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AG = arbete i grupp (ex vid matcher) 

APM = arbetsplatsmöte (har ersatt APT – arbetsplatsträff) 

BF-IGV = brottsförebyggande-ingripandeverksamhet (f.d. ordningsverksamhet) 

GC = gruppchef (har ersatt YB – yttre befäl) 

GEX = gemensam expedition 

LPO = lokalt polisområde 

NMI = nöjd medarbetarindex 

PA = polisassistent 

PHS = polishögskolan 

PO = polisområde (PO Östergötland har ersatt Polismyndigheten i Östergötland) 

SB = stationsbefäl 

S.F. YB = ställföreträdande yttre befäl 

TR = taktisk resurs 

YB = yttre befäl 
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SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport är en utvärdering av interna samtalskulturer i polisområde (PO) 

Östergötland, och har bedrivits under 2016 på uppdrag av samma PO. Utvärderingen 

framhävs som ett led i ett medarbetardrivet utvecklingsarbete och med bakgrund av att 

ledningen fått signaler om att anställda upplever en oro i att uttrycka synpunkter, kritik 

eller missnöje internt. I rapporten identifieras möjligheter och svårigheter som med-

arbetare och gruppchefer inom den yttre verksamheten i PO Östergötland upplever med 

att uttrycka sig till såväl kollegor som till chefer. Materialet består av deltagande       

observation och informella samtal med anställda vid de tre verksamhetsorterna         

Norrköping, Linköping och Motala, samt 33 djupintervjuer med poliser. 

 

Rapporten fokuserar på att beskriva olika svårigheter som anställda upplever med att 

uttrycka sig internt, eftersom den övervägande delen av materialet består av detta. Ett 

ytterligare skäl är att identifiera områden som rymmer utvecklingsmöjligheter för att 

kunna rikta åtgärder som bidrar till en förbättring av verksamheten. 

 

Övergripande resultat 

De medverkande trivs bra med sina arbetsuppgifter som polis samt med de närmsta  

kollegorna. Många beskriver också att de kan säga vad de tycker och tänker till          

kollegor, sin närmsta chef, och ibland till sin lokala polisområdeschef. Emellertid vittnar 

denna utvärdering om en rad kulturella och strukturella faktorer som bidrar till att      

poliser inte trivs med sin anställning vid myndigheten. Bristande dialog kring polisens 

omorganisatoriska effekter samt ett utbrett missnöje kring arbetsmiljön och mot högre 

chefskap utgör några exempel. Materialet innehåller berättelser om exkluderande     

behandlingar mellan såväl kollegor som från gruppchefer och chefer på högre nivå. I 

några fall har det resulterat i sjukskrivningar och en del av deltagarna har vid tidpunkten 

för rapportens offentliggörande på grund av ovan orsaker slutat sin anställning som  

polis. Många andra söker aktivt andra arbeten. Materialet omfattar exempel där poliser 

upplevt hot och bestraffningar från sin närmsta chef. Ett flertal aspekter gör lägesbilden 

alarmerande, men också extra utmanande för myndigheten att arbeta med. Den stora 

förtroendeklyftan mellan arbetsgivare och arbetstagare utgör en sådan angelägenhet. 

Denna rapport identifierar ett antal hinder och utmaningar som försvårar förtroendet och 

ett öppet samtalsklimat mellan polisens anställda. 

 

Sammantaget pekar resultaten på bristande kommunikation och dialog kring olika delar 

i verksamheten. Generellt delar poliserna en upplevelse av att inte göra sin röst hörd 

internt. De ger uttryck för ett generellt missnöje, att de inte blir sedda eller lyssnade på, 

att de upplever sig utbytbara och med mycket liten möjlighet att påverka. Till detta kan 

tilläggas en normalisering av de anställdas arbetsmiljö, vilket skapat en kultur om att 

inte påtala problem ”eftersom ingenting ändå händer”. Denna självcensur (tystnads-

kultur) försvårar utvecklingen av polisen som en lärande organisation, eftersom      

medarbetarna socialiserats in i en anda av att hålla kritik och synpunkter för sig själva 

eller inom den närmsta interna gruppen. Ett ’vi och de’ mellan arbetstagare och arbets-

givare framträder, med en företroendeklyfta och kommunikativa svårigheter dem    

emellan. Den vertikala kommunikationen (såväl uppifrån och ned som nedifrån och 

upp) riskerar därmed att bli bristfällig. 
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Att anställda inte upplever sig som medarbetare i organisationen utgör ett av huvud-

resultaten, och bör således ses som en särskild utmaning i ett medarbetardrivet          

utvecklingsarbete likväl som det visar på vikten av att få till stånd och integrera ett 

medarbetardrivet utvecklingsarbete internt. 

 

Berättelsens makt - en kollektivt upplevd repressalie- och tystnadskultur 

Det sammantagna materialet ger uttryck för en upplevd repressaliekultur, där medarbe-

tare på olika sätt tilldelats sanktioner vid synpunkter, kritik eller frågor om verksam-

heten. Flertalet påtalar att de vill vara anonyma, med tanke på den risk som upplevs med 

att uttrycka sig kring den egna verksamheten. Dessa beskrivs i form av omplaceringar, 

att bli utan sökt tjänst, att tilldelas lägre lön, samt utfrysningar, tråkningar och förtal.      

I samband med och som en konsekvens av detta framträder en tystnadskultur inom      

polisen. I det långtgående bidrar det till att poliser väljer att lämna sitt yrke. Och, i en 

tyst organisation sker endast en begränsad utveckling av verksamheten. 

 

En väsentligt bidragande orsak till att en tystnads- och repressaliekultur upprätthålls är 

antydda beroendeförhållanden mellan chef och medarbetare vid olika tillsättningar och 

annat internt avancemang. Andra bidragande faktorer utgörs av den interna lojaliteten 

och hierarkin, som inverkar på vem som får yttra sig, till vem och om vad, och som  

anställda (redan på aspirantnivå) socialiseras in i. I rapporten skildras med andra ord en 

normalisering av en långt pågående situation och förhållningssätt till sina och andras 

uttrycksmöjligheter. 

