna; yttre påverkan och lokal kontext saknar i hög ut-
sträckning betydelse för hur aktörernas mikrostrukturer utformas.” Enligt för-
fattaren avgörs det mikropolitiska spelet av aktörernas interaktioner men också

68 Polisers årliga tjänsteskjutningar nämns i kapitel 2. Enligt bestämmelserna skall poliser genom ett
kompetensprov årligen visa att de uppfyller Rikspolisstyrelsens kravnivåer (FAP 104-2). Poliser som
inte kan uppvisa godkända resultat skall återlämna tjänstevapnet till myndigheten. Det här är dock
välstrukturerade bestämmelser som i realiteten fram till 1990-talets slut saknade stringens. I praktiken
blev tillämpningarna av bestämmelsen ofta tillåtande och konsekvenserna var till stor nackdel. Polisens
organisationskultur, för det första, formades olyckligt av att gällande bestämmelser inte följdes.
Anställda och samhällsmedborgare, för det andra, utsattes för risker som följde av den beväpnade
personalens bristfälliga vapenhantering. Min uppföljande undersökning år 2004 kring detta genom
samtal med fyra vapeninstruktörer från tre olika polismyndigheter indikerar bättring – polis-
myndigheterna tycks numera ha fastare hållning kring den här viktiga frågan. Vapeninstruktörerna
som jag har talat med månar genom sin yrkesstolthet om att vapenhanteringen skall följa
Rikspolisstyrelsens bestämmelser.

69 Det finns en stor mängd bestämmelser som polisen skall följa, exempelvis regler för utryckningskörning
och detaljerade anvisningar för våldsanvändning, exempelvis instruktioner för användning av batonger
och förstärkningsvapen. Kontrollen över polisen delas av flera organ, exempelvis justitieombudsmannen
och riksrevisionen.
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av skolans historia, kultur och tidigare beslut. Löfquist (1999) hänvisar till
studier inom skolområdet som visar den vertikala styrmodellens dysfunktioner.
Följderna av att samhällets institutioner verkar ostyrbara utifrån traditionella
hierarkiska modeller behöver dock inte enligt författaren ses som misslyckan-
den. Styrning är en form av teknik för att förverkliga demokratiska värden,
men inte den enda. Samhället enligt Löfquist är successivt på väg från de verti-
kala styrprinciperna, istället utvecklas horisontella principer i ”det pluralistiska,
flexibla, kommunikativa och öppna mångfaldssamhället”. Institutionerna är en-
ligt författaren på väg att bli autonoma, självreflekterande och självreglerande.

Kring det som Löfquist (1999) uppmärksammar finns viktiga skillnader att
lyfta fram mellan skolans och polisens verksamheter. Vid plötsliga kriser i sam-
hället är det av största vikt att staten genom direktstyrning skall kunna leda
landets polisverksamhet – folkets polis skall kunna ställas om till statens polis
(se kapitel 1). Blir detta i så fall möjligt då den vertikala styrprincipen genom
successiv uppluckring har försvagats?

En tolkning av En nationell polis är att den centrala administrationen och
beslutande politiska nivåer har uppmärksammat uppluckringens problematik
inom polisväsendet som en följd av den decentraliserande närpolisreformen.
En nationell polis som aktualiseras syftar kanske ytterst till att återställa centra-
liserade strukturer

Skyddade mellanchefer

Framför allt utryckningsenheterna vid polismyndigheterna saknar personal för
skiftgång. I en utredning talas det med en målande beskrivning om att polisen
via brister i personalförsörjningen har tillförts för många ”hövdingar” men för
få ”indianer” (Ds 2004:34. Se även Gunnmo, 2004). Jag arbetar sedan några
år tillbaka vid sidan om forskningen som lärare vid polisutbildningen i Umeå.
Vid ett seminarium för något år sedan diskuterade jag polisens organisation
med en studentgrupp. En av studenterna som då läste på den tredje terminen
sa att hon tycker att polisorganisationen är ganska märklig.

Varje morgon klockan åtta går 100 poliser in i polishuset. En kort stund senare
kommer två patruller ut från garaget i polisbilar. Vad gör egentligen de 96
andra poliserna?
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Jag försökte mig på vid seminariet med argument och förklaringar att bemöta
den unga men vaket fundersamma studenten. Hennes iakttagelser befann sig i
gränslandet mot det överdrivna men samtidigt var de skarpa. Det är svårt för
många polismyndigheter i landet att hålla igång utryckningsverksamheten, brist
på personal för sådant arbete är ett utbrett bekymmer.

Hur har den här situationen kunnat uppstå? Polisers uthållighet för yttre tjänst-
göring i ordningspolistjänsten är inte särskilt lång. Unga poliser som utbildas i
samtiden önskar ofta, efter endast några få års arbete som ordningspolis, att få
gå vidare inom hierarkin med andra sysslor som kan upplevas mer stimule-
rande. Efter en tid när yrket i någon mening har förflackats och rutiniserats
ökar otåligheten. Andra värderingar får härmed större betydelser. För många
poliser blir därför ordningspolistjänsten stop and go – man inleder sin yrkes-
karriär som ordningspolis men vill snabbt vidare. Pliktverkets (2003) under-
sökning ”Att vara polis, den första tiden” visar att de allra flesta som har kort
anställningstid arbetar med utryckningsverksamheten. Nattarbetet sliter på
personalen via kollisioner med den ”biologiska klockan” och även på anställdas
sociala situation. De psykiska påfrestningarna blir påtagliga via möten med
samhällets socialt missanpassade individer.

