
 

Ledarskap, kommunikation 
och organisation inom Polisen 
 
Analyser gjorda inom ramen för Polisens 
Ledarprogram: Det indirekta ledarskapet – 
att leda andra chefer 

 
Ulrika Haake (red.) 

Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen  

Umeå universitet 2010, Nr 82 

 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ulrika Haake (red.) 

 
Ledarskap, kommunikation och organisation inom Polisen 

Analyser gjorda inom ramen för Polisens Ledarprogram: 
Det indirekta ledarskapet – att leda andra chefer 

 
 

ISBN  978-91-7264-970-5 
ISSN  1403-6169 



3 

 

Förord 
 
Polisens utbildning i ”Det indirekta ledarskapet” ges som en 
uppdragsutbildning av bl.a. Umeå universitet. Inom ramen för dess 
delkurs 2: ”Ledarskap, kommunikation och organisation”, motsvaran-
de 15 högskolepoäng på grundnivå, skall kursdeltagarna som slutlig 
examinationsuppgift göra en rapport innehållandes en introduktion, 
fem delanalysuppgifter och en sammanfattande strategisk handlings-
plan. Den skrift du nu har framför dig innehåller ett urval av dessa 
kursdeltagarnas delanalysuppgifter. Varje kursdeltagare som valt att 
medverka i publikationen ingår med en av sina fem analyser. 
 
Tanken med denna skrift är att använda en pilotkursgrupps (kurs-
grupp 1, Umeå) erfarenheter och lärdomar som exempel på hur en 
analysuppgift kan se ut, spännvidden över möjliga teman, men också 
på olika indirekta chefers analyser av aktuella problem i vardagen. 
Skriften kan fungera som ett stöd för de kursdeltagare som följer 
”Det indirekta ledarskapet” men kan också användas vid andra 
ledarutbildningar inom Polisen, samt för polisstudenter. 
 
Förhoppningsvis bidrar läsandet av dessa analysuppgifter till teori-
förankrade tankar och idéer om utveckling av Polisens organisation, 
ledarskap och kommunikationshantering. 
 
 
 
Umeå, februari 2010 

 
 
 

Ulrika Haake 
Redaktör samt processledare för kursgrupp 1,  
vid Umeå universitet 
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Kapitel 1. Det indirekta ledarskapet - en definition 
 

Christer Birgersson 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Jag vill försöka mig på en definition av det indirekta ledarskapet. 
Begreppet är relativt nytt inom svensk polis. Vi har i olika skrifter och 
styrdokument tidigare främst beskrivit ledningsnivåer och inte själva 
ledarskapet. Chef, ledare, coach och stödjande chef är några av 
begreppen som numera förekommer och som har sin plats i 
framtiden.  
 
Syftet med analysen är att undersöka och definiera vad det indirekta 
ledarskapet är och står för, samt om det genom införandet av detta 
nya begrepp blivit tydligare definierat hur och vad som skall utövas av 
en indirekt ledare. Ett ytterligare delsyfte är att undersöka om det 
uppstått någon konkurrenssituation med den nomenklatur som 
förelåg vid införandet av de tre ledarskapsnivåerna. 
 
Min hypotes är att hur framgångsrik den indirekta ledaren är och blir 
beror på hur chefen flexibelt och situationsanpassat kan utöva sitt 
indirekta ledarskap i linjeverksamheten men även i de akuta och 
unika situationer som ständigt uppstår. 
 
Analysen kommer inte att beskriva de olika modellerna för utövande 
av indirekt ledning, förutom i ett ytligare sammanhang då något 
behöver problematiseras i förklaringshänseende.  
 

Metod 
 
Som metod och stöd för min analys har jag använt mig av 
dokumentstudier, främst i form av kurslitteraturen. Egna 
observationer och reflektioner ur ett inifrånperspektiv har också gett 
värdefulla bidrag i analysen. Utöver detta har jag genomfört ett litet 
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antal intervjuer där jag på ett okomplicerat sätt bett de intervjuade 
att beskriva vad indirekt ledarskap är. Dessa intervjuer kan beskrivas 
mer som samtal än intervjuer, och är genomförda med funktionerna 
insatsledare och yttre poliskommissarier vid polismyndigheten i 
Stockholm. 
 

Resultat av litteratur på området 
 
Begreppen indirekt och ledning 
Jag vill inleda med att först reda ut begreppen ”indirekt” och 
”ledning” ur ett ordförståelseperspektiv. Svenska akademiens ordbok 
(SAOB) inleder sin förklaring av ordet indirekt med att det är 
motsatsen till direkt. I militära sammanhang är indirekt eldgivning då 
vapnets inriktning icke sker direkt mot målet utan i någon form av 
bana. Indirekt belysning är belysning som sker genom att det från 
ljuskällan kommande ljuset först reflekteras och förvandlas innan 
man belyser. Andra beskrivningar av indirekt enligt SAOB kan vara 
något som sker på omvägar, med omsvep eller som inte går rakt på 
sak. 
 
Nationalencyklopedin beskriver indirekt som något som sker eller 
förbinds med något via mellanled. Ofta extra tankeled.  Min 
iakttagelse här med en bokstavstolkning av mellanled är att en 
indirekt chef är ett mellanled till den direkta verksamheten (direkt 
ledarskap). 
 
Verbet leda härstammar från tyskans leiten som ursprungligen 
betyder sätta i rörelse. I SAOB beskrivs ledning bland annat som 
förhållandet att leda flera personer. Exempelvis leda på en viss väg, 
leda i en viss riktning eller leda till en viss plats. 
 
Indirekt ledarskap 
Kan man inom polisen finna grunden eller utgå från en doktrin i 
utövandet av ledarskapet? I piketenhetens ledningsdoktrin beskrivs 
ledning som en medveten påverkan på ett system av människor och 
teknik (Lindahl & Birgersson, 2001). Denna doktrin utarbetades år 
2001 och baseras huvudsakligen på arbeten från dåvarande 
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försvarets forskningsanstalt, institutionen för ledningsstudier. Min 
uppfattning är att polisens gemensamma värdegrundsarbete 
kommer att skapa de teoretiska grundstenarna i våra värderingar, 
tankesätt och hur vi skall förhålla oss då vi utövar vårt yrke. Men 
detta värdegrundsarbete måste brytas ner och översättas till de olika 
verksamheterna som finns inom polisen för att den enskilde kan få 
stöd. 
 
Dagens polisiära indirekta chefer (sektionschefer, enhetschefer, 
avdelningschefer etc.) har ett större antal olika ledningsmodeller och 
kulturer att förhålla sig till än deras företrädare. Den hierarkiska 
kulturen där chefens främsta uppgift är att fatta beslut hierarkiskt till 
skillnad från matrisorganisationen där visserligen chefens viktigaste 
uppgift är att fatta beslut men som oftast sker genom prioriteringar 
mellan verksamheter och projekt. I teamorganisationer däremot har 
chefen en viktig roll att spela men rollen blir av en samordnande 
karaktär. Samordningen blir då att se till att beslut blir fattade och 
inte själv vara den som fattar besluten (Granström, 2006).   
 
Dessa olika modeller ställer krav på indirekta chefer att använda sina 
verktyg på rätt sätt för att skapa en effektiv, funktionell och 
välmående organisation. Mellanchefen, den indirekta ledaren, skall 
utöva sin ledning och skapa ovanstående genom utnämningar och 
utveckling av chefer och introduktion av nyutnämnda chefer. Hon 
eller han skall också ha utvecklingssamtal, skapa en motiverande 
arbetsmiljö och utveckla ledarkompetensen hos sina chefer (Franzén, 
2004). 
 
Kännetecken för ledarskap på olika organisatoriska nivåer varierar. På 
den högsta nivån, den institutionella nivån, sker formulerandet av 
övergripande mål, den långsiktiga planeringen, budgetarbetet samt 
den strategiska anpassningen till externa aktörer. Mellanledarnas 
nivå, den administrativa nivån, har ett överordnat ansvar för 
begränsade områden inom hela verksamheten. Mellanledarens 
viktigaste funktioner är att sätta upp mål för verksamheten, 
organisera, administrera och integrera det arbete som man har 
ansvar för. På den operativa nivån finner vi slutligen de ledare som 
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har den dagliga uppsikten över och ansvaret för organisationens 
kärnaktiviteter där ledning oftast sker genom handledning och 
samordning inom avgränsade ansvarsområden (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). 
 
Genomförda intervjuer eller samtal jag haft visar på en samstämmig 
uppfattning om vad det indirekta ledarskapet är. Indirekt ledning 
uppfattas och beskrivs som förhållningssättet: det är en chef som 
verkar genom andra chefer och inte är nere och petar i detaljer som 
skall lösas. Avvikelserna har varit få i de samtal jag genomfört, och 
mer berört omfattningen av de många nivåerna där indirekt ledning 
utövas. Gränsdragningarna mellan indirekt ledning och strategisk 
ledning har genom detta setts som en svårighet. Skillnaderna och 
gränsdragningen till direkt ledning har däremot uppfattats som klar 
och tydlig. 
 

Diskussion och slutsatser 
 
Den enklaste definitionen av indirekt ledarskap och den som vi inom 
polisen numera använder oss av är att det är en chef som utövar sitt 
ledarskap och leder sin verksamhet genom andra underlydande 
chefer. Denna definition är sannolikt den enklaste att förhålla sig till 
när man i olika sammanhang diskuterar och argumenterar kring ett 
ledarskap som sker i en hierarkisk verksamhet. Genom de 
intervjuer/samtal jag haft är detta den mest vanliga och allmänt 
förekommande definitionen. 
 
Vi har tidigare använt oss av andra begrepp och innehåll för att 
beskriva ledning, ledningsnivåer och ledarskap. Främst har det varit 
för att beskriva olika ledningsnivåer och inte att beskriva ledarskap. 
Några exempel är Polisens föreskrifter där begreppen minutoperativ, 
övergripande operativ och strategisk ledning förekommer som 
beskrivning av ledningsnivåer (Rikspolisstyrelsen, 2006) Tidigare 
utgav rikspolisstyrelsen (RPS) även en samling rapporter, som 
berörde olika polisiära områden och utvecklingsarbeten och där var 
begreppen desamma. Den senaste utgivna boken inom polisiär 
ledning ”Handbok Operativ ledning” (Nylén, 2006) innehåller också 
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samma begrepp men utvecklar även de olika komponenterna i 
ledning, det vill säga normativ, strategisk och operativ samordning av 
enheter (taktisk ledning) och ledning av enskild enhet (teknisk 
ledning) som begrepp. 
 
Finns det någon konflikt mellan det nymodiga begreppet indirekt 
ledarskap och de gamla genuint beprövade begreppen ovan? Utifrån 
min analys kan jag inte se tecken på någon sådan konflikt. Begreppen 
harmonierar med varandra. Beskrivningarna på ledarskapet (direkt, 
indirekt och strategiskt) hanterar mera hur man skall utöva ledningen 
och inte så mycket på vilken nivå. För övrigt är det inte helt korrekt 
att nivåsätta de olika komponenterna i ledning då det i de flesta fall 
utövas på samtliga ledningsnivåer beroende på komplexiteten i 
uppdraget. 
 
Är då de indirekta ledarna bara administratörer inom organisationen 
som viss litteratur försöker säga i sin kategorisering? Administration 
för inte tankarna till utövande av ledning utan snarare åt förvaltning 
och byråkrati. Jag har svårt att se hur man med sådan enkelhet kan 
kategorisera mellanchefer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Detta med 
utgångspunkt i min hypotes att mellanchefer finns på så många olika 
nivåer samt har olika form av ansvar, handlingsfrihet och möjligheter 
till påverkan av sin organisations verksamhet.     
 
Att definiera, eller rättare sagt identifiera nivån där det direkta 
ledarskapet utövas är relativt lätt. Det har blivit synonymt med 
”första linjens chefer” exempelvis gruppchefer och yttre befäl. De 
leder sina medarbetare direkt i gruppen eller i arbetslaget mot 
uppdraget. Detta är också en allmänt vedertagen uppfattning bland 
dem som jag intervjuat/samtalat med. Att däremot identifiera och 
definiera indirekt ledning som endast en ledningsnivå, exempelvis 
”andra linjens chefer”, är inte möjligt inom polisen. Nationellt har vi 
skapat tre ledningsutbildningar som riktar sig till de olika 
målgrupperna direkta, indirekta och strategiska ledare. I detta 
spektrum måste det indirekta ledarskapet ses som det mest 
komplexa, som beskrivet i kursinledningen som ett ”korstryck” 
uppifrån och nedifrån i organisationen. 
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En slutsats utifrån dokumentstudier och samtal samt eget 
observerande är att indirekt ledning är ett sätt och inte en nivå att 
utöva ledarskap. Det indirekta ledarskapet behöver använda sig av en 
annan sorts verktyg för att utöva ledning än de direkta ledarna. I 
någon av läroböckerna fanns ett citat från en mellanchef där hon 
eller han beskrev: ”Att numera leder jag min verksamhet genom att 
gå på möten.” Jag tror att det är en kortfattad analys av vad indirekt 
ledarskap egentligen är. Vid olika möten diskuteras, problematiseras 
och fattas beslut som sedan skall omsättas av de direkta ledarna till 
verksamhet. 
 
Min viktigaste slutsats utifrån analysen stämmer med min inledande 
hypotes. Det indirekta ledarskapet utövas av en chef som leder sin 
verksamhet genom en underlydande chefsgrupp. Den viktigaste 
framgångfaktorn för den indirekta ledaren är dennes förmåga att 
situationsanpassa sitt ledarskap till olika verksamheter men också till 
olika chefers krav och behov av styrning, coachning, handlings-
utrymme med mera. Komplexiteten i detta flexibla ledarskap ställer 
stora krav på flexibilitet, tydlighet och ansvarstagande bland de 
indirekta cheferna. 
 
Ytterligare en slutsats är att indirekt ledarskap utövas på många olika 
nivåer i organisationer, inte minst inom polisen, och kan inte kopplas 
till någon speciell ledningsnivå utan är istället varumärke på det 
ledarskap som utövas i en verksamhet genom underlydande chefer.  
 

Referenser 
 
Franzén, H. (2004). ABC för mellanchefer. Liber. 
 
Granström, K. (2006). Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på 
arbetet. Studentlitteratur. 
 
Jacobsen, D, I., & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer 
fungerar. Studentlitteratur. 
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Kapitel 2. Det indirekta ledarskapet i polisen - en 
klämposition 
 

Christer Johansson 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Det brukar framhållas, rent allmänt, att det är en klämposition att 
vara mellanchef. Mellanchefen är länken mellan högsta ledningen 
och medarbetarna. Det är en viktig och ibland en svår position. 
Mellanchefen måste kunna kommunicera och förankra ledningens 
budskap till medarbetarna, men att få den högst ledningen att förstå 
problematiken hos medarbetarna.  
 
Syftet med studien är att identifiera och förstå den klämposition som 
det är att vara mellanchef inom polisen.  
 

Metod 
 
Jag har valt att beskriva klämpositionen utifrån mina egna 
erfarenheter. Jag har även valt att koppla klämpositionen till de tre 
roller som beskrivs i polisens chefspolicy. Vidare har jag studerat 
litteratur i ämnet mellanchefer för att se vad teorier beskriver kring 
detta fenomen.  
 

Resultat 
 
Polisens chefspolicy 
För att alla ska veta vilka förväntningar polisorganisationen ställer på 
sina chefer har Polisens chefspolicy (RPS, 2007) tagits fram. I denna 
beskrivs de tre ledarnivåerna: Strategiskt ledarskap, indirekt 
ledarskap samt direkt ledarskap. Det indirekta ledarskapet är att 
jämställa med begreppet mellanchef. Vidare beskrivs de tre roller 
som en chef förväntas hantera: Rollen som verksamhetsansvarig, 
arbetsgivarrollen samt ledarrollen.  
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Beskrivning av egna erfarenheter utifrån de tre rollerna 
Arbetsgivarrollen 
 
Utifrån arbetsgivarrollen är klämpositionen bara i viss mån påtaglig. 
Inom polisen har chefen en tydlig delegation, som beskriver 
respektive chefs åtaganden i arbetsgivarrollen. Har en chef inte 
mandat att fatta beslut i en arbetsgivarfråga framgår det tydligt 
vilken chef som ska hantera frågan. Utifrån arbetsgivarrollen har 
varje chef att ansvara för arbetsmiljön och rehabilitering inom 
respektive enhet. När budgeten inte räcker till i dessa frågor 
returneras frågan uppåt i organisationen. Men det är svårt att få 
gehör. Responsen blir oftast att prioritera inom tilldelad budget. Här 
kan jag, som mellanchef, uppleva en viss klämposition eftersom jag 
ibland saknar stöd och förståelse från såväl medarbetare som högre 
chefer i dessa frågor. 
 
Rollen som verksamhetsansvarig 
 
I rollen som verksamhetsansvarig är klämpositionen mer tydlig. Jag 
ansvarar för olika verksamheter och de mål som ska uppnås. Redan i 
startläget är resurserna väldigt knappa i förhållande till målen. Här 
kan jag, som mellanchef, känna mig mer klämd eftersom detta är en 
ständig diskussion. Från lägre nivåer förstår man inte hur de ska 
kunna producera mer och vara effektivare när de bara tilldelas 
minimalt med resurser. Från högre nivåer skjuter man ner ansvaret 
och säger att det är lägre nivåer som sitter på detaljkunskapen för att 
hitta effektivare metoder. Detta synsätt har pågått i många år och 
lägre nivåer anser nu att det inte går att effektivisera mer. Jag måste, 
med min kunskap om verksamheten och med min insyn för de 
övergripande målen, vara den som avgör när det inte går att 
effektivisera ytterligare. Det är inte alltid jag känner att jag har högre 
nivåers förståelse och stöd för detta. 
   
Det svåraste är alla överraskningar med särskilda satsningar som 
kommer helt oannonserat. Dessa satsningar ska klaras av med 
befintliga resurser. När jag försöker få ledningen att förstå att det 
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inte finns utrymme för ytterligare verksamhet blir svaret att vi 
(mellanchef och lägre nivåer) måste finna en lösning. I dessa lägen 
upplever jag en ordentlig klämposition. I rollen som verksamhets-
ansvarig upplever jag den största klämpositionen. Men samtidigt är 
det en utmaning att förmå underordnade nivåer att jobba och 
utvecklas efter bästa förmåga. Det som avgör hur jag upplever 
klämpositionen är hur bra kommunikation jag har med överordnade 
nivåer. Jag har varit med om både när högre nivåer ställer sig helt 
oförstående till problematiken men också att högre nivåer accepterar 
det jag säger fullt ut.  
 
Ledarrollen 
 
I ledarrollen upplever jag i viss mån en klämposition. Jag har mandat 
från högre chefer att fatta beslut och sköta min verksamhet inom 
givna ramar mot uppsatta mål. Inte heller underifrån upplever jag 
något tryck utan man förstår mellanchefens roll. Kanske tack vare att 
det finns en chefspolicy inom polisen. Det som kan vara av intresse 
när jag tittar på ledarrollen inom polisen är att vi gärna rekryterar 
ledare från den egna leden. Jag har själv blivit rekryterad på detta 
sätt. Det är inte helt oproblematiskt att ena dagen vara en i mängden 
och nästa dag vara chef/ledare i samma grupp. När jag blev chef i min 
egen grupp upplevde jag inte det som ett problem. Men här finns det 
stor risk för klämpositioner. När jag bytte tjänst och kom till en ny 
arbetsplats, där de enbart sett mig i ledarrollen märkte jag genast att 
det var mycket enklare att vara ledare. Jag hade inte några tidigare 
band till mina nya medarbetare. Men något som istället blev tydligare 
på den nya arbetsplatsen var att man som mellanchef upplevde ett 
utanförskap. Jag hörde inte hemma någonstans, varken i ledningen 
eller på golvet.   
 
Beskrivningar hämtade från litteraturen 
Det finns inte så mycket skrivet om att vara mellanchef inom polisen. 
I kandidatuppsatsen Chef inom polisen – ett omöjligt uppdrag? 
(Grönlund Karlsson & Tjärnén, 2007) skriver författarna att rollen 
som mellanchef innebär en mängd olika svårigheter och därför är det 
viktigt att det finns bra stöd bakom chefen. Stödet kan komma från 
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en ledningsgrupp, ett nätverk eller andra chefer. Gränsen mellan att 
vara ledare och att vara kollega är också ofta svår att dra. Ofta önskas 
en närhet till de underordnade samtidigt som det är önskvärt med en 
viss distans för att erhålla en möjlighet att uppträda professionellt. 
Denna balansgång mellan att vara ledare och samtidigt kollega leder i 
många fall till en upplevelse av att vara ensam. Att bli ledare är att 
mista en del av arbetsgemenskapen. 
 
Det är lättare att hitta allmän ledarskapslitteratur i ämnet 
mellanchef. I avhandlingen Vilken roll spelar chefer på mellannivå i en 
omorganisation (Engström & Ahl, 2007) utrycks att mellanchefen 
ligger i gränslandet mellan de konkreta arbetsuppgifterna i den 
dagliga verksamheten och det mer strategiska arbetet i en 
organisation. Mellancheferna ses av sin personal som en arbetsgivar-
representant medan ledningen ser denne som kontaktlänk till 
personalen. Denna typ av rollkonflikt är en källa till stress. Eftersom 
mellanchefer inte befinner sig i något arbetslag kan saknaden av att 
ha någon att diskutera med, få råd och stöd av vara hög.  
 
I boken ABC för mellanchefer (Franzen, 2004) beskriver författaren en 
bra minnesregel för att hålla en klar linje som mellanchef: “att 
företräda frånvarande part” (s.104). Mellanchefsrollen innebär 
kommunikation i alla riktningar och tydlighet är ett nyckelord för att 
man inte ska bli ett situationens offer. 
 