 

Det är värt att förtydliga att oavsett de faktiska händelserna bakom alla exempel är    

upplevelsen av, samt oron för, repressalier den verklighet som många anställda förhåller 

sig till, vilken påverkar deras handlingsfrihet och kommunikationsmöjligheter. Likväl 

som denna rapport är berättelserna om det låga taket inom organisationen med att skapa 

och bibehålla det låga taket. 

 

Förslag på förbättrings- och utvecklingsmöjligheter 

Avslutningsvis föreslås ett antal förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som baseras 

på vad de intervjuade, samt jag som utvärderare, anser att PO Östergötland kan göra för 

att angripa de hinder som återges i rapporten. 

 

Förutom de faktorer som bidrar till svårigheter att uttrycka sig internt, lyfter deltagarna 

fram ett stort antal förslag på hur kommunikationen och ett öppet samtalsklimat internt 

kan förbättras, vilket ger goda förutsättningar för att utveckla ett medarbetardrivet     

förändringsarbete. Att lyssna till de anställda utgör därmed en grundförutsättning för 

ökad dialog. Det finns också goda utvecklingsmöjligheter att arbeta på olika nivåer och 

med flera strategier parallellt för att bygga upp ett internt förtroende med öppet samtals-

klimat och välmående personal: 

 

 Ökad dialog. För att få till stånd en förändring krävs en ökad dialog mellan  

arbetsgivare och arbetstagare. 
- Ha i åtanke det interna förtroendet vid dialog med externa aktörer (så som media) 

 

 Forum och arbetsformer för öppet samtalsklimat 
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- Arbetet (och dialogen) bör vara strategiskt och införas som rutiner i verksamheten 

- Möjlighet att komma med förslag anonymt 

- Protokollförda sammanträden 

- Bibehålla regelbundna ledningsmöten 

- Bibehålla ”laget runt” och/eller värdegrundsdokument 

- Införa mötestid utan närvaro av gruppchef 

- Ökad möjlighet till medarbetarinflytande 

 

 Ökad intern kommunikation kring beslut 
- Medarbetardagar där all personal ges samma information 

- Ökad intern kommunikation gällande arbetsbeskrivningar och projekt 

 

 Transparant tillsättning av tjänster och/eller funktioner 
- Transparent rekryterings- och tillsättningsprocess 

- Saklig motivering för urval till samtliga sökande 

- Inventering av kompetenser och intresseanmälan (ej handplockning) 

 

 Professionell yrkeshandledning 
- Införa regelbunden och kollektiv handledning med utökat samtalsstöd i alla grupper 

- Utbilda chefer och arbetsledande personal om krisstöd 

 

 Stärka personal- och skyddsombudens roll samt utse personalombud i alla  

grupper. 

 

 Se över lönebefordran 

 

 Införa och samla in bedömningsunderlag och återkoppling från olika nivåer 

 

 Arbetsmiljö eller personalvårdande strategier 
- Se över arbetsbelastning och bemanning 

- Införa återkoppling som rutin i verksamheten 

- Synliggöra den enskilda medarbetaren, dess kompetenser och behov 

- Ökad flexibilitet gällande reglering av arbete - privatliv 

- Införa trivselaspekter i arbetsmiljön 

- Bibehålla fredad tid för utvecklingssamtal 

- Se till Arbetsmiljöverkets direktiv om organisatorisk och social arbetsmiljö för att 

minska arbetsrelaterad ohälsa (AFS 2015:4) 

- Återkommande enkät/arbetsdokument om arbetsmiljöprofil 

- Införa tydliga riktlinjer, rutiner samt personalvård för anställda vid internutredningar 

 

 Organisatoriskt lärande 

- Uppmuntra intern visselblåsning 

- Skapa regelbundenhet i utvärderingar  

- Se individers förmåga att se brister och utvecklingsområden i verksamheten som en  

resurs och som tecken på lojalitet 

- Skapa utbildningsmöjligheter utifrån arbetsrelaterade misstag eller tjänstefel 
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Förord 

Nu talar tystnaden. Titeln Den talande tystnaden har dubbla budskap. Dels anspelar den 

på hur påtagligt talande tystnaden är, när det annars så livliga småpratet kring alla miss-

nöjesfaktorer tystnar – i närvaron av högre chefer. Dels anspelar den på att de tystade 

poliserna genom denna utvärdering och genom möjligheten att vara anonyma kan göra 

sina röster hörda. Så – nu talar tystnaden. 

 

Det finns en uppenbar risk för att föreliggande rapport bidrar till att förstärka och sprida 

en negativ uppfattning om hur det är att vara anställd vid PO Östergötland. Min önskan 

är att läsaren väljer att se resultaten som en bekräftelse på hur många anställda inom 

polisen upplever sin situation, men att fokus framåt läggs på det utvecklings- och för-

ändringsarbete som föreslås. 

 

Det är engagerade poliser som jag har haft förmånen att prata med – engagerade för sina 

kollegor, sitt chefskap och för att verksamheten ska komma medborgarna till nytta på 

bästa sätt. Det finns flera goda exempel på vad jag benämner som kollegial omtänk-

samhet. Likväl uttrycks ett brett missnöje kring en rad aspekter som är centrala i de   

anställdas vardag. I uppdraget ingår att beskriva hur poliser upplever såväl möjligheter 

som svårigheter med att uttrycka sig internt, och även om svårigheter får ett överslag i 

beskrivningen, önskar jag att fokus på efterföljande arbete inriktas mot att se dessa 

aspekter som utvecklingsmöjligheter och medarbetarnas synpunkter som en naturlig del 

i organisationens lärande. Jag ser därför stora möjligheter för Polismyndigheten att bli 

en lärande organisation, och att detta lärande delvis kan skapas utifrån det rika material 

som rapporten baseras på och som består av polisers syn på och förslag till åtgärder som 

kan bidra till att utveckla verksamheten. Det är tydligt att anställda vid BF-IGV i polis-

området har såväl drivkraft som engagemang i viljan att göra verksamheten bättre, till 

gagn för såväl arbetstagare, arbetsgivare och i förlängningen medborgarna. 