En annan förklaring som begränsar de tilldelade resurserna som verksamheten
förfogar över är att arbetsveckan är kortare för ordningspoliser än för de flesta
andra yrkesarbetande vid branschjämförelser. Polisernas fackförening har lyck-
ats i sin strävan, man har genom förhandlingar med arbetsgivaren begränsat
arbetsveckan till mindre än 37 timmar för ordningspoliser utan tidsavdrag för
rasterna. Under 1990-talet, innan RRV uppmärksammade problematiken, ar-
betade ett stort antal av de uniformerade poliserna vid landets polismyndighe-
ter endast 34 timmar och 15 minuter per vecka.

Poliser med längre anställningstider, slutligen, som med hänvisning till sitt
hälsotillstånd inte längre klarar ordningspolistjänstens krav sägs inte upp från
sina anställningar – de arbetar på andra positioner med inre tjänst, administra-
tion och specialistfunktioner. Få säger upp sig från sina anställningar och här-
med begränsas möjligheterna till bottenrekrytering med personal för den yttre
tjänstgöringen och skiftgång.
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Etablering och samtidigt uppluckring

Personalminskningarna inom polisväsendet under senare år, 1990-talets första
våg och 2000-talets andra våg, har markerat samt även vidgat klyftorna mellan
de tre personalkategorierna. Följden härav blir att juristutbildad polischefs-
personal och polisers ställning stärks i förhållande till civilanställd personal -
klyftan vidgas genom att enbart civilanställda drabbas av uppsägningarna.
Kulturer formas enligt Schein (1974) av kritiska händelser och uppsägninga-
rna är dramatiska med hänvisning till polisens expansiva utveckling sedan 1960-
talet. Den för personalen (civilanställd personal) så betydelsefulla anställnings-
tryggheten kan sedan mitten av 1990-talet inte längre garanteras.

Berglund (2002) menar att det ständigt pågår kamp om tolkningsföreträde.
Civilanställd personal är som kollektiv betraktat en heterogen grupp inom
polisväsendet vilket minskar möjligheterna till tolkningsföreträde gentemot de
båda andra personalkategorierna. Klyftorna som beskrivs påverkar verksamhe-
tens förmåga till gemensamt handlande enligt Siverbo (2004, s. 22-26). Siverbo
kopplar gemensamt handlande i en organisation till förtroende, samarbete och
ömsesidighet. Förtroende inom organisationer, för det första, har positiv och
god inverkan över verksamheten – om relationer kännetecknas av förtroende
blir organisationen lättare för ledningen att styra. Omvänt gäller att om förtro-
enden saknas skapas missnöjda medarbetare som har liten tilltro till organisa-
tionen. Samarbete, för det andra, karaktäriserar aktörers relationer – vanligen
betraktas samarbete och förtroende positivt. Ömsesidighet, för det tredje, leder
till det sammantaget bästa resultatet för alla aktörer i relationen, aktörerna
håller tillbaks egoistiska motiv till förmån för ömsesidigheten.

Hur se prognoserna ut, är klyftorna mellan personalkategorierna som uppmärk-
sammats på väg att minska? Genom ändringar i polisförordningen har det möj-
liggjorts att poliser och civilanställda numera kan nå de högsta chefspositionerna
inom polisen, kravet på juristutbildning för att komma ifråga för chefskarriären
på toppositioner inom polisen slopades år 1999 (Andersson, 2003, s. 126).
”Glastaksreformen” öppnar nya karriärvägar för poliser och civilanställda och
den här förändringen kan på sikt, med hänvisning till studiens resultat, bli posi-
tivt för verksamheten och något som gynnar polisväsendet. Möjligen kan kontra-
produktiva gränser i polisens organisationskultur reduceras i framtiden mellan
juristutbildad polischefspersonal, poliser och civilanställda.
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Även andra områden ses över som med hänvisning till studiens resultat kan
leda till förändringar som gynnar verksamheten. Civilanställda inom polisen
skall efter omskolning kunna anställas som poliser. Åtgärden kan vid sidan om
andra bieffekter antalsmässigt minska uppsägningarna under 2000-talet som
annars, i den andra vågen, aktualiseras för polisens civilanställda personal.

Fortsatt forskning

Avhandlingen rör flera olika delområden som öppnar för fortsatta studier. Utöver
det vetenskapliga intresset kan fortsatta studier såväl berika verksamhetsintresset
som samhällsintresset.

Mitt arbete har vid sidan om annat uppmärksammat närpolisreformens tio första
år i Sverige. En nationell polis löper sedan år 2003 parallellt med den fortsatta
implementeringen av närpolisen. Longitudinella och verksamhetsnära studier av
En nationell polis kan ge bidrag att jämföra med avhandlingens resultat. Stärker
händelseutvecklingen kring En nationell polis arbetets centrala teser eller fram-
träder motsägelser? Hur kan eventuella motsägelser förklaras?

Integrering mellan juristutbildad polischefspersonal, poliser och civilanställd per-
sonal diskuteras i avhandlingen. Integrering kan med hänvisning till verksamhe-
tens effektivitet vara till fördel, det vill säga något som främjar verksamheten.
Hur ser prognosen ut, går den pågående integreringen av juristutbildad polischefs-
personal och poliser väl eller uppfattas sammansmältningen som en form av på-
tvingad kollegialitet? Fortsatta studier bör kunna tydliggöra takten i integre-
ringen. Eventuella svårigheter kring processen kan också belysas genom fortsatta
studier.