Författarna i C-uppsatsen Mellanchefspositionen - ett organisatoriskt 
superlim som klarar alla påfrestningar? (Martinsson & Andersson, 
2007) har gjort en undersökning bland mellanchefer och kommit 
fram till att alla respondenter hade en vilja att påverka samt en 
önskan om att ha en viss kontroll över sin arbetssituation. De skriver 
även att arbetsvillkoren spelar en viktig roll för individens upplevelse 
av välbefinnande. I uppsatsen nämns även begreppet KASAM som en 
framgångfaktor för mellanchefer. KASAM står för en känsla av 
sammanhang, vilket innebär att arbetsuppgiften ska uppfattas som 
bergriplig, hanterbar samt meningsfull.  
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Diskussion och slutsats 
 
Med mina egna erfarenheter kopplat till litteraturen (Engström & 
Ahl, 2007; Franzen, 2004; Grönlund Karlsson & Tjärnén, 2007; 
Martinsson & Andersson, 2007) tycker jag att det tydligt framkommit 
att det är en klämposition att vara mellanchef. Det är ett korstryck 
från högre respektive lägre nivåer. Mellanchefen ska få de två 
nivåerna att förstå varandra. Hur stort detta korstryck blir är väldigt 
olika. Det kan bero på kulturen i organisationen, men även på 
inställning och egenskaper hos de personer som finns på de olika 
nivåerna.  
 
Både utifrån egna erfarenheter och från litteraturen (Engström & Ahl, 
2007; Franzen, 2004; Grönlund Karlsson & Tjärnén, 2007) kan man se 
att det finns en konflikt hos mellanchefer avseende vilken nivå de ska 
sympatisera med. Detta kan förstärkas inom polisen eftersom man 
ofta rekryterar chefer ur den egna arbetsgruppen. I litteraturen 
(Franzen, 2004) har jag funnit ett bra begrepp som en mellanchef kan 
förhålla sig till: ”företräda frånvarande part” (s.104). Mellanchefen i 
polisen kan känna av klämpositionen i de olika rollerna som beskrivs i 
polisens chefspolicy. 
 
Arbetsgivarrollen 
Min erfarenhet är att arbetsgivarrollen i viss mån upplevs som en 
klämposition. Det är tydligt reglerat inom polisen vilka befogenheter 
jag har och alla nivåer är medvetna om dessa. Det tryck jag kan känna 
är när budgeten inte räcker till i förhållande till det ansvar jag har. Ett 
exempel på detta kan vara arbetsmiljön. 
 
Rollen som verksamhetsansvarig 
I denna roll kan jag tydligt känna korstrycket. Jag måste jämka och 
försöka få de olika nivåerna att förstå varandra. När jag inte lyckas 
kan det upplevas som pressande. Den förståelsen som både högre 
och lägre nivåer visar hänger självklart ihop med hur mycket jag 
upplever korstrycket/klämpositionen. I litteraturen (Engström & Ahl, 
2007; Franzen, 2004; Grönlund Karlsson & Tjärnén, 2007; Martinsson 
& Andersson, 2007) beskrivs detta korstryck på flera ställen. I rollen 
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som verksamhetsansvarig är det nödvändigt att mellanchefen utsätts 
för ett korstryck i syfte att optimera och effektivisera verksamheten.  
Att få en känsla av sammanhang, KASAM, kan vara ett sätt att inte 
uppleva korstrycket som stressande.  
 
Ledarrollen 
I ledarrollen kan man uppleva en viss mån av klämposition. Har man 
fått ett chefsansvar och förvaltar det på ett gott sätt bör man inte 
uppleva en klämposition. Risken att hamna i en klämposition ökar när 
man blir chef i en grupp där man tidigare varit medlem. Detta beror 
på att man har starka kollegiala band till de man ska leda. Den 
klämposition man kan uppleva i ledarrollen är ett utanförskap. Man 
är mitt mellan ledningen och medarbetarna. Känslan är att man inte 
tillhör någon nivå utan representerar alltid den frånvarande parten. I 
litteraturen (Engström & Ahl, 2007; Franzen, 2004; Grönlund Karlsson 
& Tjärnén, 2007) hittar jag flera exempel på när ledare har svårt att 
dra gränsen mellan att vara ledare och kollega. Speciellt om man 
tidigare har varit kollegor. Mellanchefen kan känna sig rotlös 
eftersom man inte har någon grupptillhörighet. 
 
Slutsats 
Det kan upplevas som en klämposition att vara mellanchef inom 
polisen. Kopplas detta till litteraturen (Engström & Ahl, 2007; 
Franzen, 2004; Grönlund Karlsson & Tjärnén, 2007; Martinsson & 
Andersson, 2007) är detta inget ovanligt för mellanchefer generellt. 
Att mellanchefer hamnar och utsätts för korstryck är ett nödvändigt 
ont i hierarkiska organisationer för att optimera verksamheten. Med 
utgångspunkt från de tre roller som beskrivs i polisens chefspolicy, så 
upplevs klämpositionen tydligast i rollen som verksamhetsansvarig. I 
rollerna som arbetsgivare och ledare är klämpositionen mindre 
påtaglig. 
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Kapitel 3. Vad har tidsbegränsade förordnanden för 
betydelse för motivationen? 
 

Hans Lundgren 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Att jobba som mellanchef i en offentlig organisation är förenat med 
en mängd utmaningar. Själv har jag nyligen avslutat en besluts-
process där jag tagit ställning till min framtid. Efter sex år som 
enhetschef och dessförinnan tre år som närpolischef beslutade jag 
mig för att inte anta erbjudandet om ytterligare tre år som 
enhetschef. Jag kommer istället att jobba med andra uppdrag inom 
myndigheten under en tid.  
 
Syftet med denna analysuppgift är belysa de svårigheter som är 
förenade med chefskap i en offentlig organisation som polisen. Jag 
har även fördjupat mig i vilken betydelse tidsbegränsade chefsför-
ordnanden har för motivationen hos chefer. 
 

Metod 
 
Denna delanalys är baserad på kurslitteratur, andra publikationer och 
egna erfarenheter och reflektioner. Jag har även sökt information på 
internet som jag hänvisar till. Utöver det har intervjuer gjorts med 
sex poliser som är chefer eller provtjänstgör på olika chefspositioner 
inom polismyndigheten i Östergötlands län. Varje intervju tog mellan 
20 minuter och en timme att genomföra och frågorna kretsade kring 
hur de beaktat frågan om tidsbegränsat chefsförordnande när de 
sökt chefstjänster. Även frågan om vad som betraktades som 
”lagom” tid för ett förordnande togs upp vid intervjun.  
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Resultat och reflektioner 
 
Sexårsförordnanden inom Polisen 
Traditionen vid vår myndighet och vid många andra arbetsplatser har 
varit: en gång chef, alltid chef. Detta system har inte bara haft 
fördelar. Många har fått lida av omotiverade, uppgivna och dåliga 
chefer. Verktygen har varit få och många gånger ineffektiva för att 
hantera chefsfrågorna. Systemet med tidsbegränsade förordnanden 
för chefsfunktioner infördes för ca sju år sedan på myndigheten. När 
jag sökte och senare blev erbjuden enhetschefsjobbet vägde jag in 
tidsbegränsat förordnade som en stor fördel. 
 
Tankar kring motivation 
Vid en tidigare utbildning, Polisledning på PHS, hade vi samtal kring 
temat ”varför blev jag chef?” Samstämmigheten i gruppen (sex 
deltagare) var stor och bakgrunden lika. Om man generaliserar, kan 
man säga att alla hade haft yngre syskon, varit vana att tidigt ta 
ansvar, hade flyttat hemifrån tidigt, varit ordningsman i skolan och 
haft föreningsuppdrag som tonåring. Ingen var nog karriärist som 
strävade mot toppositioner, men de flesta ville vara med och skapa 
ordning och reda på arbetsplatsen. Det var vanligt bland deltagarna 
att jobba ”ideellt” många timmar i veckan på arbetsplatsen, bara för 
att få den att fungera. 
 
Min reflektion är: Vad är det som får oss att jobba på det viset? Kan 
det vara lönen? Ja, i vissa fall kan nog lönen vara acceptabel, men när 
den divideras med satsade timmar blir timpenningen inte så hög. Vad 
är då motivationen? 
 
Litteraturen 
Mycket av den litteratur vi är anvisade till att läsa i ämnet för att 
studera gruppdynamik och ledarskap, bygger på att sätta samman 
dynamiska arbetsgrupper (se t.ex. Franzén, 2004; Granström, 2006). 
Verkligheten är en annan. Oftast hamnar vi i grupper eller ska leda 
grupper som redan är ”sammansatta”. Uppgiften blir då att leda 
dessa ”omöjliga” grupper. De grupper som jag leder har jag i viss mån 
byggt upp själv men inte med utgångspunkt från att deltagarna ska 
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fungera i ”min” ledningsgrupp utan för att de ska fungera som direkta 
ledare. Skillnaden mellan det indirekta ledarskapet och det direkta 
ledarskapet kan vara gruppdynamiken hos den grupp man leder och 
lever med. I den ledningsgrupp där jag deltar, med enhetscheferna 
på avdelningen, ligger fokus på de respektive enheternas och 
avdelningens utveckling. Gruppdynamiken kommer i andra hand. 
 
Vad säger då kurslitteraturen? I boken ”ABC för mellanchefer” finns 
några spännande citat. De är något lösryckta men ändå tänkvärda. Ett 
första citat handlar om en chef efter en organisationsförändring. Det 
står: ”Så överlevde han tiden fram till sin pensionering.” (Franzén, 
2004, s.169). Är jobbet som mellanchef utformat endast för att 
överleva, kan man då undra? Bör vi inte ställa högre krav på vår 
uppdragsgivare än att överleva fram till pensionen? Ett annat citat 
lyder: 
 

”Det finns ett sista gott skäl till att lägga ner stor omsorg på att 
chefer ska trivas och känna sig motiverade. De är nämligen 
förebilder för alla kandidater som kan tänka sig att bli chefer 
och är lämpliga för det. Om mogna och kompetenta 
medarbetare svarar ’Nej, chefskap är ingenting för mig. Det 
verkar bara stressigt och otacksamt. Jag är hellre kvar i mitt 
nuvarande jobb’ står verksamheten inför stora svårigheter när 
man behöver förnya sin chefskader och förbättra sin 
ledningskvalitet.” (Franzén, 2004, s.170).  

 
Detta citat tror jag speglar verkligheten i många myndigheter och 
utgör ett hinder till att rekrytera nya chefer.  
 
I en studie av Värmlandspolisen, ”Enhetschefsposition - Utmaning 
eller huvudvärk”, konstateras det i de sammanfattande slutsatserna 
att: ”Bilden av en enhetschef blir den av en ensam person, någonting 
som går emot polisens kultur.” (Lindblad & Blixt, 2006, s.29). 
Ensamarbete är en problematik som är svår att åtgärda. Chefsjobb är 
ensamjobb och polisarbete är teamarbete. En möjlighet att lösa 
ensamjobbet kan vara delat ledarskap. I ”Tankelyft och bärkraft”, 
skriver Alm-Larsson och Hjalte (2008) följande:  
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”Att vara en god ledare innebär inte att man ska jobba mer än 
40 timmar/veckan och trots det känna sig otillräcklig. Att 
jobba så hårt att man är nära utbrändhet entusiasmerar inte 
fler till utmaningen att söka till chefsbefattning. Vi måste 
skapa goda förebilder.” (s.380). 

 
Intervjuer, internet och interna dokument 
Eftersom jag själv upplevt att det tidsbegränsade chefsförordnandet 
varit en positiv möjlighet och en källa till motivation har jag, som 
fördjupningsuppgift, intervjuat sex kollegor om deras uppfattningar 
kring ämnet. Några har tidsbegränsade chefsförordnanden och några 
har sökt tjänster med tidsbegränsade chefsförordnanden. Det jag var 
mest nyfiken på var om informanterna hade beaktat betydelsen av 
och möjligheter i tidsbegränsade chefsförordnanden i samband med 
att de tagit ställning till att söka tjänsten och hur det i så fall påverkat 
deras beslut. 
 
Värdering av tidsbegränsat chefsförordnande 
 
Alla som jag intervjuade uppgav att de såg positivt på tidsbegränsade 
förordnanden. De såg det som en möjlighet både för att det ger 
möjlighet att byta bana och göra annat efter en tid och att det kan 
innebära en behaglig tillvaro och för att det bidrar till att man gör ett 
bättre arbete då man vet att arbetet är tidsbegränsat. Någon såg 
parallellen med en fotbollsmatch, den är också tidsbegränsad. Det 
går inte att spela och ligga på topp i evighet. Matchen måste vara 
begränsad i tid och tiden ska användas strategiskt. 
 
En informant sa: ”Tidsbegränsat förordnande hade inte betydelse för 
en sekund när jag sökte, men modellen är bra.” Informanten 
utvecklade sedan tanken att det vore nyttigt att ha tidsbegränsade 
jobb på fler positioner än på chefsnivå. Han ansåg att många poliser 
fastnar på platser och funktioner och inte vågar ta steget mot nya 
utmaningar för att kunna utveckla sig i sin yrkesroll. 
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Ingen av informanterna såg det som en begränsning att tvingas att 
byta jobb då förordnandet går ut. En ansåg att tidsbegränsat 
förordnande kan hindra på det viset att man inte vågar eller ”kan” 
söka annat jobb innan förordnandet gått ut. Detta uppfattar jag som 
att informanten upplevde att tiden för förordnandet var för lång. De 
flesta av dem jag talade med sa att det inte var ett självändamål att 
vara chef utan att man sökte ledarjobb för att få möjlighet att 
påverka. 
 
Chefsförordnandets längd 
 
På frågan om vad som är en lagom tid för ett chefsförordnade fick jag 
varierande svar på, från fyra till tolv år. De som framhöll fyra år som 
en lagom tid ansåg att ”fyra år är en realistisk tid i relation till 
hastigheten i samhället”, eller ”beroende på uppdraget, förvaltning 
eller förändringsarbete.” En reflektion, som kom från en relativt ung 
chef, är att dagens krav på att snabbt visa resultat, avseende 
förändringar och omorganisationer, pekar mot kortare förordnanden. 
Alltså är det inte tolv år utan fyra år som är en mer realistisk tid 
eftersom förändringscyklerna tenderar att få en allt högre hastighet.  
 
Uppdraget är också en viktig parameter vid val av förordnandetid. Vill 
den strategiska ledningen att avdelningen eller enheten ska förvaltas 
och inte utvecklas, vilket i dagens förändringsläge sannolikt inte 
förekommer, kan tiden för förordnandet troligen vara längre. Om en 
omfattande förändringsprocess ska genomföras på en stor enhet kan 
det vara relevant med ett kortare förordnade då kravet på chefen blir 
större. Här kan ett resonemang kring tydligheten i uppdraget vara på 
sin plats. Några informanter hade uppfattningen att när de blivit 
tillsatta som chefer, hade uppdraget och vad som förväntades av 
dem, varit otydligt. Det enda dokumentet som beskrev uppdraget var 
platsannonsen som upplevdes som otydlig och generell. 
 
Vid diskussioner med informanterna framkom att flera av dem 
delade in ett chefsförordnade i faser likt FIRO-teorin (Lindmark & 
Önnevik, 2006). Först kommer en tid då chefen känner av och lyssnar 
in sig i verksamheten, ”tillhörafasen”. Det är en tidsfas som beroende 
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på enhetens storlek kan ta upp till ett halvt år. ”Rollsökningsfasen” då 
man som chef omdanar, tilldelar roller, leder och fördelar kommer 
därefter. Chefen styr och leder då utvecklingen, följer den inte. Det är 
en tidsfas som kan ta upp till ett år i en offentlig organisation där 
många hänsyn måste tas till medarbetare, arbetstagarorganisationer 
och regelverk. Sist kommer ”samhörighetsfasen”. Det är den mest 
tillfredsställande fasen i ett chefsförordnande, då man kan bära frukt 
av de tidigare investeringarna, de nya undercheferna, de nya 
medarbetarna och kanske nya lokaler och ny utrustning. Sötman i 
denna fas kan uppskattningsvis avnjutas i några år. En bedömning av 
detta resonemang pekar mot förordnanden om ca fyra år. 
 
En annan informant med lång erfarenhet framhöll att ”bäst är man 
mellan fyra och åtta år” i sin chefsbefattning. Vid en sammanfattning 
av detta resonemang är det svårt att avgöra hur lång tid ett 
chefsförordnande bör vara. 
 
Att avvecklas, utvecklas eller utväxlas 
 
Med de chefer som hade tidsbegränsade chefsförordnanden och som 
hade arbetat i funktionen några år resonerade vi om hur nästa steg i 
yrkeslivet och karriären skulle se ut. Tiden de hade kvar varierade 
mellan fyra månader och fem år. Samtliga hade funderat på hur de 
skulle agera men i varierande grad. De som hade längst kvar hade 
uppfattningen att de troligen skulle fortsätta. ”Om jag känner driv vill 
jag fortsätta med en ny period men jag vill inte slå mig till ro på en 
chefsbefattning”, var ett uttalande från den som hade den längsta 
tiden kvar. Den chef som bara hade fyra månader kvar hade mer 
detaljerade funderingar men inga konkreta planer ännu.  Hans chefer 
hade inte ännu tagit kontakt med honom för att diskutera fortsatta 
arbetsuppgifter trots att tiden snart löpte ut. 
 
Internet: Hur ser andra arbetsgivare på tidsbegränsade 
chefsförordnanden? 
 
Vid en sökning på Google med ”tidsbegränsat chefsförordnande” 
som sökbegrepp fick jag ca 1350 träffar. Efter att ha läst igen om en 
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mängd av dessa fick jag uppfattningen att det är mycket utbrett med 
tidsbegränsade förordnanden för chefer i offentlig förvaltning. 
Genomgående erbjuds de platssökande tillsvidareanställning med 
tidsbegränsat chefsförordnande. Tiderna varierade mellan tre och sex 
år. Min uppfattning är att fler arbetsgivare erbjuder förordnanden på 
tre eller fyra år. Få erbjuder sexårsförordnanden viket då skulle stärka 
min teori knuten till FIRO (Lindmark & Önnevik, 2006), att ett 
förordnande på fyra år kan var mer lämpligt och mer harmoniera 
med andra tidscykler i samhället som exempelvis mandatperioder 
inom riksdag och kommun, än sex år. Franzén (2004, s. 142) skriver: 
”… dessutom är få organisationer så stabila över en period av 3-5 år 
att det är möjligt att skriva kontrakt på en bestämd befattning”. 
 
Polisförbundet  
 
Polisförbundet har ett dokument på sin hemsida som benämns 
”Karriärväxling” (Polisförbundet, 2009). Polisförbundet utvecklar inte 
tidsaspekten i förordnandet utan betonar vikten av möjligheten till 
karriärväxling. De grundar sina ståndpunkter på förändringar som 
sker i organisationen, omvärlden och hos den enskilde. Det som 
särskilt betonas är utvecklingssamtal och individuell karriärplan och 
att detta tas upp tidigt och följs upp i en kontinuerlig dialog. De 
framhåller även att processen ska ledas av arbetsgivaren men ställer 
krav på att den anställde aktivt medverkar. 
 
Polismyndigheten i Östergötland 
 
Min myndighet har inte något policydokument, men ett beslut från 
2002 om att ”utvecklingen av myndighetens arbetsledare fortsätter”. 
(Polismyndigheten i Östergötlands län, 2002, s.1). I detta dokument 
framgår det att arbetsledande befattningar tidsbegränsas till sex år 
med möjlighet till förlängning i tre år. Det finns däremot inget motiv 
eller förklaring till varför tidsbegränsade förordnanden tillämpas, 
bara ett konstaterande att det redan gäller avdelningschefer och 
rotelchefer. I samma dokument står det:  
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”En arbetsledande befattning ska tillmätas ett särskilt högt 
meritvärde i samband med att en annan placering söks sedan 
ett tidsbegränsat förordnande avslutats.” (Polismyndigheten i 
Östergötlands län, 2002, s.1).  

 
Jag tolkar detta som att det finns en tanke hos myndigheten att 
stimulera till vad polisförbundet kallar karriärväxling, att påverka 
poliser att våga söka chefsbefattningar.  
  

Diskussion och slutsatser  
  
Efter denna fördjupning i ämnet ”tidsbegränsade chefsförordnan-
den”, drar jag slutsatsen att fenomenet kommit för att stanna. Det 
som talar mot tidsbegränsade förordnanden är bland annat det jag 
fann i den anvisade litteraturen genom t.ex. Franzén (2004) som 
vänder sig mot min positiva syn på företeelsen. Han säger:  
 

”Ibland löser man bristen på chefsämnen med att tillämpa 
tidsbegränsat chefskap som regleras i kontrakt mellan chefen 
och organisationen. ’Den största fördelen för mig med en 
tidsgräns är att jag inte riskerar att bli kvar som chef i tid och 
evighet’ (Ur intervju med en chef). Ett sådant uttalande 
demonstrerar närmast ett misslyckande. Organisationen har 
åtgärdat symptomen (svårigheten att rekrytera chefer) istället 
för grundfrågan (att göra chefsrollen attraktiv och belönande). 
Det är tveksamt om man kommer att få rätt personer till 
chefskapet när man måste anstränga sig för att överhuvud-
taget få några chefer.” (Franzén, 2004, s.141)

 
. 

 
Detta är ett citat som speglar en farhåga och en verklighet i 
polismyndigheterna där det är få sökande till chefsbefattningarna. 
Jag anser att det inte är ett fattigdomsbevis att använda sig av 
tidsbegränsade förordnanden, utan insiktsfullt i ett modernt 
ledarskap, i en tid med snabba omvälvningar och ett samhälle i 
utveckling. Förordnandets längd kan dock diskuteras. Det som talar 
för kortare förordnanden, två till fyra år, är samhällets allt högre 
tempo som ställer stora krav på engagemang och effektivitet hos 
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chefer på krävande befattningar. Det som kan tala för långa 
förordnanden, sex till nio år, eller tillsvidareanställningar är att uppnå 
kontinuitet i ledarskapet. 
  
Lindmark och Önnevik (2006, s.291) refererar följande i sin bok:  
 

”Långsamma processer karakteriserar personalarbetet som 
ofta får kritik för att inte vara tillräckligt snabbt, snärtigt och 
resultatorienterat. Det är nog själva värdet av personal-
arbetet. Ibland behöver du det långsiktiga perspektivet. Om 
du jobbar med karriär eller successionsplanering, kan du inte 
se resultat efter sex månader. För många processer inom 
personalområdet syns värdet först efter fem till tio år. Det är 
svårt att bevisa det ekonomiska värdet på kort sikt. Men 
försök att låta bli att investera i ledar- och medarbetar-
utveckling och i karriärplanering, så får du se vad som 
händer”. 