 

Att polisområdeschefen har initierat en utvärdering om anställdas uttrycksmöjligheter 

utgör ett viktigt steg i att bygga förtroende och att skapa ett samtalsklimat med ”högt i 

tak”. Alla anställda har ett ansvar i att skapa ett öppet och välfungerande samtalsklimat, 

men det formella ansvaret att förebygga och åtgärda arbetsmiljöproblem vilar emellertid 

på cheferna. Jag har stort förtroende för att ledningen vid PO Östergötland ser alla de 

kreativa rösterna i rapporten som en möjlighet till att utveckla ett inkluderande samtals-

klimat och ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka polisområdeschef Robert Wallén och ledningsgruppen i 

PO Östergötland för förtroendet att genomföra detta meningsfulla uppdrag. Tack Robert 

för stöd i arbetet och för den konstruktiva dialog vi delat. Tack till alla som bistått med 

synpunkter på rapporten. Slutligen – utan förtroendet från er polisanställda hade det inte 

blivit någon rapport. Så därför ett stort tack till er anställda i polisområdet för att ni   

bjudit in till samtal, gemenskap och för att ni bidragit med era röster.  

 

    Norrköping, augusti 2016 
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1 UPPDRAGET 

I följande kapitel redogör jag i korthet för uppdraget, dess design, genomförande,      

deltagare, etiska aspekter samt avslutar med några påpekanden kring presentation och 

disposition för rapporten. 

 

1.1 Design 

Bakgrunden till uppdraget består i följande: 
 

Att alla medarbetare och chefer i polisområde Östergötland upplever att de kan 

utrycka sina åsikter, ge förslag på förbättringsåtgärder och ge kritik är viktigt för 

att skapa en bra arbetsmiljö och en förutsättning för ett medarbetarrivet utveck-

lingsarbete. Under 2015 uppmärksammades i olika sammanhang signaler om att 

det fanns medarbetare som upplevde en oro för att uttrycka kritik eller missnöje 

internt i organisationen. I december 2015 initierade därför polisområdeschef   

Robert Wallén tillsammans med ledningsgruppen för polisområde Östergötland 

en extern utvärdering om den interna samtalskulturen.  

 

Fil. Dr. I Wieslander kontaktades för uppdraget och ett inledande möte mellan 

parterna ägde rum den 22 december 2015. Samtal fördes även med arbetstagar-

organisationerna och huvudskyddsombudet som ställde sig positiva till utvärd-

eringen. Den 27 januari 2016 genomfördes en MBL-information och den 3     

februari kom uppdragsgivaren och uppdragstagaren överens om nedanstående 

uppdragsbeskrivning.(Ur uppdragsbeskrivning, Polismyndigheten,A052.316/2016) 

 

Uppdragsgivaren har formulerat avgränsningen till att omfatta den yttre verksamheten 

samt studiens verksamhetsorder. Utöver detta har uppdraget formulerats, planerats och 

genomförts av mig som forskare. 

 

1.1.1 Syfte  

Syftet med utvärderingen är att identifiera och beskriva hur medarbetare och grupp-

chefer inom den yttre verksamheten (BF-IGV, med särskilt fokus på IGV) i polisområde 

Östergötland upplever möjligheter och svårigheter med att uttrycka sig internt inom 

organisationen, samt att lyfta fram förslag till förbättrings- och utvecklingsåtgärder. 

 

1.1.2 Målgrupp och verksamhetsorter 

Den del av verksamheten som är föremål för utvärderingen är den yttre verksamheten, 

BF-IGV (brottsförebyggande-ingripandeverksamhet), vilket omfattar IGV, områdes-

polis och Hund. Föreliggande utvärdering fokuserar emellertid på IGV som utgörs av de 

poliser som arbetar treskift och täcker dygnsbemanningen inom ordningsverksamheten i 

PO Östergötland. Initialt avgränsades populationen från hundenheten, områdespolis, 

trafik eller andra särskilda satsningar, men kom efterhand att inkludera röster även från 

dessa verksamhetsområden, av främst två skäl. Det ena är att dessa enheter arbetar i 

nära relation till IGV och det andra är att poliser har arbetat vid IGV men sedan en    
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kortare tid tillbaka tillhör en annan enhet. Målgruppen omfattar även nuvarande eller 

före detta chefer vid BF-IGV. 

 

Uppdraget består i att ge en lägesbild för orterna Norrköping, Linköping samt Motala. 

 

1.1.3 Tidsplan 

Projektet har pågått mellan den 1 februari till den 31 augusti 2016, och har bedrivits på 

60 procent. 

 

1.2 Genomförande 

Empiriinsamling, analys och rapportskrivande har skett av uppdragstagaren. Av kost-

nadseffektiva skäl har transkribering av intervjuer överlåtits till extern part, vid upprät-

tande av sekretessavtal. 

 

Utifrån förslag från uppdragstagaren har uppdraget omfattats av ett processinriktat   

utvecklingsarbete, där kontakt med PO-chef Robert Wallén har förts löpande. Avstäm-

ningssamtal har skett vid fem tillfällen under projekttiden och utöver detta har prelimi-

nära resultat presenterats vid ett PO-ledningsmöte den 4 maj, samt vid Polisförbundets 

(förbundsregion Öst) personalombuds/skyddsombudsträff den 26 maj, där även PO-chef 

närvarade för att svara på frågor kring resultaten. Under det sistnämnda mötet gavs del-

tagarna möjlighet att komma med synpunkter på hur resultaten från föreliggande rapport 

ska publiceras och tas om hand internt. Den 24 augusti presenterades resultaten för   

regionspolischefen, och den 7 september ska resultaten att presenteras för alla grupp-

chefer i PO Östergötland. 