Jag har i arbetet belyst att polisens organisationskultur är bevarande. Hur lång
”ställtid” med hänvisning till eftersläpningen har polisens organisationskultur
vid övergång till andra förutsättningar? Frågor kring detta aktualiseras bland
annat genom integreringen som pågår mellan poliser och juristutbildad
polischefspersonal. Mått på ”ställtiden”, om sådana mått kan klarläggas, skulle
vara värdefulla som planeringsinstrument med hänvisning till polisens fram-
tida förändringsarbeten. Värdet av kunskaper om ”ställtiden” ökar med hän-
visning till organisationskulturens betydelse för planerade förändringar. Verk-
samhetsintresset kring detta kanske kan sägas är större än det vetenskapliga
intresset.
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I det här kapitlet diskuteras möjligheten att föra över erfarenheter och kunska-
per kring organisationskulturen från polisväsendet till näringslivet. Framtida
kartläggningar kan visa vilka organisationer, om sådana finnes, som har in-
tresse av polisväsendets erfarenheter. Vad utifrån näringslivets perspektiv skulle
vara intressant att adoptera och hur kan överföringar ske?

Polisens organisationskultur kan med stöd av avhandlingens resultat jämföras
med andra organisationskulturer. Framför allt finner jag att det skulle vara
intressant att göra jämförelser med polisens organisationskultur i andra länder.
Komparativa studier som föreslås gör det möjligt att undersöka och analysera
förhållanden i två (eller flera) länder.
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This thesis examines the organisational culture of the Swedish police. Previous
research into the organisation, culture and leadership of the Swedish police has
focused primarily on police officers and on interactions between chiefs of police
with a degree in law and police officers. The civil staff, however, which constitutes
30 per cent of the workforce of the Swedish police, has only rarely been the
subject of scientific study. Thus, it is primarily police cultures that have been
described and problematised in national and international studies (c.f. Granér,
2004, Holdaway, 1983 and Skolnick, 1994). Recently, researchers have expressed
doubts as to the existence of a homogeneous police culture. This view has
resulted in some researchers making a distinction between patrolling police
officers and police officers with managerial duties (c.f. the summary in Eken-
vall, 2002, pp. 23–24). One example is Granér (2004), whose study specifically
targets the occupational culture of patrolling police officers in Sweden.

This thesis deals with the Swedish police organisation in its entirety and the
organisational culture of the Swedish police. The purpose of the thesis is both
to describe and to achieve an understanding of this culture. More specifically,
the following questions are addressed:

• What characterises the organisational culture of the police service?
• How does this culture impact on planned change initiatives?
• How was the implementation of the community police reform affected by

this culture?

Theories concerning police cultures and organisational cultures are central to
this work, which empirically takes as a starting point a primary and a secondary
study. The primary study is a case study involving a quality improvement project
which, as a result of its links to Total Quality Management (TQM), had certain
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neo-liberal elements. The fieldwork and data collection were carried out between
1995 and 1998 and the project was monitored through participatory observations.
The data consist of internal documentation, external documentation and the
project manager’s field notes.

A model for the analysis of the material was devised on the basis of works by
Alvesson (2001) and Bergström (2002). The frame of interpretation, which is a
synthesis of ideas and principles put forward in the above two works, is comprised
of five dimensions, viz. dynamism-conservatism, openness-closedness, informal
procedures – formal procedures, functionalism – non-functionalism and pro-
management – anti-management.

The secondary study is a document study of records drawn up between 1993
and 2004 in connection with the implementation of the community police
reform in Sweden. References to police culture and how this culture impacted
on the implementation of the reform were collected and analysed.

As the primary study focuses on a specific work-place culture, while the
secondary study has a wider perspective, comparisons between the two studies
allows both detail level and overall level analyses. By weighing together the
primary and the secondary studies, it is possible to delimit, describe and
problematise the organisational culture of the police, even though the resulting
generalisation will inevitably be influenced by a variety of factors. One such
factor is the different policing environments in sparsely populated areas and in
metropolitan areas. In metropolitan areas, police personnel usually have more
specialised duties, and large teams with a wide range of competences can rapidly
be deployed in emergency situations, while in sparsely populated areas police
officers perform a much broader spectrum of duties and usually have a good
knowledge of people living in the area.

Considering the great public interest in the police, earlier research into the orga-
nisation, culture and leadership of the Swedish police must be said to be limited,
both with regard to its extent and its orientation. One of several measures of
public interest in the police is the amount of media attention the police receive.

Police cultures have been the focus of international research projects and
comparisons have revealed a great deal of variation among countries. Ideological
differences are to some extent reflected in the view of the police as a ’force’ or
a ’service’. There are also differences in the amount and level of training given
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to police officers and in the competency and gender composition of police
organisations. In addition, allocations to the police in national budgets vary
depending on political priorities.

Organisational cultures

Organisational cultures are complex social systems which have usually evolved
over a long period of time. Thus, organisations of long standing tend to have a
stronger organisational culture than newer ones. The organisational culture
has an impact on the members of the organisation, but is at the same time
shaped by the members. Research has shown that there are no absolutely clear
boundaries between adjacent fields of study such as organisational culture and
corporate culture.

Strong organisational cultures are often seen as desirable in the business world
as they are believed to give companies a competitive edge. Consequently, very
extensive resources are allocated to corporate strategic work, initiated by upper
management and aimed at strengthening the organisational culture in order to
achieve a stronger market position. However, Lysgaard (1985) found that
organisational cultures arise as a counterforce to the management of an organi-
sation. A strong culture gives the employees a position which helps them achieve
better working conditions.

Hofstede (1991) found that while there is no generally accepted definition of
terms such as ’organisational culture’ and ’corporate culture’, researchers are usually
agreed that these terms are holistic, in so far as the whole is more than the sum of
its parts. Bang (1999) defines his view of ’organisational culture’ as follows:

An organisational culture is a set of shared norms, values and beliefs that evolve
in an organisation as its members interact with one another and with the world
around them.