 
Utvecklingsplaner, rättvisa vid individuella lönesättningar och andra 
uppföljningar av personal kräver kunskap om individer och lokala 
förhållanden hos chefer. Det råder ett motsatsförhållande mellan 
kraven på verksamhetsutveckling med snabba förändringar och den 
individuella uppföljningen av de enskilda medarbetarna. Vid 
exempelvis lönesamtal kan det vara vanligt att det är ny samtals-
ledarare vid varje revision. 
 
Efter fördjupningen i ämnet anser jag att det tidsbegränsade 
chefsförordnandena sammantaget är att föredra och ”den 
traditionella synen att en gång chef alltid chef inte länge är gångbar.” 
(Polisförbundet, 2009, s.1). För att jobba som chef i en offentlig 
organisation krävs motivation för att ta ansvar för företeelser som du 
inte kan påverka. Din spelplan är sällan förutsägbar och tydlig. Inom 
polisen, som är en så mångfasetterad verksamhet, är den ofta väldigt 
otydlig. Hur ska chefer kunna motiveras att driva en verksamhet där 
uppdraget är otydlig och verktygen oslipade? En framkomlig väg för 
att skapa motivation kan vara ett delat ledarskap och en annan är 
tidsbegränsade chefsförordnanden. Det viktiga är dock att kunna 



30 

 

erbjuda individuella lösningar och våga hitta nya vägar för att kunna 
erbjuda dynamiska chefsjobb. 
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DEL II: 
 

ORGANISATION OCH 
VÄRDEGRUND 
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Kapitel 4. Värdegrunden inom polisen 
 

Anders Ternström 
 
 
Inledning och syfte 
 
Värdegrund är en samling värden/värderingar som ligger till grund för 
en organisations etik. Etik är ett sätt att förhålla sig, ett sätt att tänka, 
som bygger på klara och tydliga värden. I denna delanalys beskrivs 
inledningsvis vad värdegrund är och dess funktion i en organisation. 
Därefter kommer framtagandet och genomförandet av Polisens 
nationella värdegrund att redovisas. En enkätundersökning har 
genomförts för att se hur den nationella värdegrunden har förankrats 
i polisens organisation.  
 
Syftet med denna analys är att belysa vad värdegrund är samt 
undersöka implementeringen av Polisens nationella värdegrund.  
 

Metod 
 
Vid genomförandet av analysuppgiften har relevant litteratur i ämnet 
studerats för att därefter analyseras. Jag har även använt mina egna 
erfarenheter/reflektioner som en grund för arbetets bedrivande. En 
enkät har genomförts där 10 medarbetare och 5 chefer, som 
slumpvis utvalts, har fått besvara frågor kring Polisens värdegrund. 
Samtliga har besvarat enkäten och resultatet redovisas i analys-
uppgiften. 
 

Resultat  
 
Värdegrund 
Värdegrund utgörs av en samling värdeord, som betecknar värden 
som ligger till grund för en verksamhets etik. I värdegrunden ingår 
ofta en vision som är skapad utifrån grundläggande värden samt ett 
antal handlingsprinciper eller normer. Dessa värden måste även 
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stämma med medarbetares och chefers personliga etiska 
uppfattningar. De bör också rimma med den yrkesetik som 
medarbetarna har. En värdegrund syftar dock inte till att få alla 
anställda att tycka och tänka lika utan till att bygga en gemensam 
grund för allas bästa. En samstämmighet med centrala värden i det 
omgivande samhället är också en viktig förutsättning för att 
värdegrunden ska fylla den funktion man önskar nämligen att driva 
verksamheten framåt, att skapa värde för ledning, medarbetare, 
medborgare och andra intressenter (Philipson, 2004). 
 
I boken Human Resource Management sägs att våra värderingar 
sitter längst in och är svårast att förändra i en organisations kultur. 
Värderingar är en av de första saker som man lär sig som barn. I ett 
organisatoriskt perspektiv kan det vara intressant att koppla det till 
organisationens livscykel. De grundläggande värderingarna i en 
organisation formas av ledarna, verksamhetsplanen och de 
kärnvärden som organisationen står för. En organisations grund-
läggande värderingar ska genomsyra verksamheten och det är viktigt 
att budskapet förs ut i hela organisationen. Ett sätt att förankra de 
grundläggande värderingarna i verksamheten och samtidigt lyfta 
fram de individuella värderingarna är att genomföra olika former av 
grupputvecklingsaktiviteter (Lindmark & Önnevik, 2006). 
 
Värdegrund är en del av organisationskulturen. I boken Hur moderna 
organisationer fungerar beskrivs bland annat organisationskultur. Där 
framgår att ett centralt kännetecken för de flesta definitioner av 
organisationskultur är att det består av tankar och åsikter som är 
gemensamma för flera personer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I boken 
definierar Edgar Schein organisationskultur som: 
 

"Organisationskultur är ett mönster av grundläggande 
antaganden - uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss 
grupp efterhand som den lär sig bemästra sina problem med 
extern anpassning och intern integration - som har fungerat 
tillräckligt bra för att bli betraktat som giltigt, och som därför 
lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, 
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tänka och känna om dessa problem." (Jacobsen & Thorsvik, 
2008, s.140). 

 
Vidare framgår att ledarskap först och främst innebär att skapa en 
gemensam värdegrund i organisationen. Detta då det är viktigt att 
organisationen måste göras till något annat och mer än ett rent 
medel eller instrument för ledare. Om detta inte sker kommer 
organisationen bli sårbar för yttre och inre växlingar. I ett 
institutionellt perspektiv är den stora utmaningen för ledare att välja 
vissa nyckelvärderingar och anpassa organisationen efter den 
omgivning och uppgift den är en del av (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Framtagande av värdegrund 
För att införa och vidmakthålla en fungerande värdegrund måste 
arbetet genomföras i flera olika faser. I det följande presenteras tre 
viktiga faser i framtagandet av en värdegrund och de steg som bör 
vidtas på vägen. 
 
Förberedelsefas – kartläggning av befintliga värderingar/kultur och 
etisk medvetenhet 
 
Alla organisationer har en kultur men det är inte alltid som man kan 
uttrycka den i ord. Innan man börjar ett arbete med att skapa en 
värdegrund behövs därför en kartläggning. Syftet med kartläggningen 
är att skaffa sig en tydlig bild av den befintliga kulturen. I slutändan är 
det viktigt att det råder samstämmighet inom och på alla nivåer när 
det gäller värdegrunden. Motsatta värderingar leder till ineffektivitet 
och konflikter (Philipson, 2004). 
 
Genomförandefas – identifiering av styrande värden 
 
Värdeord 
Nu är det dags att ta fram en uppsättning tydliga grundvärden. 
Grundvärdena är det som utgör basen i det som kallas värdegrund 
och består av värdeord. Under framtagandet är det är viktigt att både 
ledning och medarbetare aktivt deltar i arbetet. Grundvärden kan 
inte skapas enbart av medarbetare eller enbart av chefer. 
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Utgångspunkten måste dock vara de värden som är tänkta att ge 
inriktning åt verksamheten varmed det slutligen blir den högsta 
ledningens ansvar att fastställa värdegrunden (Philipson, 2004). 
 
Medarbetarnas engagemang måste innebära en verklig delaktighet, 
inte bara vara ett sken av delaktighet. De som arbetar i verksamheten 
måste uppleva att de har möjlighet att påverka framtagandet. En 
metod för framtagande är att låta samtliga medarbetare försöka ta 
fram de värden man skulle vilja se som ledande eller styrande i 
verksamheten. Resultatet sammanställs till en slutlig förteckning över 
de viktigaste medarbetarvärdena. Detta resultat ska integreras med 
verksamhetsvärdena. Arbetet med att smälta samman medarbetar-
värdena med ledningens förslag till ledande och styrande värden, bör 
lämpligen ske genom en särskild arbetsgrupp sammansatt av 
representanter för både ledning och personal. Ofta är det så att flera 
ord överlappar varandra och innebörden kan täckas av ett begrepp. 
Det väsentliga är att man i förklaringen kan visa att de värden som 
medarbetarna kommit fram till också finns med bland de slutliga 
värdeorden. Resultatet av integreringen blir en lista med förslag. Det 
är ledningen som slutligt fastställer värdegrunden (Philipson, 2004). 
 
Visionen  
När man enats om värdegrunden blir nästa steg att formulera en 
vision för verksamheten. Visionen, som är den viktigaste ledstjärnan, 
ska beskriva företagets ändamål, vilka behov man avser att 
tillfredsställa hos medarbetare och övriga intressenter. Visionen 
sätter in verksamheten i ett större sammanhang och ska harmoniera 
med grundvärdena (Philipson, 2004). 
 
Upprätthållande- och uppföljningsfasen 
 
Det är viktigt att värdegrunden är väl förankrad hos medarbetare och 
chefer. När värdegrunden är framtagen är det viktigt att få den 
accepterad och omsatt i praktiken. Det är därför viktigt att den 
framtagna värdegrunden sänds ut och förankras i verksamheten och 
att den hålls levande. Anledningar till att en värdegrund inte 
upprätthålls kan vara att medarbetarna och chefer inte engagerats 
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tillräckligt i arbetet med att ta fram värdegrunden och att den inte 
speglar deras faktiska värderingar (Philipson, 2004). 
 
Polisens nationella värdegrund 
Sedan januari 2009 har Polisen en gemensam nationell värdegrund 
som består av en vision samt de tre ledorden: engagerade, effektiva 
och tillgängliga. Syftet med värdegrunden är att den ska tydliggöra 
för medarbetarna och omvärlden vad Polisen står för och hur vi 
agerar i olika situationer. Polisens uppdrag är att öka tryggheten och 
minska brottsligheten. Uppdraget styr vad Polisen ska göra, medan 
värdegrunden ska vägleda i hur uppdraget ska utföras och verksam-
heten utvecklas. Värdegrunden bygger på bidrag från nästan 20 000 
medarbetare (Rikspolisstyrelsen, 2009). 
 
Polisens nationella värdegrund är formulerad på följande sätt: 
 

”Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska 
brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och 
skapar förtroende genom att vara: Engagerade, med ansvar 
och respekt – Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas 
lika värde. Effektiva, för resultat och utveckling – Vi är 
fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. 
Tillgängliga, för allmänheten och varandra – Vi är hjälpsamma, 
flexibla och stödjande.” (Rikspolisstyrelsen, 2009, s.4). 

 
I mars år 2007 skapades projektet ”Polisens värdegrund” på initiativ 
av rikspolischefen. En projektorganisation skapades och arbetet lades 
upp i tre steg. Steg 1 var att ta fram en gemensam, nationell 
värdegrund genom ett ”underifrån och upperspektiv”. Det startade 
med att alla polisanställda under år 2008 bjöds in att lämna förslag 
till Polisens värdegrund i så kallade insamlingsdialoger. Insamlings-
dialogerna genomfördes lokalt ute vid arbetsplatsträffar och bestod i 
samtal om verksamhet och värderingar. Resultatet, i form av 
värdeord, skickades in till projektgruppen för Värdegrundsprojektet. 
Efter insamlingen sammanställdes materialet och det bearbetades i 
olika omgångar. Bearbetningen genomfördes första av projekt-
gruppen för en nationell värdegrund, därefter av värdegrunds-
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samordnarna. Slutligen så granskade länspolismästarna och arbets-
tagarorganisationerna sammanställningen. Värdegrunden fastställdes 
den 27 januari 2009 av rikspolischef Bengt Svensson.  
 
Steg 2 är implementeringen. Värdegrunden skall arbetas in i samtliga 
styrande strukturer och styrande dokument. Syftet är att 
värdegrunden ska vara en vägledande ram som är spårbar i 
organisationen. Detta arbete ska pågå till och med år 2010. Steg 3 är 
att värdegrundsfrågor ska vara ett ständigt och naturligt inslag i 
vardagen för medarbetare och chefer, Detta arbete pågår och sker 
bland annat genom Intrapolis och framtagande av material som 
exempelvis boken ”Så här tog vi fram Polisens värdegrund” 
(Rikspolisstyrelsen, 2009). 
 
Enkätresultat 
Resultatet av utförd enkät visar följande: 

 60 procent av medarbetarna och 85 procent av cheferna vet 
vilka värdeord som ingår i värdegrunden 

 65 procent av medarbetarna anser att de inte känt sig delaktiga i 
framtagandet  

 60 procent av medarbetarna anser att värdegrunden inte är 
förankrad i verksamheten 

 Alla chefer har känt sig delaktiga och de anser även att 
värdegrunden är väl förankrad 

 Det som lyfts fram som kommentarer till svaren är vikten av att 
hålla värdegrunden levande, att den är en vägvisare och att den 
är gemensam 

 

Diskussion och slutsatser 
 
Av den litteratur jag tagit del av framgår det tydligt hur viktigt det är 
för en verksamhet att ta fram en värdegrund. En verksamhet utan en 
sådan ledstjärna har inte en effektiv verksamhet. Det är dock viktigt 
att en värdegrund tas fram på ett gott sätt. Medarbetarna måste få 
en tydlig påverkan och delaktighet i framtagandet. Brister det i denna 
del så blir värdegrunden endast några ord som ledningen tagit fram. 
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Det räcker dock inte med att ta fram en värdegrund utan den måste 
implementeras på ett bra sätt samt hållas ständigt levande.  
 
Värdegrunden är en stående punkt på mina arbetsplatsträffar och det 
gäller att hålla frågan vid liv. Det är lätt att fråga om någon har något 
och därefter gå vidare. Vi har försökt att lyfta in ett nytt aktuellt 
exempel som vi därefter diskuterar. Detta har gjort att diskussionen 
kommer igång på ett konstruktivt sätt.   
 
När man tittar på hur Polisen tagit fram sin värdegrund har 
framtagandet skett helt enligt de direktiv jag har hittat i litteraturen. 
Av enkätresultatet framgår dock att över hälften av medarbetarna 
inte känt sig delaktiga i framtagandet och att nästan lika många anser 
att den inte är förankrad. 40 procent vet inte vilka ledord som ingår i 
värdegrunden. Av detta kan man utläsa att ett stort arbete kvarstår 
för att få en fungerande värdegrund. Det är viktigt att, på alla nivåer, 
ständigt hålla arbetet med värdegrunden vid liv.  
 
En summering av denna analys ger att det viktigaste för en 
värdegrund är att den är framtagen genom delaktighet och att alla i 
verksamheten kan känna igen sig. Värdegrunden får heller inte bli en 
hyllvärmare utan den måste genomsyra den dagliga verksamheten 
och ständigt hållas levande.  
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Kapitel 5. Polisens kåranda; på gott och ont 
 

Robert Kalmendal 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Redan 1978 fick jag för första gången höra talas om kårandan inom 
polisen. Den framställdes som något gott i mina öron. Det handlade 
om kamratskap, hjälpsamhet och omsorg om varandra. I den andan 
har jag sedan levt under mina drygt trettioett år i yrket. Samtidigt 
finns det krafter som påstår att kårandan är något negativt som 
skadar Polisen. Det görs gällande att kårandan består i att poliser 
skyddar varandra genom att medvetet ljuga vid brottsmisstankar och 
rättegångar. Vidare hävdas att poliser blundar för och inte anmäler 
övergrepp utförda av sina arbetskamrater. Min uppfattning är att 
media redovisat kårandan som något ont till medborgarna i landet. 
Det har blivit ett ord som får många polisanställda att rysa till. De 
flesta människor förknippar ordet med en negativ känsla. Det har i 
allmänhetens ögon och framförallt från media, framställts som något 
polisanställda ägnar sig åt i syfte att hålla ihop och förvägra insyn i 
verksamheten. Det finns dock andra i kåren som ser kårandan som en 
utveckling och ger ordet en positiv klang istället. 
 
Syftet med denna delanalys är att bryta ner ordet ”kåranda” i olika 
delar och utifrån detta försöka studera betydelser av detta 
värdeladdade begrepp. 
 

Metod 
 
Jag har utifrån litteraturen, egna funderingar samt en enkät-
undersökning bland polisanställda undersökt vad ordet ”kåranda” 
kan stå för. Jag har valt att ställa fem konkreta frågor till tjugofem 
poliser vid Polismyndigheten. Frågorna och svaren har skickats via 
Polisens interna mejl, Groupwise (GW). Av de tjugofem utskicken har 
arton poliser svarat. I urvalet är samtliga avdelningar representerade. 
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Utskicket skedde till arton män i åldern tjugofem till femtio år och sju 
kvinnor i åldern tjugusju till femtiotvå år. Jag har valt att behålla 
svaren utanför rapporten då jag uppmanat samtliga att vara 
uppriktiga och verkligen säga sin mening. Flera har framfört farhågor 
att svara via GW då de känt en viss oro över var svaren hamnar. Detta 
kan vara en anledning till att sju personer inte svarat på enkäten. 
 
Den information som lämnades till deltagarna var en kort syn på vad 
jag själv anser rörande organisationskulturen inom Polisen samt vad 
Knutsson och Granér (2001) skriver om organisationskultur. Den 
information jag lämnat utifrån min egen bild är att Polisen har en 
väldigt stark organisationskultur. Det förekommer även starka 
subkulturer inom avdelningar, enheter, rotlar och turlag. Inom dessa 
subkulturer kan det ibland skapas egna ”verksamhetsplaner” vilka 
inte reglerats inom myndigheten. Det finns även en påtaglig önskan 
att värna om det egna reviret, vilket medför samarbetsproblem 
mellan grupper och även på individnivå. Det är i dessa grupper 
chefen/ledaren har ett väldigt stort ansvar att kommunicera 
iakttagelser och hörsägen. I dessa grupper kräver personalen att 
chefen ska vara lyhörd mot gruppens uppfattning och vara en i 
gänget. Det uppstår ofta problem då dessa subkulturer inte 
informerar sin chef om vad som sker. 
 
Knutsson och Granér (2001, s.74-75) skriver om Polisen: 
 

 Organisationen är hierarkisk med revirtänkande. Avdelningar ser 
ner på varandra och varje enhet håller sin verksamhet främst. 

 Rutiner och ritualer är betydelsefulla liksom oskrivna regler. Man 
håller hårt på åldersordningen och ”gammal vet bäst”. 

 Man har en hög grad av sammanhållning utåt och odlar 
föreställningar om de stora skillnaderna mellan polis och andra. 

 I de inbördes relationerna är bilden mer än dubbel. Å ena sidan 
kännetecknas poliskulturen av kamratskap och kollegialitet. Å 
andra sidan färgas relationer också av avund och konkurrens. Det 
finns en hög ”skitsnacksnivå” med ryktesspridning och speku-
lerande om varandra. 
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 Jargongen är ”rå men hjärtlig”. Grova skämt är vanliga liksom 
”practical jokes”. Attityderna präglas bl.a. av nyfikenhet, konser-
vatism, punktlighet, snålhet, fördomsfullhet, misstänksamhet 
och ett behov av att ständigt ha ”koll på läget”. 

 Negativ feedback är vanlig, positiva reaktioner är däremot spar-
samma. Det finns dessutom en svårighet att tåla kritik.  

 
Fem frågor ställdes i enkäten: 
1. Vad betyder ordet kåranda för dig? Positivt och negativt? 
2. Uppfattar du att allmänheten har en positiv eller negativ syn på 

ordet? 
3. Förekommer det på din enhet att det skapas egna 

verksamhetsplaner och strategier och att chefen ”binds upp” av 
personalen? 

4. När du läser utdraget ur boken ”Perspektiv på polisetik” vilka 
känslor får du då? 

5. Anser du att vi inom Polisen har mer att jobba med när det gäller 
kulturer och vår berömda kåranda? I vilket avseende anser du att 
vi ska förbättra oss? 

 
Jag har även ställt en fråga till fem personer som inte har någon insikt 
i polisorganisationen utan tillhör min personliga vänkrets och får 
betraktas som ”vanliga” människor. Den fråga jag ställde till de fem 
företrädarna för allmänheten var: Vad är Polisens berömda kåranda? 
 

Resultat 
 
De fem personerna utanför organisationen uttryckte med en 
osannolik överensstämmelse vad de anser om Polisens kåranda. 
Samtliga är överens om att kårandan är ett uttryck för att poliser 
skyddar varandra genom att medvetet lämna oriktiga uppgifter vilket 
får negativa konsekvenser för rättssamhället. Ingen av de fem är i 
sina svar i närheten av att kårandan är något gott som finns inom 
Polisen. Synpunkter som lämnats är: 
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”Poliser ljuger medvetet för att skydda någon annan polis som begått 
brott”. 
 
”Polisen ljuger medvetet för att få dit någon”. 
 
”JK (Justitiekanslern) har uttryckt fara för att det finns personer som 
sitter i fängelse för att poliser medvetet ljuger”. 
 
”Kårandan medför att förtroendet för Polisen dalar”. 
 
”Poliser måste lära sig att tala sanning”. 
 
”Det är bra att någon tar upp den här infekterade frågan”. 
 
Samtliga fem har hämtat ”sanningen” efter att ha följt medias 
bevakning av ämnet. De har inga som helst egna erfarenheter. Denna 
iakttagelse stämmer väl överens med vad Knutsson och Granér 
(2001, s.84) funnit, att: ”Varje polis möter en allmänhet som delar 
samma schabloner och massmediabilder av hur Polisen är”. 
 
När det gäller svaren från de arton poliserna väljer jag att 
kommentera dessa fråga för fråga. Noteras är att elva av poliserna 
har en tjänstetid över tio år medan resterande sju har tjänsteålder 
understigande tio år. Jag kommer att redovisa svaren utifrån den 
förutsättningen och inte utefter levnadsålder eller kön.  
 