 

1.2.1 Arbetsprocessen 

Information om utvärderingen sändes ut via intern mejl till alla medarbetare vid IGV, 

och särskild kontakt togs med alla gruppchefer för att få tillträde till den dagliga verk-

samheten vid IGV för muntlig presentation av projektet samt för att inleda fältarbete. På 

Intrapolis publicerades i slutet på februari en artikel om den pågående utvärderingen. 

 

Under arbetsprocessen framstod gruppchefers roll som angeläget att studera vidare, 

bland annat utifrån fackets förslag. Då studien inleddes samtidigt som den nya funktion-

en med gruppchefer installerades valde jag att även intervjua de som arbetat på mot-

svarande post sedan några år tillbaka. Gruppchefsfunktionen ersatte tidigare yttre befäl, 

samtidigt som posten ställföreträdande yttre befäl (även benämnd ersättare) togs bort. 

Av den anledningen intervjuades såväl gruppchefer (både nya och de som tidigare varit 

yttre befäl), f.d. yttre befäl, samt f.d. ställföreträdande yttre befäl. Modifieringen av  

studien genomfördes i samråd med uppdragsgivaren. 

 

1.2.2 Material och förutsättningar 

Det primära materialet består av intervjuer med 33 anställda vid BF-IGV samt fält-

anteckningar från deltagande observation i IGV-polisers vardagliga verksamhet. 

Materialinsamlingen pågick under februari till maj 2016. 
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Totalt intervjuades 33 anställda i enskilda, semi-strukturerade intervjuer. Av dessa var 

22 polisassistenter vid IGV och 11 individer på nuvarande eller tidigare chefsbefattning 

vid BF-IGV. Intervjuerna varade från 50 minuter till strax över två timmar, med ett snitt 

på ca 95 minuter, vilket renderade i ett över 500 A-4 sidor ordagrant transkriberat inter-

vjumaterial. Intervjuguiden fungerade som stöd för intervju, där huvudsakliga fråge-

områden skulle täckas (se bilaga). Utöver dess semi-strukturerade karaktär kan intervju-

formen beskrivas som reflexiv, där deltagarens berättelse i många fall fick styra       

sam-talet och vilka frågor som ställdes. De medverkande gavs möjlighet att intervjuas 

under tjänstetid, vilket renderade i ett stort antal frivilliga intervjuer. 

 

Totalt genomfördes ca 106 timmar med deltagande observation och fältsamtal i radiobil 

eller vid arbetsplatsmöte (APM) och utbildningsdagar med ca 100 poliser. Utöver 

schemalagt fältarbete var anslutande kontorsmöjligheter till BF-IGV av stor vikt. Det 

gav en insikt i den dagliga verksamheten som annars inte hade varit möjlig. På så vis 

tillkom vardagliga iakttagelser under tiden som anställd i myndigheten med uppehållstid 

i cafeteria/personalrum, med ett stort antal informella fältsamtal med polisanställda även 

vid andra enheter i nära anslutning till BF-IGV. 

 

1.3 Verksamhetsorter, deltagare och urval 

Urvalet av utredningsorter var bestämt utifrån uppdraget och inbegrep IGV i          

Norrköping, Linköping samt Motala i PO Östergötland. Urvalet av personal vid BF-

IGV har gjorts av avgränsningsskäl. 

 

Totalt har 33 intervjuer genomförts varav 11 av dessa på nuvarande eller f.d. chefsnivå 

(5 nuvarande gruppchefer och 6 på före detta direkt chefsnivå). Bland dessa 33 var 8 

kvinnor och 25 män (alla 11 på chefsnivå var män).  

 

De individer som har intervjuats har självmant kontaktat mig, antingen utifrån de     

informationsmejl som skickades ut eller i anslutning till fältarbetet. Av forskningsetiska 

skäl har jag valt att inte direkt tillfråga individer. Utifrån studiens syfte finns skäl att 

anta att de som valt att genomföra intervjuer enbart är personer som är särskilt miss-

nöjda med sina uttrycksmöjligheter eller har negativa erfarenheter kring detta. Så är 

dock inte fallet. Det finns också (dock ett fåtal) personer som i stort är nöjda med sina 

sätt att uttrycka sig, men där intervjuerna efter hand kommit in på andra faktorer kring 

kommunikation i verksamheten som upplevts bristfällig. Emellertid utgör den större 

delen av materialet exempel på negativa erfarenheter av olika slag. Det finns därutöver 

exempel på hur anställda uppmanats av sin gruppchef eller kollegor att intervjuas, som 

ett led i att utveckla verksamheten och att ”passa på att göra sina röster hörda”. En 

aspekt i relation till deltagandet går att tolka i ljuset av den lojalitet som präglar organi-

sationskulturen i stort, där lojalitet till närmaste chefer samt till kollegor utgör en centrat 

värderad norm. Utsagor som ”den här studien är viktig för oss arbetstagare, så jag vill 

bidra på något sätt” utgör ett exempel på det. Intervjuade framställer sig själva och 

andra deltagare som talespersoner för en bredare massa och kollektiv anda. 
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1.4 Sekretess och etik 

Utvärderingen bedrivs i enlighet med skydd av individerna från personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204), samt lagen om offentlighet och sekretess (SFS 2009:400). Utöver 

dessa lagar tar studien hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer som är fastställda för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning utifrån informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Det  

innebär bland annat att alla intervjuade informerats om studiens syfte, hur materialet 

kommer att användas och förvaras, men också att informanterna kommer att avidenti-

fieras samt att uppgifterna inte kommer att användas av någon obehörig (se bifogad 

intervjuguide). Intern anonymitet (d.v.s. kännedom om att individer har deltagit i     

studien) kan inte garanteras. Vad dessa individer har sagt är däremot konfidentiellt. Med 

det följer att jag ibland har tagit bort avslöjande information i de presenterade citaten i 

rapporten för att inte riskera igenkänning. 