Berg (2003) finds that organisational cultures are composed of such a large
number of complex phenomena that it is not possible to state all their components.
According to Berg, research can only identify the most prominent aspects of a
specific organisational culture.

Swedish police culture, which is one aspect of the organisational culture of the
Swedish police, has been described and problematised in works by Ekman
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(1999), Granér (2004), Holgersson (2001) and Cedermark Hedberg (1985).
They describe this culture as strong and attribute its strength to the
homogeneous training of police officers in our country, their uniforms and
esprit de corps, a strong police union, the job security that Swedish police
officers enjoy and the fact that they often face violence in the performance of
their duties. Swedish police culture has developed over a long period of time
and independently of the strategic involvement of the upper management of
the police authorities (c.f. Lysgaard, 1985).

Following a series of reviews, the National Swedish Audit Office has stated that
certain manifestations of the cultures of the Swedish police service constitute
obstacles to change in the police organisation. Other reviews and evaluations
have yielded similar results.

The organisational culture of the Swedish police

This study shows that many employees never reflect on the organisational culture
of the police service, but take it for granted. The organisational culture affects
the employees at the same time as it is shaped by them. There have been few
indications in the course of this study that police authority managements have
actually made strategic use of the culture in planned change activities or for
other purposes. However, organisational cultures keep developing, in one way
or another and in one direction or another, even where the management’s stra-
tegic involvement is non-existent.

The police service is a law enforcement organisation with a hierarchical structure
and adjustments to legislative changes have had an impact on the organisational
culture (c.f. Ellström, 1996). The organisational culture perspective is not
therefore very prominent (c.f. Cummings and Worley, 1997). Four different
hierarchies can be identified in the police service, viz. the structural, the specia-
list, the gender and the social hierarchies.

The study shows that planned change activities initiated by the government
and parliament, or by the police authorities themselves, are often ’muddled
through’, i.e. the process of change is slow and the implementation is usually
lacking in power and effectiveness.

Subcultural interactions bring to the fore the differentiation perspective
described by Martin (1992). Police personnel do not constitute one single staff
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group, but usually belong to several different – and sometimes competing –
groups. Watches and squads are examples of strong subcultures with priorities
which do not always coincide with those of the management of the police
authority. Such subcultures may sometimes interfere with the management’s
processes of change. A lack of co-operation between the various parts of the
police organisation, competition at group and individual level and close guarding
of departmental turf are some of the characteristics of the organisational culture
of the Swedish police. However, there are also many examples of efficient and
effective initiatives and efforts in the police organisation.

While, as a result of subcultural conflicts, the organisational culture of the police
is less cohesive than the police culture, which is held together by the esprit de
corps among police officers, it must still be regarded as strong and having an
impact on the political and professional control over the police organisation.

The community police reform in Sweden was characterised by implementation
problems and ’muddling through’, due in part to the inadequate funding of the
reform. The experiences of this reform have left their mark on the organisational
culture of the police and are likely to hamper future processes of change.

The organisational culture of the police is subject to, and shaped by, various external
influences, e.g. discourses in society (Osbourne and Gaebler, 1994), and is also
affected by the position of the police in society as a bureaucratic elite (c.f. Spencer,
1982). The public’s access to police premises, vehicles and computer networks is
controlled by police employees, who have a superior position vis-à-vis other citizens
(Goffman, 1983). Police employees also have the authority to make decisions about
the arrest or release of members of the public (Carlström, 1999).

Despite their strong position in society, the Swedish police have high ambitions
of providing a good service to the public, and the Swedish police organisation
must be considered to be more a ’police service’ than a ’police force’.

In conclusion, there are two different faces to the organisational culture of the
Swedish police, one which members of the public see and one which the employees
see (c.f. Hansson, 2001).
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BILAGA 1

Polismyndigheten – en presentation

Sett utifrån antalet anställda och geografisk yta tillhör myndigheten med sina
260 anställda en av landets 10 större polismyndigheter. Cirka 70 procent av
myndighetens personal är poliser och en fjärdedel av personalen är civilanställda.
Uppgifterna som anges gäller hur situationen såg ut under tiden för kvalitets-
projektet, före myndighetssammanslagningarna som genomfördes inom polis-
väsendet senare under 1990-talet.

Civilanställda vid myndigheten utgör en heterogen grupp med hänvisning till
utbildningsbakgrunder exempelvis kontors- eller fordonsutbildning och varie-
rande arbetsinnehåll. Endast ett fåtal civilanställda har eftergymnasial utbild-
ning. Fem av myndighetens högsta chefer är polischefer med juristutbildning
varav en är så kallad långvägare, dvs en polis som genom kompletterande hög-
skolestudier har skaffat sig polischefskompetens.

Med utgångspunkt från Mintzbergs (1983) organisationsteori (figur 3.4) arbe-
tar myndighetens polischefer i myndighetens strategiska ledning. Poliser och
civilanställd personal fördelas inom organisationens fem delar med hänvisning
till Mintzbergs modell. I första hand tillhör myndighetens poliser den operativa
kärnan.

Polismyndigheten omfattar flera kommuner. Huvuddelen av verksamheten be-
drivs inom den större tätorten som är belägen i den befolkningstätaste kom-
munen. Runt omkring tätorten – i kranskommunerna – finns närpoliskontor
med tre till sex poliser och en eller två civilanställda.