Vad betyder ordet kåranda för dig? Positivt och negativt? 
Så gott som samtliga känner en stolthet över den kåranda som råder 
inom Polisen. De tolkar den som att alla har en vilja att alltid göra sitt 
bästa på jobbet. De menar också att den viljan att hjälpa, stötta och 
trösta varandra är en förutsättning för att orka med yrket. Detta 
gäller inte bara på arbetstid utan även på fritiden. Flera av de med 
mer än tio års tjänst anser att gemenskapen och kamratskapet har 
förändrats de senaste tio åren. Tidigare var det inte tillåtet att visa 
känslor och erkänna att man mådde dåligt. Detta har förändrats 
under de senaste femton åren. Idag kan även de mer erfarna 
poliserna känna sig trygga och kunna prata med andra om sina 
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upplevelser. Detta har stärkt deras tankar runt kårandan. De flesta av 
de yngre polismännen känner inte av den negativa kårandan i själva 
arbetsgruppen. De äldre poliserna har tidigare i karriären, för tjugo 
till tjugofem år sedan känt att det funnits spår av en negativ kåranda 
liknande den som media speglar idag. De känner att den ligger långt 
tillbaka i tiden och att den kostymen är urvuxen sedan länge. 
 
De flesta är också överens om att det negativa är när poliser 
någonstans i landet gör något felaktigt, vilket ger ordet kåranda ett 
ansikte. Flera tog upp fallet med Osmo Vallo där det under minst tio 
år diskuterats om hur poliser skyddat varandra för att undvika ett 
klarläggande av vad som egentligen hände den ödesdigra dagen i 
Värmland. 
 
Uppfattar du att allmänheten har en positiv eller negativ syn på 
ordet? 
På denna fråga har de flesta svarat att själva ordet skickar ut negativa 
signaler utanför organisationen. De anser att ordet i allmänhetens 
ögon är något fult som speglar en hel yrkeskårs vandel och oheder-
lighet. Flera poliser med mindre än tio års tjänst känner sig kränkta 
över medias tolkning av ordet. En av dem säger: ”Jag får stå till svars 
inför mina kompisar. De vill veta hur det fungerar med kårandan 
inom Polisen. När jag försöker förklara för dem hur det fungerar och 
att det inte är som de tror, är det ingen som tror mig. Det gör att jag 
mår dåligt”. En annan säger, ”När något har hänt som det i Skåne, där 
ett par poliser uttryckte sig väldigt kränkande mot ett antal 
invandrarungdomar, spiller den efterföljande diskussionen över på 
oss alla andra”. 
 
Förekommer det på din enhet att det skapas egna verksamhets-
planer och strategier och att chefen ”binds” upp av personalen? 
Alla förstår inte frågan. Flertalet poliser med många år i yrket har 
dock tidigare i karriären känt av ”herrarnas fria åkning”. Med det 
menas att det för tio till femton år sedan aldrig fanns några direkta 
mål för verksamheten. Det innebar att gruppen, roteln, egentligen 
styrde sig själv och utförde det arbete som kom in till gruppen 
antingen via kommunikationscentralen, ordningspolisen eller de 
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ärenden som kom in till roteln, kriminalpolisen. De flesta anser att 
det inte finns någon önskan att driva en egen verksamhet, då varje 
grupp och enhet har tydliga mål och att dessa följs upp i 
resultatdialoger och dessa och årliga utvecklingssamtal ligger till 
grund för den individuella lönen. Samtliga anser att de har ett mycket 
gott förhållande till sin närmaste chef där de i god samverkan 
diskuterar och bidrar till att de uppsatta målen kan nås.  
 
När du läser utdraget ur boken ”Perspektiv på polisetik” vilka 
känslor får du då? 
Samtliga poliser med mer än tio års tjänst känner igen sig i samtliga 
påståenden, åtminstone fram till för cirka tio år sedan. I den gruppen 
känner ingen idag att man ser ner på varandra på respektive 
avdelning. I enkäten uttrycks: ”Vi är så beroende av varandra och 
varandras kompetens så varför ska jag vara förmer än någon annan” 
och ”Förr fanns det tydliga skillnader mellan avdelningar, framförallt 
mellan Ordningen och Krim. Det känner jag inte idag”. Dessa svar kan 
jämföras med utlägget om att poliskulturen har en sida av 
ridderlighet, en beredskap att ställa upp för varandra och en offervilja 
att hjälpa till, även om det medför betydande risker för den enskilde 
(Knutsson & Granér, 2001). 
 
Bland poliserna med mindre än tio års tjänst är det ingen som känner 
något som helst revirtänkande eller har en negativ uppfattning om 
personal på andra avdelningar. 
 
”Jag känner mig som en av alla poliser och har goda vänner på alla 
avdelningar. Det som känns bäst är att ha de äldre krisarna att vända 
sig till, även när det gäller ordningsjobb. De ställer alltid upp och 
hjälper till” 
 
”Innan jag började på ordningen hörde jag från andra äldre kollegor 
om hur de behandlats som nya: De fick alla ’skitjobb’, blev kallade 
’rävjävlar’ och ’moppar’. Dessa ord har jag aldrig hört under mina sju 
år som polis. I mitt turlag rullar vi runt på listan och delar på alla jobb 
som finns i turen”. 
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Påståendet om att det förekommer grova skämt och att jargongen är 
rå men hjärtlig finns det olika uppfattningar om. När det gäller 
gruppen över tio års tjänst medger alla att det tidigare förekommit 
skämt som anses som råa och kränkande. Flera av dessa poliser tror 
att det beror på att det varit ett sätt att skydda sig mot yrkets fasor. 
Någon uttrycker: ”Visst förekommer det att någon går över gränsen 
idag. Oavsett om hon eller han är gammal eller ung i tjänst åker de på 
en värdegrundstimeout. Det tolereras inga övertramp överhuvud-
taget på vår rotel. Vi har enats om att hålla en hög etik på enheten.” 
 
I gruppen som har mindre än tio års tjänst anser de att skämten och 
jargongen är betydligt råare i de grupper med kompisar, ickepoliser, 
som de umgås med på fritiden.”Det värsta jag vet är när någon i 
gruppen går över gränsen. Vid något tillfälle var det någon som 
gjorde sig lustig över en homosexuell som hamnat i onåd i sitt 
förhållande. Han fick förklara sig inför hela gruppen och förstod 
sedan att det han sagt var kränkande enligt vår uppfattning. Han 
förklarade på ett sådant sätt att vi förstod att han inte menat något 
illa utan bara redovisat sin syn på vad som hänt. Det kändes jättebra 
att vi fick reda ut det direkt”. Detta sätt att resonera kan jämföras 
med forskning om att det existerar en tystnadskod inom Polisen. Den 
koden utgår från att man inte anmäler eller vittnar mot någon kollega 
(Knutsson & Granér, 2001). 
 
När det gäller negativ feedback är båda grupperna överens om att 
den förekommer och självfallet ska få förekomma. Det som förvånar 
båda grupperna är påståendet om att det är sparsamt med positiva 
reaktioner. Det känner varken ung eller gammal igen sig i. En 
uttrycker: ”Det är jättebra när jag får feedback på vad som inte var 
bra i ärendet. Det gör att jag kan göra ett bättre jobb nästa gång. När 
någon hör av sig och talar om man gjort ett bra jobb, vilket 
förekommer väldigt ofta, känner jag mig väldigt tillfreds”. 
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Anser du att vi inom Polisen har mer att jobba med när det gäller 
kulturer och vår berömda kåranda? I vilket avseende? 
Här har de allra flesta svarat att vi måste arbeta hårt med att få bort 
den negativa stämpeln i ordet kårandan. Alla som svarat hänvisar till 
det pågående värdegrundsarbetet inom Polisen. Flera är nu oroade 
att den senaste tidens skriverier från Rosengård i Malmö har förstört 
mycket för alla Poliser. Det noteras att deltagarna känner sig 
utpekade trots att de jobbar i Östergötland. De flesta anser att vi ska 
fortsätta för att värna om den goda kårandan som råder inom yrket 
samtidigt som de önskar att de en vacker dag slipper höra ordet 
kåranda eftersom det förknippas med obehag. 
 

”I strävan mot en ökad professionalism och etisk medvetenhet 
är det viktigt att slå vakt om kulturens positiva sidor och 
samtidigt hitta andra vägar att tillgodose de behov som ligger 
bakom yrkeskulturens avigsidor” (Knutsson & Granér, 2001, 
s.113)  

 

Diskussion och slutsatser 
 
Det har med all tydlighet framkommit att det finns en särskild kultur 
inom Polisen idag. Det kan dock konstateras, utifrån de svar som 
kommit fram att det skett en markant förändring inom Polisen de 
senaste tjugo åren. Flera av de poliser som deltagit i denna studie har 
själva läst hela boken ”Perspektiv på polisetik” (Knutsson & Granér, 
2001). Samtliga är överens om att denna bok inte speglar den 
verklighet som poliser i Östergötland upplever år 2009. Det är något 
positivt. Det känns skönt att kunna se vad som händer inom Polisen 
idag men framförallt vad som kommer att hända imorgon. Min 
bestämda uppfattning är att ordet ”kåranda” kommer att dö ut som 
skällsord betraktat och det goda i begreppet kommer att leva vidare. 
 

Referenser 
 
Knutsson, M., & Granér, R. (2001). Perspektiv på polisetik. 
Studentlitteratur. 
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DEL III: 
 

KOMMUNIKATION 
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Kapitel 6. Informell kommunikation 
 

Magnus Holmén 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Det ställs höga krav på att ledningen ska vara tydlig så att dess 
budskap uppfattas av personalen på ett korrekt sätt. Ofta lägger 
chefer fokus på att den formella kommunikationen ska fungera på ett 
bra sätt, t.ex. att Strategiska ledningsgruppen (SLG) och Operativa 
ledningsgruppen (OLG) fungerar bra, att information finns på det 
interna nätet - Intrapolis, att berörda personer finns inlagda på 
sändlistor m.m. Däremot är det sällan som vi diskuterar hur den 
informella kommunikationen ska gå till inom polisen. 
 
På Gotland förs en diskussion om hur chefer ska bli bättre på att 
kommunicera med sin personal på ett informellt sätt. Med informell 
kommunikation menas t.ex. att fika tillsammans, att göra några 
arbetspass i yttre tjänst för att komma personalen närmare och att ta 
sig tid att regelbundet gå och prata med sin personal. Hittills har OLG 
fattat beslut om att samtliga chefer ska göra minst tre arbetspass i 
yttre tjänst per år för att komma personalen närmare. 
 
Syftet med analysuppgiften är att utifrån litteraturen belysa vad som 
menas med informell kommunikation samt att undersöka unifor-
merade polisers uppfattningar om detta kommunikationssätt. 
 

Metod 
 
Analysuppgiften har skett genom reflektioner och analyser utifrån 
den litteratur som finns kopplad till området informell kommunika-
tion utifrån ett chefs- och medarbetarperspektiv. 
 
Jag har valt att dela ut en anonym enkät till fem personer på 
myndigheten, vilka arbetar som uniformerade poliser i yttre tjänst, 
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för att försöka få en bild av hur dessa personer ser på den informella 
kommunikationen i myndigheten. Samtliga fem enkäter besvarades. 
 
Enkäten inleddes med information om dels Rikspolisstyrelsens 
definition av kommunikativt ledarskap, dels skillnaden mellan formell 
och informell kommunikation och dels organisationsteoretikern 
Chester Barnards syn om att chefer bör utnyttja den informella 
kommunikationen som ett komplement till den formella för att ge 
information och engagera sina medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Efter inledningen ställdes tre frågor som skulle besvaras med 
kryssalternativ. Det fanns även möjlighet att motivera sitt svar. De tre 
frågorna i enkäten var: 
 

 Hur ser du på chefers närvaro i yttre tjänst? 

 Hur ser du på chefers kommunikation med medarbetare, dvs. att 
föra en informell kommunikation vid fikabordet, delta på 
utsättningar, prata med medarbetare i korridoren m.m.? 

 Finns någon annan bra metod för chefer att komma närmare 
sina medarbetare? 

 

Resultat 
 
Litteratur 
I svenska akademins ordlista beskrivs ordet kommunikation bl.a. som 
överföring av information och kontakt mellan människor. 
 
Polisen har tagit fram en bok som heter ”Den kommunikativa chefen 
– En handbok för chefer inom Polisen” (Nordisk kommunikation AB & 
Rikspolisstyrelsen, 2008). Boken inleds med att ge Rikspolispolisens 
definition av kommunikativt ledarskap, som är:  
 

”En framgångsrik chef leder genom att kommunicera. Chefen 
anpassar och förädlar informationsflödet så att rätt infor-
mation når rätt målgrupp. En kommunikativ chef skapar 
förståelse för mål och förutsättningar samt inspirerar 
medarbetare att tillsammans omsätta strategier och planer till 
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verklighet. Genom att lyssna och ta in andras åsikter skapar 
ledaren förutsättningar för dialog, delaktighet och samarbeten 
över gränserna.” (s.5). 

 
Kommunikation i organisationer kan enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2008) definieras som en kontinuerlig process där medlemmarna 
upprätthåller och förändrar en organisation genom att kommunicera 
med individer och grupper. Enligt Lindmark och Önnevik (2006) är ett 
sätt att stimulera kommunikationen att skapa naturliga mötesplatser, 
t.ex. gemensamma fikaställen, soffgrupper och öppna kontorsland-
skap. Ett annat sätt att stimulera kommunikation är att frigöra tid. 
 
Det finns en skillnad mellan formell och informell kommunikation. 
Med formell kommunikation menas planerade händelser för 
informationsförmedling som rör organisationens hierarkiska styr-
system. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är all kommunikation 
som inte är definierad som formell att betrakta som informell. De 
framför att informell kommunikation sker ständigt bland medarbe-
tarna. Det sker när de dricker kaffe, är vid kopiatorn, står i korridoren 
osv. Enligt organisationsteoretikern Barnard (Jacobsen & Thorsvik, 
2008) borde chefer utnyttja den informella kommunikationen som 
komplement till den formella, för att ge information och engagera 
sina medarbetare. 
 
I boken ”Tankelyft och bärkraft” skriver Eriksson (2007) att svensk 
polisforskning framställer ett gap mellan chefer och medarbetare. 
Han kallar detta gap för förståelseklyftan. Han pekar på två 
polisforskare, där den ena forskaren anser att chefer borde bli bättra 
på sin kommunikativa effektivitet genom att delta i småpratet runt 
fikabordet och den andra forskaren anser att chefer bör vidta ett 
antal åtgärder för att höja motivationen på arbetsplatsen. Det finns 
mycket litteratur om ämnet kommunikation. Litteraturen har delat 
upp ämnet kommunikation i en formell och en informell del. 
Resultaten från enkäten nedan kommer att fokusera på den 
informella delen.  
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Enkät 
Enkäten delades ut till fem personer som arbetar som uniformerade 
poliser i yttre tjänst. Samtliga personer besvarade enkäten, vilken 
bestod av tre frågor. 
 
Den första frågan var: ”Hur ser du på chefers närvaro i yttre tjänst?” 
Det fanns fyra kryssalternativ, vilka var Bra, OK, Mindre bra och 
Dåligt. Alternativet Bra var ikryssat i samtliga fem enkäter. I fyra 
enkäter fanns det motiverade svar. Svaren handlade främst om att 
chefers närvaro i yttre tjänst skapar en förståelse och att man får en 
bättre kontakt mellan chefer och medarbetare om chefer deltar i 
yttre tjänst. Vissa ansåg att chefers närvaro i yttre tjänst bör ske 
oftare än vad som görs i dagsläget.  
 
Den andra frågan var: ”Hur ser du på chefers kommunikation med 
medarbetarna, dvs. att föra en informell kommunikation vid 
fikabordet, delta på utsättningar, prata med medarbetare i 
korridoren m.m.?” Samma kryssalternativ fanns. Alternativet Bra var 
även här ikryssat i samtliga fem enkäter. I de motiverade svaren 
angavs att det är av vikt att skapa en bättre kontakt mellan chefer 
och medarbetare samt en möjlighet för chefer att få insikt i vad 
medarbetarna anser bör förbättras. Det framkom även att detta 
kommunikationssätt förhoppningsvis visar att cheferna bryr sig om 
medarbetarnas åsikter och att det samtidigt ger en möjlighet för 
cheferna att ta reda på hur medarbetarna mår. Även här framfördes 
åsikten att detta bör ske i större omfattning. 
 
Den tredje frågan var: ”Finns någon annan metod för chefer att 
komma närmare sina medarbetare?” Det fanns två kryssalternativ, 
vilka var Ja och Nej. Alternativet Ja var ikryssat i tre enkäter och Nej i 
två enkäter. Fyra personer hade motiverat sina svar. Vid motivering 
som rörde svaret Nej angavs att det allra bästa är att delta i yttre 
tjänst, delta i utsättningar och att prata i korridoren. Beträffande 
svaret Ja framkom att det är av vikt att chefer finns med i vardagen 
och att chefer tar sig tid för sina medarbetare samt finns till hands 
när det behövs. 
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Diskussion och slutsatser 
 
Enligt min uppfattning finns ett behov av att medvetandegöra 
begreppen formell och informell kommunikation inom myndigheten. 
Med ökad kunskap om vad informell kommunikation innebär tror jag 
att myndigheten får fler chefer som bättre når ut med sitt budskap 
till medarbetarna. Jag är även övertygad om att medarbetarna i sin 
tur kommer att känna sig mer sedda och uppskattade om cheferna i 
större utsträckning använder sig av informell kommunikation 
(Lindmark & Önnevik, 2006).  
 
Enkäten visar bl.a. att medarbetarna anser att chefers närvaro i yttre 
tjänst skapar en ökad förståelse och att en bättre kontakt skapas 
mellan chefer och medarbetare. Det framkom även att chefers 
närvaro i yttre tjänst bör ske oftare än vad som görs i dagsläget. Då 
endast fem medarbetare har haft möjlighet att besvara enkäten bör 
inga långtgående slutsatser dras av resultaten. Dock visar resultaten 
tecken på att det kan finnas ett behov av att chefer använder sig mer 
av informell kommunikation som arbetssätt. 
 
När det är mycket att göra på en arbetsplats finns det en risk att 
chefer prioriterar bort den informella kommunikationen. De känner 
att formella dokument måste bli klara, att det är många dokument på 
skrivbordet som måste hanteras m.m. Om chefer istället såg 
informell kommunikation som ett ovärderligt arbetssätt för att nå ett 
bra resultat tror jag att prioriteringarna skulle se lite annorlunda ut. 
 
Att chefer försöker nå sina medarbetare i fikarummet, vid kopiatorn, 
i korridoren m.m. är ett ovärderligt sätt att träffas (Barnard, i 
Jacobsen & Thorsvik, 2008). Jag är övertygad om att det finns ett 
behov för såväl medarbetare som chefer att prata med varandra vid 
andra tillfällen än vid formella möten. Jag tror att det är av vikt att 
chefer söker upp sina medarbetare i deras arbetsmiljö för att få en 
ökad förståelse för deras vardag. Att som chef inom polisen nå ett 
bra resultat och samtidigt ha positiva och motiverade medarbetare 
kräver enligt min bedömning ett ledarskap som innehåller både 
formell och informell kommunikation. Enligt min bedömning finns 
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det därför ett fortsatt behov inom myndigheten att informera om 
värdet att som chef använda sig av informell kommunikation. 
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Kapitel 7: Ledningsinformation 

 

Per Blomqvist 

 

Bakgrund och syfte 
 
Personal- och utvecklingsavdelningen är en diversehandel med 
verksamhet inom bl.a. områdena personal, arbetsmiljö, utbildning, 
förhandling, vapen, utveckling, IT, volontärverksamhet och 
kommunikation. En utmaning är att förmedla rätt information inom 
avdelningen. Alltså att var och en utifrån sin roll har tillräcklig 
information för att göra arbetet rätt och företräda avdelningen på ett 
bra sätt. En annan utmaning är att förmedla information till och från 
avdelningen gentemot övriga myndigheten. Det gäller allt från att 
lyssna av myndighetens behov till att lämna enhetlig information från 
avdelningen. 
 
Syftet med analysuppgiften är att bedöma det nuvarande 
informationsflödet inom avdelningen och att försöka utröna hur 
chefer på bästa sätt ska sprida information såväl inom som utanför 
avdelningen. Detta så att varje medarbetare inom avdelningen 
utifrån sin roll har tillräcklig information för att göra arbetet rätt och 
företräda avdelningen på ett bra sätt, samt att myndigheten i övrigt 
har tillräcklig information från avdelningen. 
 

Metod 
 
Utgångspunkten blir erfarenheterna inom avdelningen. Jag har därför 
ställt en fråga till medarbetare vid kommunikationssektionen: vad är 
viktigt vid kommunikation? Jag har vidare gjort en enkät om 
informationsspridningen för Personal- och utvecklingsavdelningen. 
Samtliga tio chefer i avdelningens ledningsgrupp fick enkäten och alla 
svarade på samtliga frågor. Enkätsvaren har sammanställts i ett 
excelblad och utifrån det kan man utläsa procentuellt (en individ 
motsvarar 10 %) hur cheferna har svarat. De två sista frågorna var 
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öppna och svaren redovisas löpande. Jag har ställt svaren på 
enkätfrågorna mot syftet med analysuppgiften. Jag har också använt 
relevant litteratur som bas för mina reflektioner. 
 

Resultat kopplat till litteratur på området 
 
Vid en oförberedd fråga till medarbetare vid kommunikations-
sektionen om vad som är viktigt vid kommunikation gavs följande 
svar: Att det sker genom dialog, att man visar närvaro, att man kollar 
att budskapet når fram, att man tänker på vilken målgrupp man 
kommunicerar mot och att språket och innehållet i budskapet har 
rätt nivå, att man själv vet vilket budskap man vill förmedla. Detta 
stämmer till stora delar överens med den s.k. sändar – mottagar-
modellen (Nilsson & Waldemarsson, 2007). 
 
Vid en enkätundersökning vid Personal- och utvecklingsavdelningens 
ledningsgrupp framkom att de fick ledningsinformation i tillräcklig 
omfattning (80 %) eller relativt väl (20 %). En av de tillfrågade 
bedömde sig få för mycket information, men ansåg sig kunna värdera 
informationen. Av det korta svaret framgår inte om informations-
överskottet medför risker som att sökandet efter relevant 
information blir ytligare, att behandlingen av informationen blir 
ytligare, eller att information kan bli liggande, vilket är tre risker med 
informationsöverskott (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 
Samtliga tillfrågade bedömde att de gav sina medarbetare tillräckligt 
med information (100 %). Två har dessutom sökt eller fått åter-
koppling av sina medarbetare. Samtliga tillfrågade bedömde att de 
fick tillräcklig (50 %) eller relativt tillräcklig (50 %) information från 
sina medarbetare. Av kommentarerna framgår att det kan vara svårt 
att få informationen att gå vertikalt uppåt om den inte efterfrågas. 
Då det är få hierarkiska nivåer är dock risken för filtrering mindre än i 
organisationsstrukturer med många nivåer (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). 
 