 

1.5 Presentation och disposition 

Det fanns förväntningar om skillnader mellan de olika utvärderingsorterna. Emellertid 

visar analysen att resultaten för utvärderingens frågeställning är detsamma oavsett    

placeringsort.
1
 På grund av detta och för att minska risken för igenkänning av enskilda 

individer presenterar jag därför en samlad bild av resultaten. 

 

Av samma konfidentialitetsskäl och för att inte peka ut enskilda poliser, chefer eller 

händelser görs ibland endast svepande beskrivningar av händelser. Fältanteckningar 

anonymiseras gällande datum och ort. I andra studier där intern anonymitet inte anses 

vara av lika känslig karaktär, kan situationer beskrivas mer i detalj för att belägga eller 

illustrera resultaten. Studiens inriktning mot de tre verksamhetsorterna, samt intern  

kännedom kring olika grupper och anställda vid polisen (genom bland annat en omtalad 

ryktesspridning), gör att det finns risk att röja medverkandes identitet. Av sådana skäl 

benämner jag medverkande (men också omtalade kollegor och chefer) vid pronomet 

hen, för att tydliggöra att resultaten behandlar studiens deltagare som helhet. Inga    

skillnader mellan mäns och kvinnors redogörelser har identifierats. 

 

Eftersom det är en utvärdering av de anställdas upplevelser som står i centrum ges dessa 

röster rikligt med plats i rapporten. Citaten återges ordagrant, men med vissa            

redigeringar för läsvänlighet. Enskilda utdrag bidrar till att såväl illustrera resultaten, 

som till att synliggöra den komplexitet som omger området. Markören /…/ används när 

delar av citatet har tagits bort, antingen av konfidentialitetsskäl eller för att det sagda 

inte tillför något i sammanhanget. Ord med understreck betyder att ordet betonats     

särskilt i  intervjun. ”I” står för intervjuare. Ord markerade med citattecken (” ”) i bröd-

text anger citat från intervjuer eller fältanteckningar.  

 

På grund av deltagarnas avsaknade känsla av att vara just en medarbetare i organisa-

tionen har jag valt att benämna dem som poliser, anställda eller personal. Detta utgör ett 

av huvudresultaten. 

                                                 
1
 Däremot uttrycktes andra skillnader i verksamheten gällande exempelvis antal HR samt karaktär på 

dessa. 
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Denna rapport är kvalitativ och återger därför konkreta skildringar och förslag. Rappor-

tens innehåll kan därmed utgöra en beskrivande och kompletterande källa till andra mer 

kvantitativt inriktade undersökningar om arbetsförhållanden och uttrycksmöjligheter 

inom polisen. 

 

Eftersom uppdraget har formulerats brett för att ta in flertalet aspekter knutna till      

uttrycksmöjligheter kan resultaten te sig svåra att överblicka. Utifrån detta dilemma har 

jag ändå valt att ha med flera av de områden som poliser framhäver som relevanta i  

relation till interna uttrycksmöjligheter, och utöver det presentera många och extensiva 

citat. Detta är alltså en rapport som förtjänar sin längd. Utöver att jag i detta kapitel (1) 

redogör för hur uppdraget har genomförts, beskriver jag inledningsvis (kapitel 2) några 

teoretiska förutsättningar för att studera polisens organisationskultur och ger därutöver 

en bakgrundsteckning till rapporten. Den läsare som är mer intresserad av resultaten kan 

därmed gå direkt till kapitel (3). Resultatkapitlet har jag delat in i två avsnitt. Del I – 

Villkorade samtalsklimat behandlar de arbetsformer och sätt som samtalsklimatet yttrar 

sig på olika nivåer, som på gruppnivå, BF-IGV generellt samt LPO-nivå. Här belyses 

goda former för kommunikation som mer problematiska sådana. Del II - Källor till 

missnöje redogör för några ytterligare områden som anställda framför som problema-

tiska att kommunicera med sin arbetsgivare, så som arbetsmiljö och personalvård.          

I kapitel fyra (4) drar jag med hjälp av empiriska exempel slutsatser kring anställdas  

möjligheter och svårigheter att uttrycka sig. I kapitel fem (5) lyfter jag fram förslag på 

förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. 

 

2 ATT STUDERA POLISENS ORGANISATIONSKULTUR 

Vid en första anblick föreligger ett inbyggt dilemma i studiens uppdrag att undersöka 

det som antas ”finnas under ytan” eller ”sitta i väggarna”, när det är just ytliga resone-

mang jag som utomstående kan tänkas få ta del av. Forskning om organisationskulturer 

gör oss dock uppmärksamma på att den kulturella dimensionen i en verksamhet präglar 

hur människorna i en organisation tänker, känner, värderar men också reagerar på    

åsikter och föreställningar som anses gemensamma för gruppen (Alvesson, 2015).    

Kulturen utgörs av gemensamma innebörder och föreställningar, bland annat i synen på 

kunskap, hur den skapas, legitimeras och används. Organisationskultur är likväl ett 

mångfacetterat begrepp. I linje med Alvesson (2015, s. 10-11) och andra (t.ex. Geertz, 

1973), utgår jag från organisationskultur som ett överordnat begrepp för de kulturella 

och symboliska företeelser som kommer till uttryck i människors värderingar och anta-

ganden om den sociala verkligheten som omger dem inom en organisation. Samman-

taget utgör då kultur ett system av gemensamma symboler och innebörder, som inte i 

första hand finns ”inuti” människors huvuden utan snarare ”mellan” människors huvu-

den så som de kommer till uttryck i samtal mellan organisationens medlemmar         

(Alvesson, 2015, s. 11). Där utgör normer som uttrycks i polisers vardagliga samman-

hang, som i radiobilen och vid lunch- eller fikastunderna, en väsentlig aspekt av organi-

sationens kulturella värderingar, likväl som samtal i mer formella sammanhang så som 

utsättningar, ledningsmöten och andra sammanträdanden. Genom att ta del av samtalen 

och småpratet kring dessa normer går det också att säga något om hur polisanställda 

förhåller sig till, värderar och vad som legitimerar dem (jfr Ekman, 1999). 
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Samtidigt som det kan ses som en svårighet att som utomstående få ta del av och förstå 

de underliggande värderingar och outtalade normer som påverkar polisanställda i deras 

vardag, kan jag också särskilt lägga märke till vad som säreget kännetecknar den       

polisiära kulturen, dvs. synliggöra det som medlemmar inom organisationen värdesätter, 

men också tar för givet. Det är i regel värderinar och förhållningssätt som normaliserats 

och tagits för givet genom en gradvis socialisering. 