Myndigheten är organisatoriskt indelad i fem avdelningar; ordnings-, kriminal-,
länskriminal- trafik samt kansliavdelningen. Ordningsavdelningen är störst bland
de fem avdelningarna med ett hundratal anställda varav majoriteten är poliser.



inl_2000199_1-200_OK 05-01-27, 13.12175





Antal anmälda brott per 100
000 i

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3år

a
n

ta
l 

a
n

m
ä

ld
a

 b
ro

tt

Riket

Polismyndigheten

Brottsligheten inom området som polismyndigheten ansvarar för är relativt låg
jämfört med rikets jämförelsetal, nedanstående diagram visar brottsutvecklingen
(brottsbalksbrott). Rikssnittet står i tabellen relaterat till myndighetens statis-
tiska uppgifter under åren 1975–2003.

Figur 1: Brott mot brottsbalken

Flertalet av myndighetens poliser har tidigare arbetat med ordningspolistjänst
i någon av landets storstäder. Anställningstryggheten vid myndigheten var sta-
bil fram till slutet av 1990-talet och myndighetens personalrörlighet är låg – få
väljer att sluta inom yrket eller söker sig vidare till någon annan polismyndig-
het. På samma sätt har situationen sett ut sedan polisväsendets förstatligande
år 1965. Den låga personalrörligheten har i sin tur bidragit till en successiv
medelåldershöjning bland polispersonal. Den höga medelåldern betraktas som
ett problem för myndigheten, något som också speglas i myndighetens
dokumentationer. Bland annat har allt fler poliser svårt att klara av arbete i yttre
tjänst och då särskilt nattjänstgöringen.

Källa: Brå, RaR, år 2004

Antal anmälda brott per 100 000 invånare
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Det är normalt eftersträvansvärt att ha en relativt jämn åldersstruktur på en

arbetsplats. När det gäller polisverksamhet önskar man ha en balans mellan

personer med lång erfarenhet och yngre personal som generellt sätt fysiskt passar

bättre för skiftarbete samt utryckningsverksamhet.

(L15, 1997-05-04)

Nedanstående diagram visar personalens ålderssammansättning.

Källa: Polismyndighetens personalstatistik, år 1998

Större geografiska avstånd underlättar inte verksamheten. Det tar tid att med
bil förflytta personal inom myndigheten vilket ställer stora krav på administra-
tionen och förflyttningarna blir kostsamma bland annat med hänvisning till
bränslekostnaderna.

Figur 2: Polismyndighetens åldersfördelning
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BILAGA 2

Kvalitetsprojektets målsättningar

EXTERNA MÅL

Garantera rättssäkerhet

Denna strävan är prioriterad i kvalitetssäkringsarbetet. Hänvisning sker till ett
citat ur polislagen ”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa
och trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och
säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp”.

Anfört citat har relevans för de externa målen med projektet som här anges.

Öka allmänhetens trygghet

I detta avseende hänvisas till reell- och upplevd trygghet. För att höja kunskaps-
nivån inom detta område kan exempelvis opinionsundersökningar användas.

Öka brottsbekämpningen

Här avses både brottsförebyggande- och repressiv polisverksamhet.

ORGANISATORISKA MÅL

Förbättrad lojalitet gentemot överordnad styrning

I första hand avses politikerstyrningen av verksamheten.

Förbättrat medarbetarinflytande i organisationen

Kvalitetssäkring kan ske om organisationens medlemmar har en utvecklad be-
stämmanderätt över sin egen arbetssituation. Projektet innehåller inslag av en
organisatorisk demokratiseringsprocess.
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Förbättrat medarbetarengagemang

Det har i privat- och offentlig sektor visat sig att förbättrat medarbetarengagemang
stärker organisationen. Medarbetarna skall känna att de äger den produkt som
polismyndigheten levererar. Självständigt ansvarstagande är eftersträvansvärt.

Förbättrad arbetsmiljö

Ett aldrig avstannande arbete med arbetsmiljöfrågorna är centralt i kvalitets-
säkringen. Det är betydelsefullt att de anställda känner sig trygga i sin anställnings-
och arbetssituation. Arbetarskyddsstyrelsens anvisning Internkontroll av arbets-
miljön överensstämmer helt med kvalitetsutvecklingen.

Förbättrad internkommunikation

I detta avseende hänvisas till ”Vår policy” sidan 16: ”En väl avvägd och ömse-
sidig information stimulerar till delaktighet i verksamheten och ger oss moti-
vation i arbetet”.

Ökad arbetstillfredsställelse

Arbetstillfredsställelsen kommer sannolikt att öka bl a genom decentralisering
och ökad självkontroll av arbetssituationen.

En mer flexibel organisation

Strävan är att minska den hierarkiska organisationsstrukturen, att lämna en sk
”top-down modell” och att utveckla en ”bottom-up modell”.

Riva barriärer mellan enheter, avdelningar, yrkeskategorier och
omotiverade könsstrukturer

Ett minskat revirtänkande främjar verksamheten, exempelvis underlättas
informationsflödet. Det är av största betydelse att polisen uppfattas som ’en´
enhet av organisationens medlemmar.

Ett bättre resursutnyttjande

Vid minskade ekonomiska resurser är det nödvändigt att nyttja personella och
materiella resurser på bästa sätt.
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BILAGA 3

Utmärkelsen svensk kvalitet 1998
Institutet för kvalitetsutveckling

Sju kvalitetsnivåer

Efter en fullständig utvärdering av er organisation kan ni summera ihop det
antal poäng ni nått totalt. Ni kan jämföra er poängsumma med nedanstående
tabell. Erfarenheterna visar att de flesta organisationerna hamnar i nivå 2 vid
en första utvärdering.

NIVÅ   POÄNG      ANGREPPSSÄTT – TILLÄMPNING – RESULTAT

1 0–100 I organisationen finns början på ett kvalitetsmedvetande.
Ingen integration eller samverkan mellan olika enheter i
organisationen. Systematiska angreppssätt är införda på vissa
områden. Betydelsen av kvalitet uppmärksammas inte. Få
eller inga resultat kan påvisas. Redovisade resultat saknar
samband med angreppssätt.