När det gäller att informera andra medarbetare inom avdelningen än 
sina egna avviker svaret från de tidigare. 50 % bedömde att de gav 
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tillräcklig information, 40 % bedömde att de informerade övriga 
avdelningen relativt väl och 10 % att informationen till övriga 
avdelningen var otillräcklig. Svaren kan knytas till svaret på frågan om 
man anser att medarbetarnas information om övriga avdelningen är 
tillräcklig. Där bedömde endast 10 % av de tillfrågade att medar-
betarna var tillräckligt informerade, 70 % att de var relativt väl 
informerade och 20 % att de var otillräckligt informerade. Svaret om 
övriga myndigheten var tillräckligt informerad liknar svaret för andra 
medarbetare inom avdelningen. 20 % bedömde att informationen var 
tillräcklig, 70 % att den var relativt väl och 10 % att den var 
otillräcklig. 
 
De tillfrågade föreslog följande för att utveckla den interna 
kommunikationen: 

 upprätta en policy att förhålla sig till 

 sätt fokus på den enskildes ansvar 

 dela upp informationen 

 inventera informationsbehovet 

 utnyttja teknik (e-post och intern hemsida) 

 utnyttja tvärgrupper 
 
För att utveckla den externa kommunikationen föreslog de tillfrågade 
följande: 

 upprätta en policy att förhålla sig till 

 använd kommunikationskanalerna Intrapolis och Sambandet 

 använd direktkommunikation och nyhetsbrev 

 utnyttja tvärgrupper 
 
Enligt boken ”Den kommunikativa chefen” är det viktigt att välja rätt 
kanal och kommunikationsform. Enligt författarna bör man först 
utröna målet med kommunikationen, därefter se hur målgruppen ser 
ut och hur man når ut till den samt slutligen vilken sorts information 
man ska lämna. Därefter ska man bestämma vilken kanal man ska 
använda, alltså om det ska ske via mötesform, e-post, Intranät, eller i 
annan form (Rikspolisstyrelsen & Nordisk kommunikation AB, 2008). 
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Diskussion och slutsatser 
 
Jag insåg ganska snart att jag var tvungen att avgränsa mig kraftigt i 
mitt ämnesområde, då kommunikation är den vanligaste formen av 
samspel mellan människor och ämnet därför kan bli hur stort som 
helst (Nilsson & Waldemarsson, 2007). För att informera måste man 
dock kommunicera då information är en generell beteckning för det 
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former 
(Nationalencyklopedin). 
 
Ett sätt att förstärka den formella informationen är att stimulera den 
positiva informella kommunikationen som dels sker mellan individer 
från olika delar av avdelningen i kafferum, etc. dels genom samarbete 
i tvärgrupper och andra samarbetsformer. Detta kan positivt 
förstärka den formella kommunikationen. Genom att som chef delta i 
kaffebordsdiskussionen, kan också ryktesspridning hindras och 
klarlägganden ske (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Enligt de i enkäten tillfrågade cheferna får de tillräckligt med 
information. De bedömer även att de ger tillräcklig med information 
till sina medarbetare. Däremot anger flera av de tillfrågade att det 
finns utvecklingsåtgärder både vad gäller information till andra delar 
av avdelningen, samt utanför avdelningen. I de avslutande öppna 
frågorna i enkäten, vilka handlar om hur den interna och externa 
kommunikationen ska kunna öka, anger flera att en kommunikations-
policy bör tas fram.  
 
I boken ”Den kommunikativa chefen” (Nordisk kommunikation AB & 
Rikspolisstyrelsen, 2008) rekommenderas man att se över sitt 
kommunikationssystem genom att inventera och målsätta vem 
kommunikationen är till, hur den ska ske, samt vad som ska 
kommuniceras. Dessa ord skulle kunna användas som rubriker i en 
kommunikationspolicy för avdelningen.  
 
Genom att komplettera dessa rubriker med erfarenheterna från 
medarbetarna vid kommunikationssektionen kan man lägga till 
punkterna; definiera budskapet/budskapen, identifiera målgruppen/ 
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målgrupperna, anpassa budskapet efter respektive målgrupp samt 
att använda dialog och återkoppling där det är möjligt. 
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DEL IV: 
 

ATT LEDA VERKSAMHET OCH 
HUMANKAPITAL  

 



60 

 

Kapitel 8. Hur kan man få fler män inom polisen att vilja 
utföra ”kvinnostämplade” arbetsuppgifter?  
 

Mats Lindström 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Den svenska arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad där män och 
kvinnor arbetar inom olika branscher och yrken. Rikspolisstyrelsens 
arbete med rekryteringsfrågor har dock lett till att könssegregeringen 
inom Polisen har minskat. Andelen kvinnor inom Polisen är idag 39% 
och andelen antagna kvinnliga polisstuderande till Polishögskolan 
passerade för första gången 50%-strecket i januari 2009. Inom 
Polisen finns dock fortfarande stora skillnader avseende köns-
fördelning beroende på arbetsuppgift. Det är exempelvis svårt att 
rekrytera kvinnor till piketen på samma sätt som det är svårt att 
rekrytera män till att utreda relationsbrott, såsom t.ex. mäns våld 
mot kvinnor.  
 
I Västerorts polismästardistrikt finns två utredningsgrupper med 
tydlig kvinnodominans. Den ena gruppen, relationsgruppen, är en 
grupp som har till uppgift att utreda våld och hot mellan närstående. 
Gruppchefen är man och gruppen i övrigt består av 13 kvinnor och 
två män. Den andra gruppen, barngruppen, är en grupp som har till 
uppgift att utreda våld och hot mot barn. Gruppchefen är kvinna och 
gruppen i övrigt består av 9 kvinnor och två män. Ytterligare 
gemensamma faktorer, utöver könstillhörigheten, är att utredarna i 
båda grupperna arbetar med familjeproblem, ofta i samarbete med 
socialtjänsten, där majoriteten av handläggarna också består av 
kvinnor. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur arbetsgivaren kan arbeta för 
att kunna rekrytera fler manliga poliser till att arbeta med 
relationsvåld. 
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Metod 
 
Jag har valt att utföra en empirisk studie som är baserad på en 
frågeenkät som delats ut till de manliga poliserna i relations- 
respektive barngruppen. Utöver studien kommer jag att använda mig 
av tillgänglig litteratur, Polismyndigheten i Stockholms läns 
mångfaldsplan för 2009 – 2011 och regeringens regleringsbrev för 
budgetåret 2009.  Frågeenkäten består av tre frågor med öppna svar 
och har besvarats av samtliga fem tillfrågade. Poliserna som arbetar i 
relationsgruppen har jag valt att kalla för Gustav, Johan och Carl. 
Poliserna inom barngruppen kallar jag för Lars och Erik. Namnen på 
informanterna är fiktiva.  
 
Frågorna som ställdes i studien var:  
1. Varför tror du att det är fler kvinnor än män som arbetar med att 

utreda relationsbrott? 
2. Ge förslag på vad du skulle kunna göra för att få fler män att 

intressera sig för att arbeta med att utreda relationsbrott. 
3. Ge förslag på vad arbetsgivaren skulle kunna göra för att få fler 

män att intressera sig för att arbeta med att utreda relations-
brott. 

 
Jag har valt att citera hela eller delar av de svar som skiljer sig från 
majoritetens svar och de svar som representerar majoritetens 
uppfattning.  
 

Resultat 
 
Resultat utifrån den empiriska studien 
Resultatet från den empiriska undersökningen redovisar jag nedan, 
där de tre underrubrikerna utgörs av de frågor som informanterna 
fick svara på. 
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Varför tror du att det är fler kvinnor än män som arbetar med att 
utreda relationsbrott? 
 
Gustav är av uppfattningen att brottsutsatta kvinnor helst vill bli 
förhörda av kvinnliga poliser varför det kan vara en anledning som 
”skrämmer” bort manliga poliser. Johan tror att den största 
anledningen är att arbetsuppgifterna anses ha låg status: ”Vem vill 
lyssna på en polis som redogör för det ’spännande’ fallet när 
gärningsman A spöar upp hustru B inför barnen?” Carl anser att en 
trolig orsak kan vara att arbetsuppgifterna intresserar kvinnor mer än 
män och att män hellre vill arbeta med annan typ av brottslighet. Lars 
tror att det har med traditioner att göra: ”Kvinnan tar hand om 
barnen och maken gör karriär och försörjer.” Även Erik tror att 
tradition är en bidragande orsak. Därutöver tror Erik att det kan vara 
inbyggda förväntningar som styr: 
     
”Av tradition är det nog så att kvinnor varit den vårdande delen av 
befolkningen och att en av deras livsuppgifter varit att till varje pris 
hålla ihop familjen. Det kanske inte är så nu i samma utsträckning 
som tidigare. Men ’nya’ kvinnor söker sig kanske till avdelningar som 
domineras av kvinnor, varför det blir som ett ekorrhjul. De söker sig 
kanske till avdelningar dit de förväntas söka sig.” 
 
Förslag på vad du skulle kunna göra för att få fler män att intressera 
sig för att arbeta med att utreda relationsbrott 
 
Ingen utom Gustav kunde ge förslag på vad de som individer kunde 
göra för att få fler män att intressera sig för att arbeta med relations-
brott. Gustav svarade: ”Jag skulle kunna marknadsföra arbetet 
genom att prata med manliga poliser och försöka tala om alla 
fördelarna med arbetet.” 
 
Förslag på vad arbetsgivaren skulle kunna göra för att få fler män att 
intressera sig för att arbeta med att utreda relationsbrott 
 
Fyra av fem svarade att höjd lön skulle få fler män att intressera sig 
för att utreda relationsbrott. Gustav, som var en av dem, svarade: 
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”Män är attraherade av pengar, så en högre lön skulle locka fler 
män.”  Förutom att högre lön skulle locka fler manliga sökanden 
ansåg Carl även att det skulle vara bra om det var särskilt 
meriterande att ha utrett relationsbrott. Erik hade inget svar på 
frågan utan valde istället att ställa en motfråga: ”Spelar det 
egentligen någon roll hur könsfördelningen är? Huvudsaken är väl att 
var och en trivs med vad den gör och att man uppnår bästa möjliga 
resultat.” 
 
Resultat kopplat till litteratur och forskning 
Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att arbetslivet är starkt 
segmenterat i ”kvinno- och mansyrken”. De exemplifierar även detta 
med att omsorgsyrken är starkt kvinnodominerande. Jarnérus och 
Öst (2007) menar dock att om utgångspunkten tas i de biologiska 
skillnaderna mellan könen förs diskussionen endast in i ett 
omloppsresonemang: 
 

”Vanliga exempel på förmågor är att kvinnor anses vara mer 
omvårdande än män, mer empatiska och bättre på att hantera 
fler saker samtidigt. Genom resonemanget att de biologiska 
skillnaderna ligger till grund för dessa förmågor vidmakthålls 
den rådande ordningen”. (s.274). 

 
Sörensen (2007) frågar sig om genus och kön är biologi eller 
konstruktion och hänvisar till olika teorier från de olika perspektiven. 
Någon enighet verkar dock inte finnas. De olika teorierna går ut på 
att det antingen är konstruktion eller biologi var för sig eller en 
kombination av båda.  
 
Mångfaldsplan 
Enligt § 13 Jämställdhetslagen ska varje arbetsplats med 10 eller fler 
anställda ha en årlig jämställdhetsplan. Inom Polismyndigheten i 
Stockholms län finns en sådan plan som ingår i mångfaldsplanen. I 
mångfaldsplanens avsnitt om jämställdhet i arbetsgrupper framgår 
följande problemformulering, mål, åtgärd och ansvar (Polismyndig-
heten i Stockholms län, 2009, s.6): 
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”Problemformulering: Det råder en ojämn könsfördelning 
inom och mellan olika personalkategorier. Mål: En jämnare 
könsfördelning totalt i myndigheten och en jämnare könsför-
delning i arbetsgrupper. Åtgärd 2: Med stöd av policyn för 
anställning och omplacering vid Polismyndigheten Stockholms 
län ska jämställdhetsaspekten aktivt bevakas i hela rekry-
teringsprocessen. Det underrepresenterade könet ska särskilt 
uppmuntras att söka anställningar/funktioner när det råder en 
ojämn könsfördelning i en arbetsgrupp eller på en viss 
funktion. Ansvar: Chefer som ansvarar för rekrytering.”  

 
Regeringens regleringsbrev för år 2009 
Varje år beslutar regeringen vilken verksamhet Rikspolisstyrelsen och 
övriga polismyndigheter ska prioritera och bedriva utifrån tilldelad 
budget. Regleringsbrevet för RPS och övriga myndigheter inom 
polisorganisationen (2009) har enbart återrapporteringskrav 
avseende jämnare könsfördelning i kategorin ledningskompetens. 
 

Diskussion och slutsatser 
 
Även om den empiriska studien var liten i omfattning kan jag i svaren 
utläsa att svårigheten att rekrytera manliga poliser till att utreda 
relationsbrott verkar bero på arbetsuppgifterna i sig mer än att 
arbetsgrupperna har en kvinnodominans. Kvinnodominansen blir en 
naturlig följd då arbetsuppgifterna inte tilltalar män i samma 
utsträckning som kvinnor. Eriks uppfattning om att det kan bli ett 
”ekorrhjul” då kvinnor både söker och förväntas söka till 
kvinnodominerande arbetsplatser är intressant och kan vara en 
bidragande orsak till ett mönster som kan vara svårt att bryta.  
 
Svaren som informanterna har tyder på en uppfattning om att 
kvinnor har en bättre förmåga att engagera sig och ta hand om 
människor än vad män har. Att utreda relationsärenden kräver ofta 
ett större emotionellt engagemang där en stor del av arbetstiden 
ägnas åt att ta hand om personer som befinner sig i en livskris. 
Informanterna anser att kvinnor generellt sett har bättre förmåga 
och tålamod när det gäller att arbeta med den typen av ärenden. 
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Genomgående är informanterna av uppfattningen att det är förenat 
med låg status att utreda relationsbrott. För att få fler män att 
intressera sig för att utreda relationsbrott måste arbetsgivaren enligt 
informanterna höja statusen genom ett lönepåslag eller ett tillfälligt 
funktionstillägg under den tid man upprätthåller funktionen som 
relationsutredare. En av informanterna ansåg även att det borde vara 
meriterande att ha utrett relationsbrott. Om det ska få en praktisk 
betydelse måste arbetsgivaren ange det som en önskvärd 
kvalifikation i rekryteringsarbetet. Idén väckte mitt intresse att gå 
ännu längre, att ställa krav på att samtliga poliser ska ha utrett 
relationsbrott i kanske minst 6 månader för att bli aktuella för 
befordran till polisinspektör (idag finns enbart ett allmänt 
utredningskrav). För det första skulle ett sådant beslut innebära att 
fler män utreder relationsbrott under den obligatoriska perioden. För 
det andra tror jag att fler män skulle intressera sig för att stanna kvar 
då de väl har provat på arbetsuppgiften. 
 
Av tillgänglig litteratur får jag inte mycket hjälp när det gäller 
möjligheten att få fler män att vilja arbeta med arbetsuppgifter som 
traditionellt utförs av kvinnor. Det är ingen enkel fråga. Det finns 
många olika teorier som pekar åt olika håll. 
 
Stockholmspolisens mångfaldsplan (2009) har tagit upp problema-
tiken med ojämn könsfördelning och att detta ska uppmärksammas 
vid rekryteringsarbetet. Det förutsätter dock att arbetsgivaren lyckas 
få fler av det underrepresenterade könet att söka sådana funktioner. 
 
Regleringsbrevet tar enbart sikte på att det ska vara jämn 
könsfördelning i chefsskiktet. Så åter till frågan: Hur ska arbetsgivaren 
arbeta för att kunna rekrytera fler manliga poliser till att arbeta med 
relationsvåld? Både min empiriska studie och tillgänglig litteratur 
visar att kvinnor anses vara mer omvårdande än män. Om det är på 
grund av uppfostran och socialisering eller biologiska orsaker går 
egentligen inte att besvara och har ingen direkt betydelse för 
rekryteringsarbetet. Den empiriska studien är dock tydlig på en sak 
och det är att fler män skulle söka till en arbetsplats med högre lön 



66 

 

då lönen verkar locka män mer än arbetsuppgifterna. Om 
arbetsgivaren inte kan locka fler manliga sökanden till att utreda 
relationsbrott måste arbetsgivaren använda ett tvingande styrmedel, 
t.ex. genom att arbetsuppgiften ska ingå som ett obligatoriskt inslag i 
poliskarriären. Något förenklat kan min slutsats därför sammanfattas 
med - högre lön eller med tvång - för att få fler män att utreda 
relationsbrott. 
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Kapitel 9. Tjugofem procent kvinnor som chefer inom 
polisen 

 

Peter Sjögren 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
I Jämställdhets- och mångfaldsplanen för Polismyndigheten i 
Stockholms län, är ett av målen att vid utgången av 2009 ska andelen 
kvinnor i ledningskompetens inom myndigheten vara minst 25 %. I 
Norrorts polismästardistrikt är målet i princip uppnått, dock är det 
vissa verksamheter där det fortfarande är en stor under-
representation av medarbetare som är chefer och kvinnor. Frågan 
som diskuterats i distriktet är huruvida det finns anledningar till 
denna underrepresentation och vad det i så fall skulle kunna vara. 
 
Transportstyrelsen (f.d. Vägverket) har tagit fram ett jämställdhets-
körkort för sina anställda, vilket är en interaktiv utbildning som 
medarbetarna genomgår. Skulle denna utbildning kunna vara något 
för svensk polis? 
 
Syftet med analysuppgiften är att belysa faktorer som hindrar 
medarbetare som är kvinnor, att söka arbetsledande befattningar.  

 Är detta organisatoriskt, kulturellt eller individuellt betingat? 

 Finns det behov av att utbilda ytterligare inom jämställdhets-
området eller förutsätter vi att vi är ojämställda utan att 
undersöka saken närmare? 

 

Metod 
 
En enkätundersökning, i samarbete med Polisförbundet, genomför-
des med alla medarbetare i distriktet som är kvinnor (både civila och 
poliser). Enkäten skickades ut till alla 209 kvinnor i distriktet. 112 
stycken, vilket utgör 54 % av kvinnorna, svarade på frågorna som 
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befann sig inom områdena arbetssituation/yrkesroll, jämställdhet, 
kränkande behandling och ledarskap. Svaren analyserades och 
sammanställdes. Egna reflektioner samt den för analysen avsedda 
litteraturen har använts. Diskussioner med medarbetare som är män 
och arbetsledare och som ligger direkt organiserade under mig har 
också genomförts. 
 

Resultat 
 
Det jag finner mest beklämmande är att en icke oansenlig grupp 
kvinnor upplever kränkningar från chefer och arbetskamrater. Det 
senaste året har 17 % någon gång blivit utsatta för elaka ord eller 
handlingar från chefer och arbetskamrater. Osynliggörande angavs 
som ett exempel, vilket också kan ses som en härskarteknik

 

(Bergqvist, 2007) . 
 
Det är också anmärkningsvärt att så många som 69 % inte känner till 
att det finns en handlingsplan/policy mot sexuella trakasserier i 
myndigheten, vilket är ett underbetyg till oss som chefer. Likaså 
anser ingen av dem som svarat att kvinnor gynnas beträffande 
respekt i yrkesrollen medan 29 % anser att män gynnas i detta 
hänseende. Vad gäller arbetsledande befattningar, är det 20 % som 
har funderat på att söka en sådan medan 75 % aldrig funderat över 
detta. 5 % av svaren var här obesvarade vilket kan bero på att dessa 
kvinnor redan innehar arbetsledande befattningar. 
 
De skäl som angavs som hinder för att söka arbetsledande 
befattningar var brist på utbildning och avsaknad av rutin (38 %), 
sociala förhållanden (11 %) och annat (42 %). I de enskilda 
kommentarer som lämnats är det några som inte är intresserade 
utan att närmare ange varför. Någon anser att verksamheten är 
”toppstyrd” och att det finns små möjligheter att påverka 
verksamheten på golvet.  
 
Om man ser till sociala förhållanden kanske det är just detta som 
skulle kunna vara en motivator till ledarskap. Den vanligaste 
ledarrollen är ju rollen som förälder. ”Mycket av det som genomsyrar 
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föräldraskapet bör även genomsyra det ledarskap som utövas 
gentemot de anställda i en organisation, åtminstone utifrån de tankar 
som HRM

1
 präglas av.” (Lindmark & Önnevik, 2006, s. 309). 

 
Några intressanta kommentarer som har angivits i enkäten: 
 
”Män inom polisen är bättre på att nätverka än kvinnor.” 
 
”Tillsätt tjänster efter kvalifikation inte kön, det är jämlikt.” 
 
”Angående sexuella trakasserier, togs detta inte på allvar då dessa 
skedde.” 
 
”Vill man ha fler kvinnliga chefer måste man satsa på utbildning som 
gör att de vågar söka.” 
 
”Arbetet med att utplåna gränser mellan polis och civil är viktigt 
anser jag, speciellt gällande lön och avancemang.” 
 

Diskussion och slutsatser 
 
En härskarteknik som beskrivits ovan, osynliggörande, drabbar oftare 
medarbetare som är i minoritet (i detta fall medarbetare som är 
kvinnor) än andra (Bergqvist, 2007). Däremot tror jag att 
tidsmetoden som härskarteknik är mera könsblind. Det kan bero på 
att denna teknik utmanar och hotar de äldre medarbetarna och deras 
föreställning om sin ställning i organisationen. Förhoppningsvis 
kommer denna teknik att mattas av allteftersom det kommer in fler 
yngre poliser i organisationen, då det kan bli tröttsamt att vidhålla 
tiden som faktor och likhetstecken med kompetens. Föryngringen av 
poliskåren och den nya generationskulturen kommer att bidra till att 
fenomenet avtar allt eftersom anser jag. Jag bedömer också att en 
del av svaren i enkäten har med denna generationskultur och 
organisationskultur att göra (Lindmark & Önnevik, 2006).  