 

I rapporten gör jag en distinktion mellan kultur som socialt delade värderingar och   

informella handlingsmönster, och struktur som det sociala handlande som uttrycks i 

formella regler och rutiner – eftersom dessa inte alltid och nödvändigtvis är följsamma 

(jfr Alvesson, 2015). På så vis synliggörs potentiella spänningar mellan strukturella 

principer som präglar organisationen och kulturella tolkningar av densamma. Likt    

Ekmans (1999) studie visar föreliggande rapport hur inofficiella normer, delade av de 

anställda genom informella kontaktnät, påverkar ledningens möjligheter att genom    

visionära idéer och juridiska texter leda och förändra verksamheten. 

 

2.1.1 Poliskultur och polisens organisationskultur 

Poliskulturen bör inte betecknas som en homogen kultur, utan inrymmer kontextuella 

variationer och interna spänningar. Forskning framhäver emellertid återkommande drag 

i poliskulturen oavsett internationell eller lokal kontext, och oavsett vilka enheter inom 

polisen som studeras, som exempelvis att det är ett mansdominerat yrke med macho-

kultur. För att sätta rapportens innehåll i relation till tidigare studier har ett axplock av 

företrädelsevis svensk polisforskning valts ut. Där några forskare lyfter fram drag i en 

poliskultur baserat på studier av poliser i yttre tjänst (se t.ex. Granér, 2004) fokuserar 

andra på polisens organisationskultur (se t.ex. Stenmark, 2005). Särskilt framträdande 

är hur subkulturer inom polisen identifierats mellan en ”management kultur” som utgörs 

främst av ledning, administration och chefspositioner, och en ”arbetarkultur”, som 

främst företräds av ordningspoliser (Granér, 2004; Reuss-Ianni & Ianni, 2005;       

Stenmark, 2005). Bland annat skildrar flera studier hur ledarskapet nedvärderas av   

poliser i yttre tjänst och som uttrycker en autonomi i relation till chefer (Granér, 2004; 

Holgersson, 2007; Petersson, 2008; Stenmark, 2005). Andra gemensamt framträdande 

drag i såväl poliskulturen som i polisens organisationskultur är ett ‘vi och de’ gällande 

olika kategorier, så som yngre respektive äldre poliser, men också i relation till genus 

och ledarskap inom polisen (se även Andersson, 2003; Haake, 2011). Interna skillnader 

synliggörs även när begrepp som exempelvis effektivitet tolkas och förstås på olika sätt 

utifrån organisationens olika hierarkiska nivåer (Oldin & Strandh, 2007). 

 

Poliskulturen framställs som med en stark kåranda som genererar solidaritet och       

kollegialitet, bland annat då poliser arbetar i ett utsatt yrke som ställer krav på tillit (se 

t.ex. Ekman, 1999; Granér, 2004; Loftus, 2009; Stenmark, 2005). I relation till kårandan 

socialiseras nya poliser in i normer om kamratlojalitet som bland annat omfattar tyst-

nadskoder (se t.ex. Ekenvall, 2008; Karp & Stenmark, 2008). Socialisationsprocessen 

beskrivs som särskilt stark inom polisen (Ekman, 1999, s. 18) och omfattar ett motstånd 

mot ledningen samt olika informella sätt att hantera och tolka formella policystrategier 

och regler (se t.ex. Granér, 2004; Granér & Knutsson, 2000; Holgersson, 2007;      
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Stenmark, 2005). Att poliskulturen inte överensstämmer med organisationens önskemål 

om densamma beskrivs av bland andra Granér (2004). 

 

Själva organisationen kännetecknas även den av en intern lojalitet (Peterson & Uhnoo, 

2012). Den har en hierarkisk uppbyggnad och organisationskulturen präglas av en intern 

differentiering mellan ledning, poliser och civilanställda (Stenmark, 2005). Bristfällig 

information från och kommunikation med ledning på regional och nationell nivå     

skildras av andra (Holgersson, 2007). Utredningar, likväl forskning, har framhävt en 

splittrad organisation, som ska lösas genom en ny reform om starkare centralstyrning 

(SOU 2012:13), en reform som trädde i kraft den 1 januari 2015. Däremot framhävs 

även i den nya omorganisationen en stark centralisering och otydliga beslutsvägar, samt 

bristande kommunikation kring verksamhetens olika delar, vilket har förstärkt polisens 

inre hierarki och top-down styrning (Björk, 2016). Andra beskriver hur chefer på     

mellannivå ställs inför krav såväl ovanifrån som underifrån samt att ledarskapet i      

policys skiljer sig från ledskapet i praktiken och därmed gör troligt att chefer i den nya 

organisationen förväntas ha svårt att genomdriva förändringsarbete (Haake, Rantatalo & 

Lindberg, 2015). 

 

2.1.2 Visselblåsare och teori om lojaliteter 

Utöver ovan teoretiska grund för min förståelse av organisationskultur och den kort-

fattade kunskapsöversikten om poliskultur och dess organisationskultur belyser jag i 

korthet några teorier om lojalitet och tystnad.  