2 101–250 Ändamålsenliga angreppssätt påbörjade. Samverkan är brist-
fällig mellan olika funktioner. Tillämpningar av angrepps-
sätt inom några verksamhetsområden. En begynnande
kvalitetskultur. Några positiva resultat på viktiga områden.
Resultaten utan särskilt starka samband med angreppssätt.

3 251–400 Flera exempel på utveckling av förebyggande angreppssätt.
Samverkan finns, men dålig integration mellan olika funk-
tioner. Systematik i tillämpningar av angreppssätt på många
områden. Påtaglig kvalitetskultur i vissa funktioner. Goda
framgångar på viktiga områden med tecken på samband
mellan resultat och angreppssätt.
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4 401-600  Verksamheten är välplanerad och dokumenterad med god
samverkan och integration. Tillämpningar av angreppssätt
i de flesta processer. Förebyggande verksamhet i många pro-
cesser. Organisationen redovisar positiva men ojämna re-
sultat och trender. Resultaten har betydande samband med
angreppssätten. Många områden att vidareutveckla.

5 601–750 Organisationen har en kunddriven verksamhetsutveckling.
Avsevärd integration och samverkan inom olika processer.
Påtaglig kvalitetskultur inom nästan alla enheter. Utmärkta
beständiga resultat som är relaterade till angreppssätten, men
med viss utvecklingspotential inom många områden.

6 751–900 Organisationen har väl utvecklade kundorienterade och sys-
tematiska angreppssätt som är väl integrerade och tillämpas i
alla viktiga processer. Samverkan är utmärkt mellan verk-
samhetens olika delar. Påtaglig kvalitetskultur i hela organi-
sationen. Konkurrensförmågan stadd i ständig förbättring.
Organisationen är bäst-i-klassen på många områden.

7 901–1000 Organisationen är i världsklass och har total integration av
sina angreppssätt som utvecklas ständigt och tillämpas i alla
organisationens processer. Organisationen har en fast rotad
kvalitetskultur. Resultaten är utomordentliga och beständiga
och konkurrensförmågan överlägsen.
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Bilaga 4

Motivationsgruppen maj 1996

Bakgrund

Motivationsgruppen fick sitt uppdrag genom direktiven till projektet. Syftet med
vårt uppdrag är enligt mandatet från styrgruppen till oss att ”...säkerställa att
personal som inte direkt arbetar med och i projektet hålls väl informerade, eftersom
kvalitetsarbete är allas angelägenhet.” Vi har arbetat sedan den 17–18 oktober
1995 med att motivera, utbilda och ge förberedelser till medarbetare som inte
ingått i projektet. Av direktiven framgår att gruppen skall lämna en slutrapport
till styrgruppen den 10 maj 1996. Av olika skäl har vi inte hunnit det.

Gruppmöten och informationer

Gruppen har haft 10–15 protokollförda sammanträden samt ett flertal infor-
mella träffar med delar av eller hela gruppen. Gruppen har genomfört en in-
formationskampanj i december 1995. I den träffade vi de flesta av myndighet-
ens medarbetare. Kampanjen finns beskriven i vår statusrapport från decem-
ber 1995. En liknande kampanj har planerats för maj månad 1996 men den
har vi tyvärr ännu inte kunnat genomföra.

Fram till dags dato har vi kunnat notera några positiva resultat av kvalitets-
utvecklingen i polismyndigheten.

1. I avdelningarna har arbetet med kvalitetsförbättringsgrupper med represen-
tation från medarbetare på avdelningen och polisstyrelsen påbörjats. En av
gruppernas viktiga arbetsuppgifter är att arbeta med verksamhetsplanen 1997.

2. Kriterieägarna har efter genomförd utbildning getts kompetens och andra
möjligheter att börja arbetet med utvärderingsprotokollet vid myndigheten.
Det arbetet kommer också att leda till kvalitetsförbättringsgrupper, men de
grupperna arbetar med USK:s kriterier.
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3. Tio studenter från universitetet har under maj månad arbetat med en intern
mätning av personalens arbetstillfredsställelse och förändringsbenägenhet.

4. En två-tredagarsutbilning i kvalitetsutveckling har planerats för arbetsledarna
i myndigheten och skall genomföras i juni och augusti.

Utan att ha genomfört den planerade utbildningsinsatsen har vi ändå kunnat känna
av några frågetecken bland personalen vad gäller deras tro på kvalitetsutvecklingen.

Ännu finns en stor tveksamhet inför ledningens vilja och förmåga att arbeta
enligt de grundläggande värderingarna i USK. Vi vill ge några exempel på fråge-
ställningar där personalen känner en oro inför hur ärendena hanteras av myndighets-
ledningen.

1. Arbetstidsfrågan är ännu inte löst och sprider ännu en misstämning i orga-
nisationen.

2. Personalen har blivit överraskad av beslutet om organisationsöversyn av
ordnings- och trafikavdelningen. Man är rädd att inte få känna den delaktig-
het som är naturlig och man känner en osäkerhet inför syftet med översynen.

3. Vad gäller övertidstjänstgöring har man uppfattat det som om gällande vill-
kor ändrats utan föregående information. Detta sedan frivilligt antecknad
övertidstjänstgöring istället har planerats i speciallista.