                                                 
1
 Human Resource Management 
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I boken ”Härskarteknik” står följande: ”Alla värderingar måste sättas i 
relation till situationen.” (Bergqvist, 2007, s. 97). Denna mening anser 
jag vara olycklig i sammanhanget då den kan ursäkta de flesta 
härskartekniker och bidra till att utföraren av tekniken kan komma 
undan med det olämpliga beteendet med hänvisning till detta. 
 
I en studie av kvinnliga civilingenjörer genomförd av Wahl (Sandberg 
& Fogelberg Eriksson, 2000) visas att kvinnorna inte saknar vilja eller 
ambition att nå chefspositioner, utan de pekar på organisatoriska 
hinder eller upplevd maktlöshet inför att förändra organisations-
strukturer. Detta stämmer väl överens med de svar som framkom i 
min enkätundersökning. En del av ojämställdheten skulle säkert 
kunna avhjälpas genom utbildning. Att medvetandegöra våra 
fördomar och lyfta på locket och ventilera dessa, är kanske den mest 
effektiva vägen att gå för att bryta igenom glastaket. 
 

Referenser 
 
Bergqvist, E. (2007). Härskarteknik. Frank. 
 
Lindmark, A. & Önnevik, T. (2006). Human Resource Management: 
organisationens hjärta. Studentlitteratur. 
 
Sandberg, S. & Fogelberg Eriksson, A. (2000). Ledarskapsforskning: en 
kunskapsöversikt. Linköpings Universitet.  
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Kapitel 10. Härskartekniker i yrkeslivet 

 

Kristin Sylten-Henriksson 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Kommunikation kan vara verbal, men även ickeverbal, såsom 
kroppshållning, rörelser, gester och mimik m.m. Det innebär att vi 
kommunicerar både medvetet och omedvetet. Din kommunikation är 
det enda som kan berätta för omvärlden vem du är. Retorik är 
konsten att tala, men främst konsten att framföra ett budskap. En 
retoriker har bra kunskap om kommunikation, både god och dålig. 
Härskarteknik är däremot en form av maktspråk (Bergqvist, 2007).  
 

”Anledningen till att du är en härskare kan vara två: Du har 
dålig koll på dina signaler. Eller: Du har bra koll på dina 
signaler och utnyttjar dem för att komma uppåt i hierarkin 
oavsett sammanhang. Du tar med andra ord den fula vägen till 
makt.” (Bergqvist, 2007, s.204). 

 
Även genom kroppsspråket kan man tillämpa härskarteknik, t.ex. 
genom att klappa någon på axeln. ”Den som är omedveten härskare 
är oftast mycket bättre på metoden än en medveten.” (Bergqvist, 
2007, s.48).  
 
Syftet med denna analysuppgift är att skapa insikt om på vilket sätt 
härskarteknik används runt omkring oss men även av oss själva. Jag 
har valt att se det utifrån ett yrkesperspektiv, även om härskarteknik 
naturligtvis pågår överallt. 
 

Metod 
 
Som metod har jag valt att plocka ut relevant information från 
kurslitteraturen och redogöra för denna. Förutom att därefter 
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använda kurskamraters och egna reflektioner och erfarenheter av 
härskarteknik, har jag också valt att ansikte mot ansikte djupintervjua 
tre poliser på min arbetsplats. De tre personerna, en man och två 
kvinnor, har i grunden chefspositioner och därmed erfarenheter av 
att vara både under- och överordnade. Fem huvudfrågor och därtill 
eventuellt relevanta följdfrågor ställdes vid intervjuerna som tog ca 
30 minuter per person. Svaren jämfördes sedan fråga för fråga för att 
slutligen sammanställas. 
 
Intervjufrågor 

 Vilka härskartekniker känner du till? 

 Kan du ge exempel på när dessa har använts? 

 Har du själv blivit utsatt för härskarteknik? 

 Har du agerat när du själv eller någon annan har utsatts för 
härskarteknik? 

 Har du själv utsatt andra för härskarteknik, medvetet eller 
omedvetet? 

 

Resultat 
 
Vad säger litteraturen om härskartekniker? 
Det finns många olika former av härskartekniker. Jag har valt att hålla 
mig till de vanligaste, de som jag tror de flesta känner till och känner 
igen. En av dessa är ”komplimangmetoden”.  
 

”En vänlig härskarteknik inleds ofta med en komplimang, men 
tar inte slut där. Den syftar till att du ska göra något utöver det 
förväntade och lämnar dig men en olustig känsla, trots den 
fina komplimangen och den `fantastiska möjligheten.´” 
(Bergqvist, 2007, s.44). 

 
Det är lätt att känna sig tvungen att göra saker som tack för 
komplimangen och av rädsla att personen annars skulle ändra 
uppfattning.  
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En annan teknik är ”uteslutningsmetoden”, eller osynliggörande när 
det är män som tillämpar tekniken. ”Du blir inte sedd i en situation 
där du borde bli sedd. Du blir osedd och därmed obetydlig” 
(Bergqvist, 2007, s.148). Det finns de som utnyttjar sin position för att 
trycka ner andra, i en professionell eller social situation. Personer 
som utesluter medvetet tror inte deras värde är lika stort. På 
stormöten på jobbet, beroende på vilket kön som tillhör majoriteten, 
är det ofta minoriteten som utesluts. Det kan också handla om att 
undanhålla viktig information, så kallad passiv uteslutning. 
Konsekvensen blir att någon får en annan att känna sig mindre värd 
(Bergqvist, 2007). 
 
”Hierarkimetoden” är en härskarteknik som används på alla nivåer för 
att trycka ner andra. Den finns hierarkier överallt, på arbetsplatsen, i 
vänskapskretsen, i familj o.s.v. Din position är det som kommer att 
ges som skäl för dig att vara tyst.  
 

”Det är inte ovanligt att härskaren definierar dig med 
personliga påhopp. Du får titlar knuta till det fack som du 
många gånger placeras i. Är du kvinna kan det t.ex. bli `lilla 
gumman´. Vilken titel det blir beror på sammanhang och på 
vilken nivå i hierarkin personen befinner sig.” (Bergqvist, 2007, 
s.159). 

 
”Tidsmetoden” utgår från att om du har tillbringat längre tid på en 
plats så ska du enligt tidshärskarna ha fler rättigheter och mer att 
säga till om än andra. Det kan t.ex. vara på en arbetsplats eller i en 
grupp. Många använder tid för att tysta ner andra. Skälen som 
härskaren har för att du ska vara tyst är att personen varit längre på 
jorden (är äldre), på platsen eller i gänget. 
 
Det finns även en ”självförvållad härskarteknik”. Den används om du 
förringar dig själv med meningar som inleds med ”jag ska bara” eller 
”jag har något litet”, vilket säger indirekt att du inte är värd att prata 
med eller lyssna på. Den som härskar över sig själv kan också avsluta 
meningar med nervösa skratt eller ”jag vet inte”. Det ger ett osäkert 
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intryck och gör personen och det den säger mindre än vad den/det 
är.  
 

”Skälet till att man använder självförvållad härskarteknik kan 
vara dålig självkänsla, men också ett invant mönster av hur 
man pratar utan att ha upptäckt det.” (Bergqvist, 2007, s.190). 

 
Vad säger intervjuerna om upplevelser av härskartekniker på 
arbetet? 
Samtliga personer jag intervjuade uppgav ”uteslutningsmetoden” 
eller osynliggörandet som den mest bekanta härskarstekniken. Oftast 
har denna teknik noterats i samband med möten och personen som 
utfört det har troligtvis varit omedveten om sitt eget agerade. Många 
gånger intar personer samma typ av roll vid återkommande möten. 
 
Att osynliggöra någon kan handla om att inte lyssna på vad personen 
säger, ta åt sig äran av den andres förslag, eller genom att t.ex. 
skymma/skärma av den andre med kroppen så att personen inte syns 
ordentligt. En av de intervjuade uppgav att hon ibland inte kunnat ta 
någon paus vid föredragning av egna punkter vid möten med risk för 
att någon av de andra ska ”sno slutpoängen”. Uppfattningen vid 
intervjuerna var att det inte är ovanligt att det är kvinnor, som oftast 
är i minoritet inom polisen, som blir osynliggjorda.  
 
Även civilanställda kan bli behandlade på samma sätt. Den verkar 
finnas en form av inbyggd rangordning. Det är möjligt att detta även 
påverkar kvinnors eget beteende och ibland bidrar till en 
”självförvållad härskarteknik”. Samtliga jag intervjuade ansåg att det 
oftast är kvinnor som också förminskar sig själva genom att inleda 
meningar med ”jag ska bara”, ”jag har något litet” o.s.v. och på så 
sätt förringar sitt eget agerande. ”Kvinnor är ofta sin egna största 
fiende” som en av de intervjuade utryckte. 
 
”Hierarkimetoden” och ”tidsmetoden” kom också upp vid intervjuer-
na. Position och hur länge man varit på en arbetsplats kan bidra till 
maktpositioner och rangordning, vems ord som väger högst vid ett 
möte eller hur stort utrymme var och en har för att tala. 
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Ingen av de intervjuade uppgav sig ha sagt något till den som utövat 
härskartekniken. Till viss del berodde det på att man inte insett och 
reflekterat över det förrän efteråt. En av de intervjuade sa att hon 
kände sig missnöjd och irriterad efter ett möte och först hade svårt 
att identifiera varför. Sedan insåg hon att som enda kvinna på mötet 
hade hon blivit osynliggjord. Det hade dock hänt vid några tillfällen 
att de intervjuade hade markerat tillbaka för att påvisa 
härskarbeteenden. Känslan av risken att bli sedd som en ”kvinnosaks-
kvinna” eller ”kärring” hade då infunnit sig. En av de intervjuade hade 
också tagit upp saken med sin chef efter mötet.  
 
”Utebliven information” kan också drabba kvinnor inom polisen 
eftersom en del inofficiella möten t.ex. pågår i bastun. Viktig 
information kan undanhållas, även om det inte är medvetet. Känslan 
av utanförskap kan dock infinna sig ändå. 
 
Huruvida de intervjuade själva var medvetna om att de hade använt 
sig av härskartekniker eller inte varierade. Kanske berodde det på en 
medvetenhet som gör att det blir svårare att bedöma. Att en del 
tystas ned eller inte får prata klart kan ibland också bero på faktorer 
som att en del pratar för mycket eller att det råder tidsbrist. Känslan 
för motparten kan dock vara utövande av härskarteknik. 
 
Samtliga var dock eniga om vikten av att stötta/bekräfta den som blir 
osynliggjord på ett möte och att det kanske framför allt är chefens 
ansvar att se till att ingen blir behandlad på ett sådant sätt. Det är 
också viktigt med mentorer som kan förvarna om eventuella 
”fallgropar”. Som kvinna och i minoritet inom polisen lär man sig att 
”ta för sig”. I mina intervjuer gällde frågorna arbetsrelaterade 
situationer. Hur härskartekniker påverkar det privata livet kom jag 
dock in på i slutet av intervjuerna med de kvinnliga poliserna där vi 
diskuterade om denna ”framåtanda” i andra sammanhang, t.ex. i det 
privata, sociala livet, kan uppfattas som härskarteknik, eftersom man 
tar med sig samma beteende i andra situationer. 
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Naturligtvis förekommer härskartekniker på arbetsplatsen vid andra 
tillfällen än vid möten. Det kan handla om vilka som bjuds med ut 
efter jobbet, får gå med och äta lunch o.s.v. Jag tror också flera varit 
med om att personer som kommer in i ett rum med bara en person 
säger ”är det ingen här?” varpå personen i rummet känner sig 
osynliggjord. 
 

Diskussion och slutsatser 
  
”Att vara medveten om härskarteknik är en konst. Att hantera den är 
lite svårare och förutsätter att du kan kommunicera effektivt.” 
(Bergqvist, 2007, s.208). Ett vanligt skäl till att du är medveten 
härskartekniker är att du vill klättra uppåt i hierarkin och gör det 
genom att klättra på andra, d.v.s. på olika sätt trycker ner andra för 
att själv komma upp. Det kan vara allt från att ta avstånd från sina 
egna för att sitta med de som har makten. Det kan också vara kvinnor 
som tar avstånd från sina ”kvinnliga” sidor (Bergqvist, 2007). 
 

”I en mansdominerad miljö upplevs det inte som ovanligt att 
kvinnor klättrar på andra kvinnor eftersom utrymmet som 
tilldelats dem är så litet. Kommer en ny kvinna till arbets-
platsen upplevs det många gånger som ett hot eftersom en 
etablerad kanske bli ersatt.” (Bergqvist, 2007, s.203). 

 
Kanske är det därför män ofta upplever att kvinnor på en arbetsplats 
inte klarar av att samarbeta utan konkurrerar med varandra.  
 
Det intressanta är kanske just hur stor omedvetenheten om 
härskarteknik verkar vara. Kanske är detta en av anledningarna till att 
alla personer på ett möte inte pratar. Även om de inte blir 
osynliggjorda kan hierarkin och hur länge man varit på arbetsplatsen i 
allt för stor omfattning påverka vem som har rätt till utrymmet att 
prata och vems ord som värderas högre än andra. Här har chefen ett 
stort ansvar att vara observant men även att kanske ibland själv ta ett 
kliv tillbaka i diskussionerna. Att utbilda i första hand kvinnor i retorik 
kanske skulle vara ett bra sätt att stärka självförtroendet för många 
så att de vågar ta plats och tala mer på t.ex. möten. Kvinnor måste 
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lära sig att ”armbåga sig in mer” som en av de jag intervjuade 
påtalade. Helt enkelt våga ta mer plats. Kvinnor måste också bli 
bättre på att stötta varandra, det gäller även vid möten. Precis som 
män ofta bekräftar varandras åsikter måste kvinnor lära sig att göra 
det.      
 
Som chef är det synnerligen viktigt att vara medveten om vilka 
signaler man skickar ut. Ofta känner sig personal inte bekräftade av 
sina chefer och det är en sak, men att dessutom känna sig 
osynliggjord är ännu värre.  
 

”Män använder maktspråk mer än kvinnor. Det kanske är 
därför det är så många fler män som sitter på maktposi-
tioner.” (Bergqvist, 2007, s.220).  

 

Referenser 
 
Bergqvist, E. (2007). Härskarteknik. Frank. 
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Kapitel 11. Humankapital och hälsofrämjande arbete 
 

Martina Nilsson 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
I denna analysuppgift har jag valt att fördjupa mig i begreppet 
arbetsmiljö och hur jag kan arbeta vidare med hälsofrämjande arbete 
på Tekniska roteln. Vi har fått möjlighet att delta i en 
livsstilsundersökning som heter Docco (2009) på min arbetsplats; 
hela Tekniska roteln har deltagit, uppdelade i mindre undergrupper 
för att kunna få ut mer användbara siffror. Man har svarat på en 
enkät via nätet (anonymt) där man väger både frisk- och riskfaktorer 
från såväl arbete som fritid för att se hur alla medarbetare mår och 
även se hur vi är rustade för att tåla stress.  
 
Jag har tagit del av och djupanalyserat resultaten från denna 
undersökning, och har även haft diskussioner med gruppcheferna på 
Laboratoriesektionen samt rotelledningen för att komma fram till en 
lämplig handlingsplan med åtgärder för att vidareutveckla styrkorna 
och förbättra de svagheter som framkommit. Arbetsmiljö ingår som 
en stor och viktig del i det indirekta ledarskapet som också påverkar 
samtliga medarbetare, men även organisationen och all verksamhet 
på Laboratoriesektionen och Tekniska roteln. 
 
Syftet med denna analysuppgift är att utvärdera en livsstilsenkät och 
de resultat som framkom efter det att samtliga medarbetare på 
Tekniska roteln deltagit i denna. Jag har även valt att beskriva och 
reflektera övergripande kring ämnet arbetsmiljö med utgångspunkt i 
information som jag hämtat från litteratur.  
 

Metod 
 
I denna delstudie har jag främst arbetat med att analysera och 
utvärdera en livsstilsundersökning vid namn Docco (2009). Tekniska 
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roteln har deltagit och genomfört denna internetbaserade frågeenkät 
under våren 2009 för att utvärdera vår arbetsmiljö där begreppet 
stress särskilt analyserats. För att utvärdera resultaten från 
livsstilsundersökningen har jag haft diskussioner i grupp med samtliga 
i Tekniska rotelns rotelledning och också med gruppcheferna på 
Laboratoriesektionen, för att tillsammans komma fram till lämpliga 
åtgärder i en handlingsplan. Jag har dessutom tagit del av den 
litteratur och de dokument som vi blivit tilldelade på kursen 
Ledarskap, Kommunikation och Organisation, 15 hp., samt använt 
mig av kursdeltagarnas kommentarer och synpunkter runt ämnet 
arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete.  
 
Livsstilskartläggning - Docco 
Samtliga medarbetare på Tekniska roteln blev erbjudna att delta i en 
livsstilskartläggning, administrerad av Docco (2009), som genomför-
des av personalsektionen på Rikspolisstyrelsen under våren 2009. 
Docco är ett företag som grundades 1999 och som arbetar för att 
upprätthålla hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga samt att 
förebygga och motverka stressrelaterade besvär inom olika 
organisationer och företag. Doccos hälsosystem är ett verktyg som 
ska användas av individen, företaget och företagshälsovården och är 
alltså tänkt att fungera som ett komplement till företagshälsovården. 
Idag används Doccos hälsosystem av ca 40 större företag och 
organisationer i Sverige. Livsstilskartläggningen består av frågor som 
rör både privatliv och arbetsliv och ger därför en helhetsbild över hur 
individen mår. Utgångspunkten för kartläggningen är att vi alla har 
olika belastningar och resurser som påverkar vår hälsa, och att det är 
balansen mellan dem som avgör vilken stressnivå vi upplever i våra 
liv. Är man rustad med en stor andel resurser anses man kunna 
hantera mer belastningar utan att bli stressad (Docco, 2009). 
 
Kartläggningen består av en enkät som fylls i enskilt av respektive 
medarbetare. Enkäten är anonym, men en grupptillhörighet noteras 
dock enligt en tidigare bestämd indelning för att kunna läsa ut 
eventuella skillnader i hälsostatus hos de olika grupperna. Varje 
medarbetare får ett individuellt resultat som är uppdelat i tre 
huvudområden; ”din situation”, ”din stresskänslighet” samt 
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”symptom”. Tillsammans med resultatet redovisas dessutom ”goda 
råd” med förslag på lämpliga åtgärder och förbättringsområden. 
Målsättningen är att ge kunskap och motivera till förändringar som 
leder till en minskad stressnivå och som ger bättre förutsättningar för 
att klara av de pressade situationer som kan uppstå (Docco, 2009). 
 
Resultaten under ”din situation” är uppdelade i arbete och privatliv 
och redovisas i form av belastningar (krav och orosmoment i arbetet 
samt privat situation och livshändelser) och resurser (kontroll, stöd 
och mening/belöningar i arbetet samt goda vanor). Resultaten under 
”din stresskänslighet” redovisas i form av tre olika egenskaper (Typ A, 
Typ B och Ilska). Hur vi reagerar under negativ stress påverkar styrkan 
hos de olika egenskaperna. Under det tredje området ”symptom” 
redovisas eventuella stressymptom uppdelade i hälsa (beteende-
mässiga, känslomässiga, kroppsliga och kognitiva symptom) samt 
utmattning (energilöshet, håglöshet, spändhet och mental trötthet). 
 
Förutom det individuella resultatet redovisas även avidentifierade 
gruppresultat för ansvarig uppdragsgivare, som sedan presenterar 
resultatet vidare för berörda chefer och grupper. Målet är att 
identifiera eventuella åtgärder som kan leda till en bättre arbetsmiljö, 
men resultatet kan även användas för att arbeta förebyggande med 
att utveckla en organisation som är frisk och hälsosam på lång sikt. 
Dessutom kan redan goda resurser identifieras och därmed bevaras 
och stärkas ytterligare. En handlingsplan med lämpliga aktiviteter och 
åtgärder sammanställs sedan utefter de resultat som framkommit. 
  
Svarsfrekvensen för oss blev 108 svarande av totalt 123 medarbetare 
på hela Tekniska roteln (88%). På Laboratoriesektionen svarade 28 av 
32 personer (87,5%). Belastningar, resurser och svar på övriga frågor 
redovisas som ett genomsnittligt resultatvärde graderat mellan 1 och 
4 och i vissa fall med antalet svarande (om antalet svarande som 
ingått i gruppen är tillräckligt högt, minst 10 personer).  
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Resultat  
 
Livsstilsmätningsresultat 
De resultat som framkom från Tekniska roteln sammanställdes dels i 
9 separata grupper (Rotelledningen, Fingeravtrycksgruppen, 
Spårgruppen, Dokumentationsgruppen, Fältsektionen-Norr, Fältsek-
tionen-Mitt, Fältsektionen-Syd, Bombskyddssektionen, Kansli/FA-
team) och dels för roteln som helhet. Varje sammanställning har 
granskats separat, men den handlingsplan som tagits fram grundar 
sig främst på resultaten för roteln i sin helhet. 
 
Det övergripande resultatet för hela Tekniska roteln blev ett värde på 
3,13 för Resurser och ett värde på 2,40 för Belastningar (samtliga 
värden graderas mellan 1-4). Utifrån dessa värden fås en differens på 
0,73, vilken enligt Docco optimalt ska landa på 1,0 (genomsnittet 
bland alla ca 5000 personer som genomfört Doccos enkät är 0,86). 
Den resurs som var störst på roteln var socialt stöd privat (3,33) och 
den största belastningen var livshändelser (3,35). Positivt var att 
orosmoment i arbetet fick det lägsta värdet bland belastningarna 
(1,77), medan värdet för meningar och belöningar i arbetet var den 
resurs som hamnade lägst (2,97).  
 