 

Personer som internt eller externt framför kritik eller synpunkter om olika missförhål-

landen eller oegentligheter på sin arbetsplats benämns ibland som ”visselblåsare”. Det 

kan även innebära att rapportera om förhållanden som uppfattas som oetiska eller     

resursslösande (Transparency International Sverige, 2012, s. 13). Visselblåsare riskerar 

att betraktas som illojala och utsättas för repressalier av olika slag, både från arbets-

givare och från kollegor. Utan att göra en genomgång av forskning på området vill jag 

uppmärksamma att informella regler i en organisation, snarare än arbetsgivares         

uttalande intensioner, kan skapa en tystnadskultur i fråga om arbetsrelaterad kritik från 

anställda (Holgersson, pågående; Lien Holte, 2009). Denna tystnad kan orsakas bland 

annat av att personer slutar att framföra synpunkter på grund av utebliven respons från 

arbetsgivaren eller att de inte vågar yttra sig av rädsla för negativa konsekvenser       

relaterat till sin anställning. Inom svensk polis skiljer det sig mellan ledningens uppfatt-

ning om möjligheter att framföra kritik och anställdas uppfattning om densamma, likväl 

som det rapporteras om lokala variationer (Holgersson, pågående). Den upplevda risken 

för repressalier anges som den mest styrande faktorn som påverkar polisanställdas val 

att blåsa i visslan. Det visar sig också, att när intern kritik misslyckas, ökar behovet och 

sannolikheten för extern kritik (Park & Blenkinsopp, 2009). 

 

I Hirschmans (1970) Exit, voice and loyalty avhandlas anställdas alternativ när försäm-

ringar eller förfall upplevs inom ett företag. Översatt till polisen som organisation inne-

bär det, utöver att lojalt acceptera sin situation, alternativ om protest (voice) och sorti 

(exit), genom att antingen protestera och påtala missnöje och på så vis försöka påverka 

en ohållbar situation eller att sluta som polis. Samtidigt är lojalitet centralt för förståel-

sen av och relationen mellan sorti och protest, där lojaliteten till en organisation kan 
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skjuta upp sorti och samtidigt bidra till att göra protesten mer effektiv genom sorti som 

faktisk möjlighet. Där både sorti och protester kan användas för att mäta försämringar i 

en organisation utgör sorti endast en varningssignal på situationen medan protesten  

utgör en källa till information om varför försämringar uppstår eller vad de består i. 

 

Denna rapport innehåller röster från såväl anställda som för tiden för rapportens        

publicering före detta anställda vid Polismyndigheten. Att lyssna till dessa röster är att 

genom ett inifrånperspektiv bli varse om förhållanden inom svensk polis. 

 

2.2 Rapportens kontext 

En grundläggande del är att beskriva den kontext och det sammanhang som ut-

värderingen bedrivits i. Följande aspekter utgör exempel på situationer och samtalsäm-

nen som anställda i polisområde Östergötland omges av. Polisen har sedan 1 januari 

2015 officiellt gått in i en omorganisation från 21 myndigheter till att bli en myndighet 

(även om upplevelser av omorganisationens skede samt dess effekter beskrivs som 

iscensatta redan under 2014). I samband med detta tillträdde den nya polisområdes-

chefen samt lokalpolisområdescheferna sina poster i PO Östergötland. Under vårens 

(2016) datainsamling pågick en omtvistad lönerörelse som resulterat i utbrett missnöje 

och medial uppmärksamhet, såväl lokalt som nationellt. Utöver lönerörelsen uppmärk-

sammade nyhetsmedierna polisers missnöje i frågor som omorganisation och arbets-

förhållanden, så som bemanningsbrist. Tidigt under våren lanserar DN-reportern Hanne 

Kjöller (2016) sin bok En svensk tiger: Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån, 

vilket skapar medial uppmärksamhet och samtalsämnen internt om ett lågt tak inom 

polisen i allmänhet och i Östergötland i synnerhet. 

 

Därutöver kom några andra interna undersökningar på regional och nationell nivå att bli 

föremål för samtal. I relation till polisens nationella medarbetarundersökningar (NMI)
2
, 

som genomförts år 2010 och år 2013 och som visar Östergötlands låga resultat,        

uttrycker de anställda en skepsis mot den aktuella utvärderingen med argument som 

”vad tjänar det till” och ”det händer ju inget ändå” och med referat till senaste NMI-

undersökningarnas uteblivna förbättring av verksamheten. I NMI-undersökningen från 

2013 hade Östergötland lägst betygsindex (45) av polismyndigheterna och särskilt lågt 

hade värden om ersättning, förtroende för ledning, information samt påverkan/sam-

verkan (SCB, 2013). Därtill, i en medlemsundersökning som Polisförbundet genom-

förde 2012 angav 57 procent av 1127 poliser att de har avstått från att framföra          

kritik/synpunkter på grund av rädsla för eventuella repressalier (Polisförbundet, 2012). 

Allt eftersom föreliggande utvärdering pågick uttrycktes en ökad positiv attityd till den 

samt uttryck om hoppfullhet kring att arbetet kan komma att påverka arbetsmiljön till 

det bättre för de anställda. Parallellt uttrycktes en oro för att myndigheten kan komma 

att lägga ”locket på” för rapporten om den innehåller allt för ”obekväma” eller kritiska 

resultat. 

 

Under våren 2016 presenterar Polisförbundet resultat från den medlemsundersökning 

som genomfördes i november 2015, där 2558 medlemmar deltog (Polisförbundet, 

                                                 
2
 Nöjd-medarbetar-index (NMI). I 2013 års NMI hade siffrorna gått ned och Östergötland hade de lägsta 

siffrorna i landet (45). 
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2016). Undersökningen visar generellt på ett starkt missnöje kopplat till omorganisa-

tionen, även hos chefer. Mer specifikt visar undersökningen på upplevelser av en       

försämrad arbetssituation och oklara beslutsvägar, att det är rörigt och att inga chefer är 

på plats, en känsla av mer negativ stress, en mindre effektiv och mindre enhetlig organi-

sation, att polisen inte kommer närmare medborgarna, att arbetssituationen påverkar 

livssituationen negativt, samt att många har funderat på att sluta som polis.  