Detta dokument är en preliminär slutrapport som saknar ett viktigt underlag
för en slutrapport. En av våra målsättningar har varit att i maj genomföra en
informationskampanj där vi velat träffa så många som möjligt av medarbetarna i
distriktet. På grund av att våren är en svår årstid att planera in sådana aktiviteter
har vi tvingats revidera våra planer. Vi föreslår därför styrgruppen att den ger oss
uppdraget att genomföra den informationskampanjen efter semesterperioderna
istället och först därefter presenterar slutrapporten.

Med anledning av ovanstående önskar vi att få uppdraget att fortsätta med en
informationskampanj efter semesterperioderna och därefter återkomma med
en slutlig rapport för hela vår verksamhet.

Genomförandegruppen februari 1997

Allmänt

Under hösten 1995 informerades all personal vid polismyndigheten om Ut-
märkelsen svensk kvalitet, USK. De som var intresserade av att jobba med
USK uppmanades att anmäla sitt intresse till sin avdelningschef.
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Senare under hösten så utsågs 20 personer som skulle ingå i en grupp som fick
namnet genomförandegruppen. Alla avdelningar var representerade med både civil-
anställda och poliser. En personalgrupp ställdes medvetet utanför genomförande-
gruppen, nämligen arbetsledarna.

Genomförandegruppen fick 5 dagars intensiv utbildning i AMU:s regi strax före
julhelgen 1995. Under 1996 kompletterades utbildningen med ytterligare en dag.

Uppdraget

Genomförandegruppen skulle arbeta fram till utgången av 1996, sedan skulle
gruppen upplösas.

Det uppdrag som genomförandegruppen fick kan indelas i tre punkter.
• inventera och redovisa myndighetens alla huvud- och stödprocesser
• redovisa tidsåtgången för arbetet
• redovisa hur arbetet bedrivits. I detta skulle också glädjeämnen, problem,

synpunkter mm redovisas.

Processerna

Vi hade ambitionen att vara klar med huvudprocesserna under våren 1996.
Det visade sig ganska snart att det var en övermäktig uppgift. I skrivande stund
är det slutredigeringen som återstår.

Stödprocesserna blev inte kartlagda av genomförandegruppen. Det uppdraget
har flyttats över till avdelningarnas kvalitetsförbättringsgrupper, KFG-grupper.

Tidsåtgång

Det är väldigt svårt att beräkna tidsåtgången. Tiden för att kartlägga huvud-
processerna och tiden för de möten som vi har haft under 1995/96 är minst
600 timmar. Ska vi sedan räkna ut att tid som gått åt för att prata med våra
arbetskamrater om USK, då blir det ytterligare minst 200 timmar. Till detta
kommer vår utbildning som omfattar 1 000 timmar.

Hur har vi arbetat

För att kartlägga processerna så bildade vi fyra nya grupper. De fick i uppdrag
att kartlägga kansliet, ordningsavdelningen, kriminalavdelningen/länskrim och
trafikavdelningen.
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Grupperna sattes ihop så att så få som möjligt skulle kartlägga sin egen avdelning.
Det var medvetet och det fanns två anledningar till det. Det är lätt att bli hemma-
blind och vi ville få en bra inblick i hur och med vad andra jobbade. De fyra
grupperna kom att arbeta på olika sätt. På kansliet gjordes det personliga besök
hos samtliga medarbetare, beroende på att alla jobbar med olika saker. På de övriga
avdelningarna så samtalade man med ett antal olika personer. När sedan proces-
serna var ”klara” så skickades resultaten ut på remiss. En hel del synpunkter kom
in. Svårigheten har varit att hålla samma detaljnivå på alla processer. Det är ett
problem som vi fortfarande brottas med men som vi tror att vi snart är klara med.

Vi har haft fyra möten med hela genomförandegruppen. Dessa möten har varit
nödvändiga för att stämma av läget. De har också behövts för att lösa akuta
kriser som uppstått, en del av dessa redovisas längre ner.

Tankar, synpunkter, tips mm

Under den första utbildningen listade vi upp våra farhågor. Här ges några ex-
empel och svar.
• Vem gör mitt jobb när jag jobbar med USK? Det fungerade olika beroende på

befattning. I en del fall fick andra göra jobbet medan vissa fick jobba igen
senare.

• Får jag förståelse från mina arbetskamrater när jag är borta? I de flesta fall så
har det gått bra men det har också funnits de som öppet motarbetat USK.

• För stora förväntningar på snabba förändringar. Denna farhåga besannades
omgående och var ett av våra största problem under minst ett halvt år.

• Ledningen kommer att bli en bromskloss. Till en början var det mycket vackert
tal men lite handling, idag är det bättre. Tyvärr är det så att alla chefer ännu
inte har klivit på tåget trots att vi jobbat i mer än ett år med USK. Ett annat
problem som vi har haft var att mellancheferna fick sin USK-utbildning
väldigt sent. Vi pratade inte samma språk och det var mycket som gick trögt.
De måste utbildas samtidigt som övriga.

Kriser

Under resans gång har vi haft ett par allvarliga kriser. Ledningen pratade om
nyordning i enlighet med USK. Samtidig så har för personalen viktiga frågor
som turlistor och omorganisationer handlagts på samma sätt som tidigare, d v s
utan någon större delaktighet och förankring hos personalen. Det har med
tiden blivit bättre.
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Glädjeämnen

Årets verksamhetsplan har tagits fram helt i enlighet med USK.

Vi kan se att USKs tankar och värderingar växer sig starkare hos fler och fler.

Övrigt

Ett utkast till den här slutredovisningen skickades ut på Groupwise. 18 av
genomförandegruppens medlemmar har mottagit utkastet. Synpunkter har in-
kommit i form av personliga reflektioner och en del tillägg har därför gjorts.
Ingen har framfört någon avvikande mening när det gäller innehållet.