I det mer detaljerade resultat som sedan presenteras från undersök-
ningen rangordnas samtliga påståenden (belastningar och resurser) i 
fallande ordning. Denna typ av resultatredovisning ger en tydlig 
översikt och ett bra underlag för att sammanställa en handlingsplan. 
Störst fokus på förändring läggs gärna på de områden där störst antal 
personer anser att det finns hög belastning eller låg resurs, samtidigt 
som några av de påståenden som framkommer är extra oroande 
trots ett lågt antal svarande (hot/våld i arbetet, orolig att förlora 
jobbet, fysisk/psykisk misshandel). I resultaten kan man även utläsa 
vilka resurser som bör utvecklas, där bl.a. brist på återkoppling/ 
feedback och hantering av konflikter nämns. Dessutom ger resultaten 
en bild av medarbetarnas stresskänslighet, stressymptom samt 
utmattning vilket också beaktas i planerade åtgärder framöver. 
  
Arbetet med att ta fram en handlingsplan gjordes i samarbete med 
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övriga rotelledningen och personer från Personalavdelningen. Vi 
hade en diskussion där vi tog hänsyn till alla de svar som kommit 
fram ur livsstilsundersökningen och sammanställde en handlingsplan 
med åtgärder för roteln i sin helhet. Jag har, som sektionschef för 
Laboratoriesektionen, dessutom granskat resultaten från de tre 
grupperna som ingår i sektionen lite extra. En diskussion fördes med 
de tre gruppcheferna runt resultaten som framkommit från deras 
respektive medarbetare. 
 
På Laboratoriesektionen var resultatet i stort sett detsamma som för 
roteln i sin helhet. Vissa skillnader med en högre andel av några svar 
kan ses i de olika grupperna/sektionerna, vilket kan komma att leda 
till speciella åtgärder framöver i något fall. Den direkta/fysiska 
arbetsmiljön är i många fall unik för respektive grupp på roteln 
eftersom en hel del kemikalier och metoder inom laboratoriet ställer 
specifika krav på hantering och arbetsmiljö.  
 
Resultat kopplat till litteratur på området 
Arbetsmiljö är ett omfattande och viktigt begrepp inom ledarskap, 
som anses ha tagit sin början i samband med industrialiseringen (i 
mitten av 1800-talet). En investering i området arbetsmiljö är ofta en 
stor framgångsfaktor som gynnar både den enskilde medarbetaren 
och organisationen (Lindmark & Önnevik, 2007).  
 
I perioder då medarbetare går igenom kriser och har personliga 
problem kan man som chef behöva ge extra tydlig vägledning för att 
hålla fokus på det arbete och den verksamhet man utför där. 
Yrkeslivet, privatlivet och personligheten är för många tätt 
sammankopplade, vilket gör att de problem som inte har sitt 
ursprung på arbetsplatsen ändå kan komma att ge sitt uttryck där. 
Skuld kan då felaktigt komma att läggas på arbetsgivare och 
arbetskamrater i svåra situationer i livet som en försvarsmekanism. 
Som chef och ledare ska man i sådana situationer vara beredd på att 
särskilt stötta och uppmuntra ett bra arbete men inte agera passivt 
för att man tycker synd om medarbetaren. Uppstår konflikter måste 
de hanteras och man bör vara tydlig med att man fortsättningsvis 
förväntar sig ett väl utfört arbete och ett gott beteende, vilket ofta 
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hjälper medarbetaren att få ordning på sitt liv igen (Wennberg & 
Norberg, 2007).  
 
Såväl fysiska som psykiska faktorer ingår i begreppet arbetsmiljö där 
fyra nyckelpunkter särskilt har identifierats som faktorer som gör 
medarbetare långtidsfriska (Lindmark & Önnevik, 2007):  

 tydliga mål  

 ett kreativt arbetsklimat  

 delaktighet och medbestämmande samt  

 ett gott ledarskap  
 

Att arbeta medvetet med arbetsmiljö möjliggör alltså också en bättre 
verksamhet (med ökad produktivitet och ökad kvalitet) förutom hälsa 
och välmående för organisationens medarbetare och är ofta mycket 
väl investerad tid och väl investerade pengar. Det finns många olika 
aspekter att ta hänsyn till när man väljer att arbeta målmedvetet 
med arbetsmiljö i syfte att skapa de optimala förutsättningarna för 
organisationen och dess verksamhet. Förändringar i arbetsmiljön i 
form av hur man inreder och bygger sina lokaler kan t.ex. också 
hjälpa till att skapa ett utökat samarbete och uppmuntra till 
kommunikation om man väljer öppna, fria ytor (Capotondi, 2007).   
 
För att förstå och kunna förebygga problem som finns i arbetsmiljön 
kan man använda sig av fyra olika sorters synsätt eller glasögon; 1) 
den sociala arbetsmiljön (umgängesformer, beteenden, tilltal, 
värderingar, hierarkier, samtal, möten, konfliktmönster), 2) den 
fysiska arbetsmiljön (lokaler, utrustning), 3) informationsmiljön 
(tillgång och typ av information, möten, samtal) och 4) medar-
betarnas tankar och känslor som rör deras arbete (motivation, bra 
ledarskap, arbetsmiljö, myndigheten/företaget) (Capotondi, 2007).  
 
Att utvärdera en verksamhets arbetsmiljö är nödvändigt för att 
komma fram till lämpliga åtgärder. Detta ska med fördel göras 
kontinuerligt och utgör en stor del av det personalansvar och de 
åtaganden man har som chef. Dessutom kan en extern utvärdering 
(som Docco) vara värdefull i vissa situationer. Nära relationer till 
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organisationen saknas då, vilket kan skapa mer legitimitet och 
trovärdighet för resultat och åtgärder (Lindmark & Önnevik, 2007).  
 
Två av de konkreta åtgärder som noterats i handlingsplanen som togs 
fram vid utvärderingen av livsstilsundersökningen Docco (2009), var 
konflikthantering och förmågan att ge feedback. Jag har därför valt 
att fördjupa mig lite i betydelsen av dessa två begrepp.  
 
Konflikter beskrivs mestadels som destruktiva (där det som ibland 
kallas konstruktiva konflikter snarare kan anses som oenighet under 
trygga former eller diskussioner som är givande för verksamhet och 
individ). De destruktiva konflikterna leder till sämre trivsel, 
aggressivitet, försämrad arbetsmoral och ångest. Att helt undvika 
åsiktsskillnader leder dock till tystnad vilket motverkar utveckling och 
konstruktiva idéer. Alla individer har olika konfliktmönster som man 
som ledare behöver känna till. När en konflikt uppstår bör man 
öppna upp för diskussion och försöka nå en konstruktiv förbättring 
med fokus på att hitta en gemensam lösning. De dolda konflikterna 
”ligger och pyr under ytan” och visar sig ofta som klagomål, skvaller, 
känslor av att vilja ge igen och plötsliga känsloutbrott. Orsakerna till 
konflikter kan vara missförstånd, personkemi, makt och ledarskap, 
sakkonflikter, personliga problem men även konflikter utan tydlig 
orsak (Capotondi, 2007; Nilsson & Waldemarsson, 2008).  
 
 
Att förebygga konflikter bygger på att långsiktigt etablera en positiv 
arbetsmiljö där alla är medvetna om vad som förväntas av dem och 
vad organisationen vill uppnå. Att hantera en konflikt som har 
uppstått gör man bäst genom att ta tag i det och verkligen prata om 
orsaken och fokusera på sakfrågan/konfliktens kärna (och inte på 
person). Två frågor som bör bli besvarade när man hanterar 
konflikter är ”Hur är det nu?” och ”Hur vill vi ha det?”. Man bör vara 
inställd på att försöka förstå och acceptera varandra för att se nya 
vinklar på problemet. Man bör också bearbeta en konflikt på en 
lämplig plats (inte på firmafesten), se till att ha tid och lägga bort 
begrepp som vinna eller förlora i diskussionen (Capotondi, 2007; 
Nilsson & Waldemarsson, 2008).  
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Att ge och ta feedback syftar till att utveckla, förstärka och förändra 
och leder ofta till något positivt både för individen och för 
verksamheten. För att utveckling ska kunna ske är det viktigt att utgå 
från, och prata om verkligheten och hur det är nu. Syftet med 
professionella medarbetarsamtal är att förstärka det som i nuläget är 
positivt samt att utveckla det som kan bli bättre. När man ger 
feedback är det av stor vikt att man är klar över vilka avsikter man 
har med sin feedback, vilka kan delas in i tre olika typer:  

 Förstärka ett positivt beteende genom att tala om vad man 
tycker är bra.  

 Förändra ett negativt beteende genom att dra gränser för vad 
man accepterar och även vara konstruktiv och visa på hur man 
kan förändra det beteendet.  

 Utveckla och förbättra ett beteende genom at tala om vad som 
är bra, och visa på hur det som inte är bra kan förbättras. 
(Capotondi, 2007) 

 
När man ger feedback är det viktigt att man inte väntar för länge 
efter en händelse och inte heller drar alla över en kam, utan att man 
ger feedbacken till rätt person eller grupp. Man bör även tala direkt 
till sin medarbetare och i formen av ”jag” och ”du”. Efter att man har 
beskrivit ett beteende som man vill förändra kan man övergå till 
vilken känsla man får av det beteendet och slutligen till vilken 
konsekvens detta får (orsak och verkan). Det gör det enklare att 
sedan tillsammans se konstruktivt på problemet för att hitta en 
lämplig förändring och utveckling. Upplever man att det finns 
aggression eller spänd stämning kan det vara bra att säga det och 
sedan tillsammans hitta orsaken och anledningen till det (Capotondi, 
2007). 
 
Livsstilsundersökningen Docco (2009) är särskilt fokuserad på att 
belysa stresskänslighet och stressymptom bland medarbetarna i 
organisationen. Stress syftade ursprungligen till att förbereda oss för 
strid eller flykt för att överleva, och är ett fysiskt och psykiskt tillstånd 
som vi alla fortfarande upplever i olika grad under livet. Vi upplever 
och handskas med stress på olika sätt men pågår stressen under en 
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längre tid kan det påverka vårt immunförsvar, våra känslor och vår 
tankeförmåga negativt och kroppen bryts till slut ner. Fyra faktorer; 
motion, kost, sömn och mental träning, anses särskilt viktiga för att 
minska och även förebygga stress (Lindmark & Önnevik, 2007; 
Wennberg & Norberg, 2007).  
 

Diskussion och slutsatser 
 
Resultaten av livsstilsenkäten Docco (2009) är ett mycket bra verktyg 
som man kan ha stor användning av vid verksamhetsplanering samt 
vid framtida utvecklingssamtal. Resultaten kommer att användas vid 
flera situationer framöver och även ligga till grund för flera åtgärder. I 
resultatredovisningen av den genomförda livsstilsundersökningen 
Docco belystes särskilt det man kallar för resurser som kan utvecklas. 
Det som nämns där (bland roteln i sin helhet) var deltagande i beslut 
rörande arbetets organisation, återkoppling för mina insatser, lön, 
beröm för väl utfört arbete, karriärutsikter samt hantering av 
konflikter. Flera av dessa punkter, de som anses möjliga och 
relevanta att åtgärda, har tagits upp i en handlingsplan. 
  
Begränsningar finns alltid när man utgår från svar i en enkät, vilka är 
viktiga att beakta. Vissa av frågeställningarna gör det möjligt för egna 
tolkningar och man kan anta att inte alla har utgått från exakt samma 
betydelse av frågornas formulering, vilket påverkar betydelsen och 
innebörden av svaren. Dagsformen vid tillfället då man besvarade 
frågorna har säkert också sin inverkan på svaren som därför kan skilja 
lite från dag till dag. Dessutom gör en avidentifierad enkät det svårt 
att aktivt kunna gå in och åtgärda/förbättra eventuella orosmoment 
som framkommer i resultaten på individnivå. 
 
Förutom att en konkret handlingsplan har tagits fram med resultatet 
av kartläggningen som grund, är det också ett bra underlag att ha vid 
kommande utvecklingssamtal. Dessutom har kartläggningen tydlig-
gjort vissa saker som samtliga chefer med personalansvar på roteln 
bör vara extra lyhörda för. Man ska heller inte glömma bort att 
individen har ett eget ansvar för sin hälsostatus där kost, motion och 
det liv vi lever utanför vårt arbete påverkar oss i hög grad. 
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Fördelningssamtal av arbetsmiljöansvaret har skett ner till nivå 5 (det 
direkta ledarskapet) i viss utsträckning på Tekniska roteln men vi 
kommer att involvera myndighetens Personalavdelning framöver för 
att få ytterligare utbildning i vad arbetsmiljö handlar om och vilket 
ansvar det medför för samtliga med ledarfunktion. Vi kommer 
dessutom att arbeta för att skapa en ökad trygghet på arbetsplatsen 
där man upplever att man har den utbildning och den information 
som krävs för att utföra ett säkert arbete samt att 
läkarundersökningar som anses lämpliga genomförs med hjälp av 
företagshälsovården. I vårt systematiska arbetsmiljöarbete har vi 
också ett bra samarbete med våra skyddsombud samt stor hjälp av 
de regelverk och lagar som finns inom området (bl.a. via Arbetsmiljö-
verket). 
  
Begreppen arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete är otroligt viktiga i 
rollen som indirekt ledare. Väljer jag att arbeta målmedvetet och 
strategiskt med dessa frågor och ser till att arbetsmiljö ingår naturligt 
i vardagen är jag övertygad om att alla vinner på det i organisationen! 
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DEL V: 
 

FRAMTID OCH OMVÄRLD  
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Kapitel 12. Motstånd till förändring 
 

Lena Rundstedt 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Under 2009 har det pågått en omfattande omorganisation inom 
polismyndigheten i Västra Götaland, vilket innebär både förändring i 
organisationens struktur och arbetsmetoder. Förändringen strävar 
efter att verksamheten skall bli mer effektiv. Effektiv i den 
bemärkelse att polisområdet når upp till mål som är satta och att vi i 
förändringen lyckas skapa en organisation som motsvarar dessa krav. 
En lyckad förändring är också att vi alla som berörs känner 
delaktighet, en vilja till förändring samt en tro att förändringen är till 
gagn för oss alla.  
 
I denna analysuppgift är syftet att förstå hur olika faktorer påverka 
den enskilde i det förändringsarbete som pågår inom polisområde 
Storgöteborg.  
 

Metod 
 
Den metod jag har använt är att studera den litteratur som ingår i 
studiematerialet till denna kurs. Jag har också använt mina egna 
erfarenheter utifrån att ha deltagit i olika förändringsprojekt inom 
polisen samt att jag ingår i styrgruppen för det förändringsarbete 
som nu pågår inom polisområde Storgöteborg. Jag har vidare i min 
ledningsgrupp genomfört en mindre enkätundersökning kring 
förändringsmotstånd. Enkätundersökningen genomfördes i samband 
med ett ledningsmöte och 12 chefer har lämnat svar.  
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Resultat 
 
Litteratur kopplat till egna erfarenheter 
När Jacobsen (2004) beskriver en förändringsprocess utgår han ifrån 
att en process är något som utvecklas över tid. Det startar med en idé 
men dessa abstrakta lösningar måste ombildas till konkreta 
handlingar och objekt. Förändringen kan då betraktas, menar 
Jacobsen, som en översättningsprocess. Han menar vidare att 
förändringen också kan betraktas som en emotionell process 
eftersom förändringar väcker känslor hos den enskilde. Dessutom 
kan det vara inslag av maktkamp, pengar och oenighet varför även en 
förändring kan ha inslag av att vara en politisk process. Att det 
uppstår motstånd till förändringar menar Jacobsen (2004) är naturligt 
om man utgår från att man ser förändringsprocess just som en 
emotionell och politisk process.  
 
Angelöw (1991) menar att människor har behov av förändringar och 
att förändringar inte ovillkorligen leder till motstånd. Han menar att 
anledningen till att motståndet uppstår ofta beror på att förändringar 
är toppstyrda, där de anställda blir presenterade färdiga förslag vilka 
de inte har någon möjlighet att påverka.  
 
När man skall studera motstånd som försvårar förändringar menar 
Jacobsen (2004) att motstånd till förändring är något som företas av 
människor och att anledningarna till motståndet kan vara många och 
komplexa. Han menar att man kan dela in motståndet i olika typer 
beroende på om de är: 
 

 Personliga och individuella  

 Sociala 

 Teknologiska  

 Knutna till omgivningen 
 
Jag har valt att här titta på de orsaker till motstånd som Jacobsen 
(2004) kategoriserar under personliga/individuella och sociala. 
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Det finns alltså många faktorer som kan påverka den enskilde till att 
motsätta sig förändringar. En av orsakerna kan vara att det finns en 
oenighet om nödvändigheten av förändringen eller om den idé som 
skall processas är rätt. Detta är vad Jacobsen (2004) kallar en 
yrkesmässig oenighet. Denna oenighet kan också vara en täckmantel 
för många andra orsaker hos den enskilde. 
 
I det förändringsarbete som nu pågår inom Storgöteborg kommer 
alla medarbetare på något sätt att påverkas. Påverkan kan vara i form 
av ändrade arbetsuppgifter, ändrad lokalisering av arbetsplatsen och 
nya medarbetare eller chefer. Jacobson (2004) hänvisar till Chris 
Argyris och Donald Schön som menar att människans psykologiska 
försvarsmekanismer aktiveras när någon försöker förändra deras 
förutsättningar. Denna förändring upplevs som ett hot som påverkar 
den enskilde eftersom några kommer att vinna och några kommer att 
förlora. Ingen vågar pröva något nytt med tanke på den förlust som 
kan uppstå. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2008) pekar på att fruktan för det okända kan 
leda till motstånd. Även om många tycker att det är stimulerande och 
kompetensutvecklande att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter så 
finns ändå en osäkerhet hos de flesta, en rädsla för det okända. Det 
är ju inte för inte som uttrycket ”man vet vad man har, men vet inte 
vad man får” kommit till. Det man har är tryggt och säkert. Man vill 
inte att något skall ändras. 
 
I rädslan för det okända menar Jacobsen (2004) att rädslan för att 
förlora sin anställning är särskilt stark. Men även om oron att förlora 
sin anställning inte finns bland de polisanställda så finns den hos de 
som är civilanställda inom myndigheten. Anledningen är givetvis att 
civilanställda tidigare i besparingstider blivit friställda medan det 
däremot aldrig hänt att poliser blivit uppsagda av den anledningen. 
Men även om poliser inte riskerar sin anställning så påverkar de 
civilas oro deras omgivning.  
 
Ett motstånd kan uppstå även om konsekvensen inte blir så 
dramatisk som att förlora sin anställning. Att förlora sitt rum kan 
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också innebära ett motstånd. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att 
ett motstånd kan uppstår för att den symboliska ordningen 
förändras. Rummet står då för en symbol som påvisar min position 
och status inom organisationen. Även om rummet inte står för status 
är förändringen av att byta rum ett avsteg från rutiner. 
  
Att detta påverkar en förändring kan illustreras av följande: I 
samband med en ombyggnation av polisstationen i Kortedala var ca. 
20 medarbetare tvungna att flytta ut från sin ordinarie arbetsplats till 
en tillfällig lokal. Arbetsuppgifter, arbetskamrater och chefer var 
exakt desamma. Utflyttningen varade i 8 månader och den lokal som 
vi använde var belägen bara 200 meter från vår ordinarie. Denna flytt 
föregicks av många diskussioner som var koncentrerade kring alla 
negativa konsekvenser denna förändring innebar. Det fanns allstå ett 
stort motstånd trots att ingen egentligen led någon personlig förlust 
av att byta arbetsplats.  
 
Att en polis blir pensionär innebär, liksom för andra som går i 
pension, stora förändringar. Men när en polis slutar sin anställning 
lämnar han också tillbaka sin polislegitimation. Polis är inte något 
man arbetar med utan något man identifieras med dygnet runt. I ett 
förändringsarbete kan motstånd uppstå på grund av risken att förlora 
sin identitet menar Jacobsen och Thorsvik (2008). Men identiteten är 
inte bara förknippad med yrket utan också med den arbetsuppgift du 
har eller vid vilken enhet du tjänstgör. Jag skulle också vilja koppla 
ihop risken att förlora sin identitet med risken att förlora sin status. 
Knutsson & Granér (2001) menar att det inom polisen finns olika 
uppgifter som har hög respektive låg status. Att bli tvungen att byta 
arbetsuppgifter och kanske förlora den uppgift som har en ”högre 
status” kan leda till ett förändringsmotstånd.   
 
Statusen eller identiteten skall också sättas i samband med var i den 
formella hierarkin man befinner sig. Även om det i förändringen inte 
finns någon risk att få sluta sin anställning kan alltså den identitet och 
status som den enskilde har inom yrket riskera att rubbas. I den 
förändring som vi inom polisområde Storgöteborg står inför är det 
just befäl och chefer som riskerar att förlora sin yrkesidentitet. 
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Status, makt och att förlora sin identitet är begrepp som jag tycker 
ligger nära varandra. Ett exempel där just förlust av status spelade en 
stor roll i motståndet till en förändring var när en enhet skulle 
upplösas och övergå i andra enheter med motsvarande arbets-
uppgifter. Denna enhet hade vad vi kan kalla en högre status. 
Arbetsuppgiften var i den så kallade ingripande verksamheten men 
de tillhörde en avdelning med ett länsövergripande ansvar. Inom 
varje närpolisområde fanns poliser med samma arbetsuppgifter men 
där det geografiska ansvarsområdet var inom de närmaste 
närpolisområdena. Skillnaden var alltså att denna styrka kunde tas i 
anspråk över hela länet när poliserna i närpolisorganisationen inte 
kunde eller hade möjlighet att klara situationen själva. Trots att 
arbetsuppgifterna var desamma fick denna enhet en högre status än 
andra. Denna ”status” blev efter hand ännu mer markant allt 
eftersom både befäl och chefer anslöt sig till den uppfattningen. När 
så enheten upplöstes och personalen vid enheten skulle ansluta till 
närpolisorganisationen var motståndet kompakt. Förändringen 
misslyckades. Arbetsuppgiften skulle klaras inom närpolisorganisa-
tionen med den personal som skulle omfördelas från den 
länsövergripande enheten. När förändringen på pappret var genom-
förd hade knappt någon personal tillförts närpolisorganisationen.  
 