Slutord

Det är med USK som det är med livet, det går upp och ner. Vi som jobbat i
genomförandegruppen tror på USK som arbetssätt. En del av oss är tveksamma –
till och med mycket tveksamma – till om det kommer att gå att införa USK som
arbetssätt vid vår myndighet. Vi inser att detta arbete tar mycket längre tid än vad
man först kan tro. Det gäller att skynda långsamt och ha ett oändligt tålamod.
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Bilaga 5

Intervjumanual Attitydmätning 1996 (I04)

Kön:________________________________________________________

Ålder: >35     36-50     51<

Civilanställd/Polisanställd:_______________________________________

Avdelning:___________________________________________________

Arbetstid: dag     dag/kväll     rullande skift

1. Vad tycker Du kännetecknar Din organisation? Välj tre alternativ.

IDAG ÖNSKVÄRT
Hierarkisk (toppstyrd)
Målstyrd
Anpassningsbar (flexibel)
Effektiv (”allt flyter på”)
Formell (byråkratisk)
Kundanpassad
Karriärutvecklande
Informell (öppen, ledig)
Delaktighet

Annat: ______________________________________________________

____________________________________________________________
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2. Tycker Du att Dina arbetsinsatser värderas tillräckligt?

Ja, i stor utsträckning
Ja, i ganska stor utsträckning
Ja, i liten utsträckning
Nej, inte alls

(observera: Det är inte lönen som avses)

3. Upplever Du att det råder samarbetsproblem med någon/ några av
följande:

Polisledningen
Närmast överordnade
Kollegor på samma nivå
Underordnade
Nej, såna problem saknas

(observera: avser utförandet av arbetet)

4a. Tycker Du att Du har möjlighet att påverka din arbetssituation?

Ja, i stor utsträckning
Ja, i ganska stor utsträckning
Ja, i liten utsträckning
Nej, inte alls
Kort motivering:______________________________________________

____________________________________________________________
(t ex planera egen tid, rutiner i jobbet)

4b. Om inte, skulle du vilja detta i större utsträckning?

Ja Nej

5. Upplever Du negativ stress i ditt arbete?

Ja, i stor utsträckning
Ja, i ganska stor utsträckning
Nej, inte alls

(hög arbetsbelastning, inget handlingsutrymme, känslan av att man kvävs för att man
har så mycket att göra)
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6. Vilka möjligheter har Du att välja metod/ arbetssätt i ditt nuvarande
arbete?

Mycket stora
Stora
Små
Mycket små

7. Hur upplever Du dina arbetstider?

Positivt Negativt

Kort motivering:______________________________________________

____________________________________________________________

8. Tycker Du att du får den information du behöver för att veta vad
som händer i organisationen? Välj två alternativ.

Ja, i rätt tid
Ja, tillräckligt
Nej, inte i rätt tid
Nej, inte tillräckligt

9a. Känner Du att du är delaktig i beslut om det pågående förändrings-
arbetet?

Ja, i stor utsträckning
Ja, i ganska stor utsträckning
Ja, i liten utsträckning
Nej, inte alls

9b. Vill Du vara mer delaktig?

Ja Nej

Kort motivering:______________________________________________

____________________________________________________________
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10. Vad är viktigt för Din arbetstillfredsställelse? Välj tre alternativ.
Ange också tre alternativ som är tillfredsställt i nuläget.

        Viktigt        Tillfredsställt i nuläget

Medarbetarna
Karriären
Kontakten med samhällsmedborgarna
Lönen
Arbetstiderna
Kontrollen över det egna arbetet
Variationen i arbetsuppgifterna
Arbetsmiljön
Samhällsinsatsen
Tryggheten
Den personliga utvecklingen
Ledarskapet
Annat

11. Tycker Du att det är viktigt att polismyndigheten är kundanpassad?

Ja Nej

Kort motivering:______________________________________________

____________________________________________________________

12. Hur tas Din kompetens tillvara idag?

Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt
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13. Är graden av kontinuerlig vidareutbildning tillräcklig inom polis-
myndigheten?

Ja Nej

Om nej, kort motivering: _______________________________________

___________________________________________________________

14. Hur ser Du på att polismyndigheten har påbörjat sitt arbete med
kvalitetsförbättringar, med avseende på utmärkelsen svensk kvalitet?

Positiv
Negativ
Ingen uppfattning

Kort motivering (gäller alla alternativ): _____________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

15. Har Du fått information om att intervjuerna skulle genomföras
1996-05-10- -17?

Ja Nej

Eventuella tillägg som den intervjuade vill göra: ______________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Polisens
organisationskultur
En explorativ studie

Avhandlingen ”Polisens organisationskultur” handlar om den svenska

polisens organisatoriska helhet. Studien belyser polisens komplexa

organisationskultur. Avhandlingen bidrar till förståelse av denna

komplicerade kultur som omfattar poliser, juristutbildad polischefs-

personal och civilanställda. Författaren strävar efter att besvara följande

frågor: Vad är kännetecknande för polisens organisationskultur? Hur

inverkar organisationskulturen på planerade förändringar? Hur påverkas

införandet av närpolisreformen av polisens organisationskultur? Resultaten

visar bland annat att polisens organisationskultur är oreflekterad för

många anställda, kulturen tas ofta för given. Ställningen som en

byråkratisk elit i samhället influerar organisationskulturen. Polis-

kulturen utgör en del av helheten som studien omfattar, poliskulturen

hålls samman av polisers kåranda. Denna studie berör frågor som är

ytterst angelägna för polisväsendets och det allmännas intressen.

Författaren Henric Stenmark har under 1990-talet arbetat som personal-

direktör inom polisen. Idag är han verksam som forskare och lärare

vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.