I begreppet rädslan för det okända menar Jacobsen (2004) också 
ligger en rädsla i att klara av framtida arbetsuppgifter. En förändring 
kan också innebära mer omfattande arbetsuppgifter både under och 
efter processen. Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp att krav på ny 
kompetens och ny kunskap kan komma att läggas på enskilda 
medarbetare och detta kan leda till motstånd. Behov av och 
efterfrågan på olika typer av specialisering kan förändras eller 
försvinna i samband med en organisationsförändring.  
 
Jacobsen (2004) beskriver också hur förlust av personliga fördelar kan 
leda till motstånd. Eftersom den organisationsförändring som 
genomförs inom Storgöteborg kan innebära en förlust av personliga 
fördelar för flera i chefsställning skulle det kunna vara en anledning 
till motstånd. Att minska ner antalet chefer och befäl berör inte 



94 

 

enbart de som innehar dessa tjänster utan det minskar också 
utrymme för de som vill avancera och göra karriär. Att inte erhålla en 
chefstjänst efter förändringen innebär inte för nuvarande chefer 
någon direkt ekonomisk förlust. Ingen får sänkt lön men i 
förlängningen kan det bli en lägre löneutveckling och möjligheten till 
framtida karriär begränsas. 
 
Mycket tid tillbringas på arbetsplatsen och de sociala banden blir 
mycket starka. Risken för förlust av positiva sociala relationer kan 
vara en källa till motstånd, det vill säga att inte längre arbeta 
tillsammans med någon man trivs med. På en arbetsplats finns också 
sociala relationer mellan individen och organisationen. Detta kallar 
Jacobsen (2004) för psykologiska kontrakt. Det kan vara 
förhållningsätt medarbetare emellan, alla vet sin roll på en 
arbetsplats och att inte vilja rubba denna balans kan vara en orsak till 
motstånd. 
 
När det gäller maktrelationer hänvisar Jacobsen och Thorsvik (2008) 
till Egeberg som menar att varje förändring av organisationen kan 
leda till att maktrelationer förändras. Risken att i förändringen mista 
sin möjlighet att påverka kan vara en anledning till att motsätta sig en 
förändring.  
 
Resultat från enkätundersökningen 
I Storgöteborgs ledning ingår förutom polisområdeschefen och 
biträdande polisområdeschefen även två kommissarier med 
funktionsansvar, en med ansvar för kriminalpolisiära frågor och en 
för ordningspolisfrågor. Förutom områdets ledning ingår i lednings-
gruppen elva enhetschefer. 
 
I det nya förslaget till ledningsstruktur skall antalet enheter minskas 
till sju. Chefsposterna skall tillsättas genom nyrekrytering. Situationen 
har därför varit och är väldigt speciell för denna grupp. De skall 
motivera och leda sin personal i förändringsprocessen, medverka i 
styrgrupperna för förändringsarbetet samtidigt som de är medvetna 
om att de själva kanske inte har en chefsposition i den nya 
organisationen. 
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Avsikten med enkätundersökningen var att få svar på hur cheferna i 
ledningsgruppen upplever den pågående förändringen. I denna 
delanalys redovisas svaren avseende hur enhetscheferna ser på sin 
egen och personalens vilja till förändring av verksamheten samt 
faktorer som kan påverka denna inställning. 
   
Faktorer som påverkar upplevelsen av motstånd till förändring 
 
Ledningsgruppen fick en lista över åtta faktorer som enligt 
litteraturen kan leda till motstånd i ett förändringsarbete. De fick i 
uppgift att prioritera tre olika faktorer (i prioritet 1-3) som skulle 
kunna påverka dem till att känna motstånd till en förändring. Svaren 
föregicks av en förklaring av vad de olika faktorerna stod för. 
 
Av svaren framgår tydligt att det är två alternativ som utmärker sig. 
Den första är ”förlusten av makt”. Av de tolv som fyllt i enkäten så 
har sex ansett att detta är den viktigaste anledningen. Totalt har tio i 
gruppen med denna faktor i sina svar.  
 
Det andra alternativet som utmärker sig är ”förlusten av positiva 
sociala relationer”. Av de tolv som svarat så har tre markerat den 
som den viktigaste. Totalt elva har med denna faktor i sitt svar. 
 
För att belysa svaren ytterligare har jag poängsatt prioriteringarna. En 
etta ger tre poäng, en tvåa ger två poäng och en trea ger ett poäng. 
Resultatet visar då att just ”förlust av makt” och ”förlust av de 
positiva sociala relationerna” är de faktorer som påverkar mest. De 
får samma antal poäng. Övriga faktorer hamnar på ungefär samma 
resultat. Den faktor som får lägst poäng är ”oron för att inte klara 
framtida uppgifter”. 
 
Kollegors bedömning av faktorer som påverkar upplevelsen av 
motstånd till förändring 
 
Jag ställde också samma fråga men istället för att utgå från sig själva 
bad jag ledningsgruppen svara utifrån vad de tror att övriga chefer i 
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gruppen skulle svara. Resultat blir då en tydlig markering av att det är 
”förlusten av makt” som är viktigast. Av de tolv som svarat, har 
liksom i fråga 1, sex ansett att det är den faktor som påverkar mest 
och totalt elva i gruppen har med denna faktor i sina svar. Men om 
jag ser till den sammanlagda poängsumman så utmärker sig denna 
faktor som klart högst poängsatt.  
 
”Förlust av status” som fick en påfallande låg siffra i svaren om vad 
som påverkar mig själv, fick nu en hög poäng och är den faktor som 
därefter tros vara vad som upplevs som mest viktig av kollegor. 
 
Medarbetares bedömning av faktorer som påverkar upplevelsen av 
motstånd till förändring 
 
När ledningsgruppen svarar på samma fråga, men utifrån hur deras 
personal skulle svara, är svaren inte desamma. Här är det tre faktorer 
som bedöms högt. Dessa är: ”förlusten av positiva sociala relationer”, 
”förlust av personliga fördelar” samt ”oro för att inte klara framtida 
arbetsuppgifter”. 
 
Egen förändringsvilja 
 
Ledningsgruppen fick också gradera på en skala mellan ett och fem 
hur de upplever sin egen förändringsvilja. 1 står för ”inte alls villig” 
och 5 står för ”mycket förändringsvillig”. Alla i gruppen har svarat 
högt, med en fyra eller femma.  
 
Kollegors förändringsvilja 
 
På samma fråga, fast riktad mot om de tycker att övriga i 
ledningsgruppen är förändringsvilliga, är svaren mer tveksamma. Fem 
bedömer kollegorna i ledningsgruppen som ”mycket villiga” (5) 
medan fem andra bedömer dem som ”inte så förändringsvilliga” (1-
3). 
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Medarbetares förändringsvilja 
 
Kring frågan om de tror att deras medarbetare är villiga till förändring 
blir svaren övervägande mot ”inte alls villiga”. Nio svar hamnar på 
steg 1 eller 2.  
 

Diskussion och slutsatser 
 
Slutsatser av enkätundersökningen 
Tanken med den enkätundersökning som jag genomfört var att 
försöka se hur den enskilde i ledningsgruppen uppfattar sin egen, de 
övriga i ledningsgruppens samt personalens syn på olika frågor. Det 
har inte direkt framkommit att det skulle vara något motstånd till 
förändringen hos chefer men att det finns en oro är helt klart. De 
bedömer också medarbetarnas förändringsovilja som högre än sin 
egen. En synbar effekt har varit att det är väldigt lite diskussion i 
ledningsgruppen och styrgruppen. Att inte ens utifrån den 
yrkesmässiga synen på förändringen ta upp en diskussion är enligt 
min syn märkligt, speciellt med tanke på den samlade kunskap om 
verksamheten som ledningsgruppen besitter. Eftersom lednings-
gruppen också är styrgruppen för de projektgrupper som arbetar 
med förslag till förändring, borde det förekomma mer diskussion där.  
 
Svaren visar att just ”förlusten av makt” är det som är den viktigaste 
faktorn för förändringsmotstånd. Makt sett som påverkan tror jag är 
vad ledningsgruppen uttalat sig om. Om jag sätter makt i relation till 
att kunna påverka skulle denna form av motstånd i första hand 
uppstå bland chefer och befäl. Enligt min uppfattning är ett skäl till 
varför någon vill bli chef just möjligheten till att kunna påverka. Som 
enhetschef blir du tillfrågad eller får möjlighet att utrycka din åsikt i 
många frågor. Därmed blir risken att förlora denna möjlighet en stor 
anledning till att motsätta sig en förändring. Jacobsen (2004) sätter 
makt i relation till att ha viktiga arbetsuppgifter. Att få förändrade 
arbetsuppgifter kan innebära begränsade möjligheter att medverka 
eller fatta olika beslut vilket också begränsar möjligheten till att 
påverka. 
 



98 

 

I ordet makt ligger också att kunna styra och bestämma över andra. 
Det är denna tolkning som jag tror påverkar enhetscheferna i 
ledningsgruppen i hur de värderar hur andra i gruppen upplever 
”förlusten av makt”. Även om motståndet på grund av ”förlust av 
makt” borde vara en större anledning till motstånd hos chefer och 
befäl så skulle också makt kunna kopplas till andra inom 
organisationen. Förändringar leder till ändrade maktförhållande och 
Jacobsen (2004) skiljer mellan formell och informell makt. Den 
informella makten hänger inte ihop med vilken ställning man har 
utan är förbunden med att man kontrollerar avgörande arbets-
uppgifter. Enhetscheferna har inte ansett att denna faktor skulle 
påverka sina anställda. Det hänger troligtvis ihop med att de inte ser 
”förlust av makt” utifrån denna definition utan istället utifrån tanken 
om att styra och bestämma över andra.   
 
Att ”förlusten av positiva sociala relationer” kommer så högt upp i 
prioriteringen för ledningsgruppen tycker jag är förvånande. Det 
måste tyda på att de tillfrågade trivs på sina arbetsplatser och att de 
trivs med medarbetarna runt omkring sig. Att vara chef innebär ju 
annars att man är relativt ensam. Dessutom har det på enhetschefs-
tjänsterna varit en ganska stor rörlighet de sista åren.  
 
Jag tycker att det är förvånansvärt att det inte uppstått mer 
motstånd till förändringen inom ledningsgruppen. Rädslan att ”bli av 
med sin makt” kanske visar att man helt enkelt inte vågar visa något 
motstånd på grund av att man då riskerar att bli av med sin makt 
genom att inte få en chefstjänst i den framtida organisationen. För 
trots att polisområdeschefen bjuder in till diskussion, eller vad jag 
skulle vilja kalla inbjuder till ett positivt motstånd, har inte 
ledningsgruppen tagit den diskussionen. Det har varit mycket tyst.  
 
Allmänna slutsatser angående motståndet till förändringar inom 
organisationer 
Att motstånd till förändringar uppstår är för mig något naturligt. Det 
är normalt att reagera. Egentligen tycker jag att om jag som enskild 
inte reagerar på förändringar så visar jag heller inget intresse för den 
verksamhet och organisation som jag är en del av.  
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Både Angelöw (1991) och Jacobsen (2004) tar upp att motstånd 
oftast upplevs som något negativt. Istället borde ett visst motstånd 
betraktas som en diskussion i processen. Alla inom polisområde 
Storgöteborg kommer på något sätt att beröras av den förändring 
som är planerad och om det inte blir någon form av reaktion så är det 
inte sunt.  
 
Att utrycka sina åsikter skall inte upplevas som motstånd utan borde 
ses som ett engagemang, ett engagemang och en vilja till att den 
förändrings som sker skall leda till något gott. Det måste till en 
diskussion för att förändringar skall leda till målet och därmed 
lösningen av upplevda problem även om lösningen kanske inte 
motsvarar den tanke som fanns från början. Vad som är extra 
intressant i denna förändring är att de som idag leder verksamheten 
också är de som kommer att beröras mest. Vi chefer och befäl är 
också de som i förändringsprocessen har den viktigaste rollen. Att 
hålla förändringen vid liv när motståndet växer kräver mycket av 
denna grupp. Motivationen är drivkraften, och att chefer och befäl är 
aktiva i processen är en garanti för att processen inte stannar av. 
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Kapitel 13. Den lärande organisationen 
  

Mats Bergström 
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Tekniska roteln tillhör förmodligen bland de mest utbildnings-
intensiva arbetsplatserna inom polisen. Orsaken är den tydliga 
specialistprägeln som kriminaltekniker eller forensiker har samt det 
förhållandet att den forensiska vetenskapen är och kommer att vara 
under stark utveckling. Vi står inför flera stora utmaningar där kanske 
den största är att anpassa oss till det övriga Europa genom likriktning 
och kvalitetssäkring av våra olika undersökningsprocesser. Här 
hoppas jag att vi (Sverige) kan vara med och påverka och kanske till 
och med gå i bräschen. Enligt utredningen om den framtida 
polisutbildningen så är ”det högst sannolikt att den forensiska 
utvecklingen, liksom den tekniska utvecklingen i övrigt, kommer att 
fortsätta.” (SOU 2007:39, s.77-78). 
 
Samtidigt brottas vi med problematiken av en kultur som många 
gånger är ovillig till utveckling och förändring och ska jag rannsaka 
mig själv är jag en del av denna. Inom svensk polis sker det många 
förbättringar genom enskilda medarbetares idéer och engagemang i 
den dagliga verksamheten, men ofta sker dessa i det tysta och sprids 
inte vidare inom organisationen. Bilden hos det flesta verkar vara att 
Polisen är en hierarkisk, tungrodd och förändringsobenägen organisa-
tion. Symbolvärdet för synsättet är mycket starkt och bidrar till att 
legitimera passivitet och motstånd till förändring. Många gånger 
ifrågasätts förändringar med hänvisning till gällande regelverk eller 
ställs mot det som anses som riktigt polisarbete, sådant som vi alltid 
har gjort. Fokus på utvecklingen har blivit bakvänd genom att hinder 
identifieras istället för möjligheter (Hägglund Lomborn & Nygren, 
2007). 
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Hur ska vi då bryta den tråkiga trenden och istället skapa en miljö och 
ett arbetsklimat som är gynnsamt för en lärande organisation och 
som förhoppningsvis leder till en bättre verksamhet? 
 
Syftet med denna analysuppgift är att beskriva och analysera vad 
som kännetecknar en lärande organisation med utgångspunkt från 
Tekniska roteln men även utifrån Polisen i övrigt. 
 

Metod 
 
Delanalysen har genomförts genom studier av den litteratur som 
angivits som huvudlitteratur för detta tema och utifrån mina 
erfarenheter från Polisen som organisation.  
 

Resultat 
 
Kultur 
Individer i en lärande kultur agerar istället för att parera. Den lärande 
kulturen präglas av både olikheter och mångfald som gör att ett 
problem kan belysas från olika infallsvinklar. Kommunikationen sker i 
sammanhängande nätverk och när en uppgift ska lösas sker det med 
en blandning av relations- och uppgiftsinriktning (Lindmark & 
Önnevik, 2006).  
 
Symboler 
Författarna till ”Kommunikation - Samspel mellan människor” 
(Nilsson & Waldemarson, 2007) tar upp symbolers stora betydelse för 
kommunikation på alla nivåer. I ”Perspektiv på polisetik” (Knutsson & 
Granér, 2001) beskrivs symbolen för vad som enligt den polisiära 
yrkeskulturen anses vara ”riktigt polisarbete” nämligen att bekämpa 
brottslighet. Symbolen distanserar både övrigt polisarbete, som 
anses ha låg status, men även så kallade ”mjuka frågor” som faktiskt 
är en av förutsättningarna för en lärande organisation.  
 
Symboler borde kunna utnyttjas även av Polisens ledare, både för att 
påverka organisationens kulturer och för att öka förståelsen vid en 
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förändring. Sådana möjligheter har inte utnyttjats, förmodligen 
beroende på att insikten om symbolers värde inte har funnits. Chefen 
måste själv inse sitt symbolvärde som förändringsledare genom att 
aktivt medverka i förändringsarbetet och genom att akta sig för att 
ensidigt göra sig till en tolk för sin omgivnings negativa uppfattningar 
om förändringen. Samtidigt måste det balanseras mot vikten av 
dialog och av att utvecklas tillsammans (Hägglund Lomborn & 
Nygren, 2007). 
 
Engagemang och kommunikation 
Styrning, samordning och enhetlighet är nödvändiga inslag i ett 
förändringsarbete men det kräver också ett bättre utnyttjande av 
medarbetarnas engagemang. Individen ska behärska och ha 
kompetens för det anställningen gäller samt en vilja att utveckla sig 
för att kunna bli bättre. Kunskaper om grupprocesser, samman-
sättning och att leda en grupp är nödvändigt för att få effektiva team. 
Ett effektivt kreativt team skapar synergieffekter som exempelvis ett 
bra lärande klimat (Lindmark & Önnevik, 2006).  
 
Förståelse 
Insikt krävs för att inse att verksamheten alltid kan utvecklas. 
Kunskap krävs om vilka metoder som kan ha framgång. Det måste till 
ett kommunikativt samspel både uppifrån och ner och nerifrån och 
upp för att ställa rätt diagnos om vilka förbättringsåtgärder som krävs 
och utifrån det utveckla en dynamisk lärande organisation som hittar 
den bästa vägen. Den lärande organisationen är en metod som: 
 

 ”… förutsätter att verksamhetens vision och mål är tydliga och 
förstås av medarbetarna. Den förutsätter även ett ledarskap 
som både är tydligare, mer tillåtande och vågar delta i 
diskussioner med personalen”. (Hägglund Lomborn & Nygren, 
2007, s.431)  

 
Att arbete mot samma mål skapar både engagemang och motivation 
håller nog de flesta med om, svårigheten ligger i att starta processen. 
Att tillåta och att stimulera till en öppen diskussion med högt i tak 
kan skapa både intresse för målet och hur det ska nås vilket 
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förhoppningsvis leder till en näringsrik kommunikation som utvecklar 
verksamheten. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att mellanchefen 
har en nyckelposition när det gäller att koppla samman den 
strategiska ledningens vision för organisationen med den kunskap 
och de synpunkter som medarbetarna i linjen har och lyckas det så 
växer organisationens förmåga att se nya ting och uppfatta gamla på 
ett nytt sätt. Kunskapen hänger samman med den kontext som den 
uppstår i. Det som fungerar för en grupp behöver nödvändigtvis inte 
fungera i en annan. Spänningen som uppstår kring ny kunskap är 
naturlig och kan tillvaratas till något positivt om det finns forum/ 
mötesplatser för diskussion mellan exempelvis olika grupper. 
 
Mångfald 
En av fallgroparna vid rekrytering är att hamna i den ”ryska dockans” 
dilemma, vilket innebär att man skaffar kopior på det man redan har 
och som bl.a. kan hämma kritiskt tänkande (Lindmark & Önnevik, 
2007). Personer med olika bakgrund, normer och värderingar ser ofta 
olika delar av verkligheten och kan därför skapa olika förståelse för 
organisationen. ”En organisation som investerar i kunskapsmångfald 
blir i framtiden ännu bättre på att tillägna sig och utnyttja ny 
kunskap.” (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.402). Samtidigt måste 
mångfalden balanseras mot en viss grad av integration eller 
minikultur som underlättar att kunskap kan spridas från exempelvis 
en enhet till en annan. 
 
Exemplet ”Toyota” 
Ett företag som verkligen har hittat fram till den lärande 
organisationen är Toyota. Författarna till ”Hur moderna 
organisationer fungerar” (Jacobsen & Thorsvik, 2008) har beskrivit 
företagets strategi för lärande. Kritisk reflektion ska ske i alla delar av 
företaget och åtgärder ska tas fram för ständig förbättring. 
Förbättringarna ska standardiseras för att lärdomen ska kunna föras 
över och för att stödja en ständig förbättring har ett system för 
problemanalys tagits fram som betonar frågan ”varför” ända till 
problemets grundorsak är klarlagt.  
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Diskussion och slutsatser  
 
Inom Polisen och hos dess uppdragsgivare har viljan, insikten och 
ambitionen funnits om behovet av förändringsarbete. Målstyrning 
har införts och förändringsarbetet har präglats av ett ”uppifrån och 
ner-perspektiv”, men det verkar inte som att det har medfört 
nämnvärda förändringar. Det förefaller som något har saknats. Några 
av författarna till ”Tankelyft och bärkraft” menar att motståndet till 
förändring finns i polisens kultur och att det är detta fenomen som vi 
måste bota för att kunna skapa en lärande organisation. 
Organisationen måste ”…lära sig att lära, dvs. att utnyttja 
organisationens dynamik i förändringsarbetet.” (Hägglund Lomborn 
& Nygren, 2007, s.431). 
 
Det är uppenbarligen inte bara den rådande kulturen på golvet som 
är problemet. Förmodligen är det så att det största problemet sitter 
högre upp. Behovet av en öppen kommunikation på och mellan de 
olika nivåerna inom organisationen verkar vara helt avgörande för att 
en lärande organisation ska kunna skapas. Ordet förändring har för 
många fått en negativ betydelse. Kanske skulle det ha ett visst 
symbolvärde om det istället talades om förbättring? Oavsett vilket så 
pågår det ständigt en accepterad förändrings- eller förbättrings-
process i en lärande organisation. Just det med acceptans verkar vara 
viktigt och en förutsättning.  
 
Arbetsklimatet i en lärande organisation tillåter att idéer prövas. Det 
är högt i tak, problem upptäcks tidigt, felaktigheter identifieras och 
korrigeras. Det pågår en ständig strävan efter bättre arbetsformer 
eller metoder. Ansvarstagandet är högt och egna initiativ premieras. 
Ett ständigt lärande pågår på alla nivåer. Är det så som det funkar hos 
Toyota? Det känns som om Toyota har hittat modellen, inte bara för 
hur bilar ska se ut, utan även en modell för en lärande organisation 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Nu är det dags för Polisen, och 
lämpligen börjar vi med specialistfunktionerna. Personligen tror jag 
inte att det kommer att bli svårt med acceptans och vilja bland 
specialister, snarare tvärtom. Den låsta kulturen ligger betydligt 
högre upp och jag själv har ett stort ansvar för att knutarna ska kunna 
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lösas upp. Mitt eget agerande har säkerligen även ett visst 
symbolvärde. 
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