 

2.2.1 Polisens medarbetarpolicy 

På nationell nivå anges medarbetardrivet utvecklingsarbete som ett av de strategiska 

initiativen i Polismyndighetens verksamhetsplan, och omnämns som en grundsten i  

reformen.
3
 I Polisens medarbetarpolicy (Rikspolisstyrelsen, 2011) anges hur alla      

anställda inom polisen ska agera i sitt uppdrag där såväl krav, förväntningar men också 

möjligheter för anställda beskrivs. Policyn anges ligga till grund för intern dialog ”om 

uppdrag, mål och resultat till exempel i utvecklingssamtal, vid lönesamtal och på ar-

betsplatsmöten” och beskrivs vidare som utgångspunkt ”vid rekrytering och för utveck-

lingen av medarbetarskapet och ledarskapet” inom myndigheten (s. 3). ”Med med-

arbetarskap och ledarskap menas det sätt som var och en utövar sin roll och sitt uppdrag 

på” (sid. 3, kursivering i original). Alla anställda beskrivs med ansvar för att bidra till en 

utveckling av verksamheten och en förutsättning som anges för detta är att ”de fast-

ställda målen är kända och tydliga” och vidare att ”alla medverkar till väl fungerande 

samarbete och god kommunikation” (s. 4). Utöver de krav och förväntningar som ställs 

på medarbetare och chefer listas följande möjligheter för medarbetare (s. 6): 
 

Du har möjlighet att påverka din arbetssituation och hur arbetet ska utföras. 

Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang vid de tillfällen du har att 

• diskutera uppdrag, mål, prioriteringar och beslut i din arbetsgrupp 

• påverka arbetsmiljö, samarbetsformer och andra faktorer som har betydelse 

för din motivation, trivsel och hälsa 

• planera och följa upp dina arbetsuppgifter, individuella mål och din utveckling 

tillsammans med närmaste chef 

 • få återkoppling på dina individuella prestationer och din arbetsgrupps resultat. 

 

 

3 RESULTAT 

Rapporten har i uppdrag att beskriva möjligheter och svårigheter för anställda vid BF-

IGV i PO Östergötland att uttrycka sig internt, och kommer att presenteras i två         

delresultat. Det första (DEL I) behandlar vägar och arbetsformer för intern kommunika-

tion och fokuserar hur samtalsklimatet tar sig uttryck på olika nivåer inom polisen, som 

på gruppnivå, BF-IGV generellt samt LPO-nivå. Här belyses goda former för kom-

munikation som mer problematiska sådana. I nära anslutning till hur poliser upplever 

sina uttrycksmöjligheter ligger de sakfrågor som de anställda anser vara särskilt svåra 

att uttrycka sig kring, få gehör för eller skapa dialog med arbetsgivaren kring. Det andra 

                                                 
3
 Gällande regional eller lokal styrning finns däremot inga skrivna dokument kring medarbetardrivet ut-

vecklingsarbete. 
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avsnittet (DEL II) - källor till missnöje, behandlar därför några av dessa sakfrågor så 

som arbetsmiljö och personalvård. 

 

Utvärderingen kom att förknippas med myndighetens ”låga takhöjd”, vilket också blev 

projektets vardagsbenämning i korridorerna. Därmed präglas också resultaten av att till 

stor del handla om och peka mot en repressalie- och tystnadskultur inom myndigheten. 

Denna kultur hänvisar anställda både till en ledningshistorik, men också till en stark 

hierarkisk tradition inom polisen där karriärmässigt avancemang villkoras av goda   

relationer till chefer. Utöver självupplevda och kollektivt delade uppfattningar om     

interna bestraffningar av anställda som inte följer gängse normer, kom samtalen att 

handla om många av de missnöjesområden som anställda upplever ha lågt inflytande 

kring eller inte få gehör för från arbetsgivaren. 

 

Uttrycket ”det har blivit bättre”, är återkommande för hur poliser upplever chefskapet, 

samtalsklimatet inom organisationen och eventuella repressalier från kollegor och    

chefer. Däremot uttrycks en försämring gällande bemanning, lön, tjänstetillsättning och 

omorganisation. Många samtal kretsar kring att framhäva den egna gruppen som      

välfungerande och trivsam, och många beskriver att de kan säga vad de tycker och   

tänker till sin närmaste chef, och även i några fall till sin LPO-chef. Emellertid beskrivs 

motsvarande svårigheter i grupperna, på BF-IGV, eller i kommunikationen med chefer 

på flera nivåer. Parallellt med att många förklarar en öppenhet och rakhet i sin kommu-

nikation (dvs. att de vågar säga vad de tycker och tänker) med att de arbetat länge vid 

Polismyndigheten och därmed inte längre är nya i arbetet, förklarar andra sin själv-

censur från erfarenheter av flera års tjänstgöring. 

 

Likväl som många uttrycker en förhoppning om att det har blivit en förbättring med den 

nya ledningen som tillträdde den 1 januari 2015, finns en kollektiv uppfattning baserad 

på historiska erfarenheter av att anställda bestraffas om de kommer med frågor,         

synpunkter och kritik internt. Det är en uppfattning som skapar stora utmaningar i    

verksamheten och som renderar i en tystnadskultur där öppenhet, dialog, förtroende, 

tillit och engagemang för verksamheten (utöver den närmsta gruppen) riskerar att bli en 

bristvara. På sikt skapar och förstärker missnöjet distans mellan arbetsgivare och arbets-

tagare, interna splittringar, samt en organisatorisk slutenhet, där polisanställdas röster 

tystas. 

 

Innan en mer detaljerad resultatredovisning kommer några klargörande ord om even-

tuella skillnader i resultatet mellan IGV-poliser och chefer på direkt nivå, samt mellan 

de tre verksamhetsorterna, eftersom detta ingick i uppdragsbeskrivningen. 

 

3.1.1 Sammanfattning från direkt chefsnivå 

Det skiljer sig inte nämnvärt mellan resultaten från anställda vid IGV och från          

nuvarande eller före detta chefer
4
 vid BF-IGV, utan uppvisar samma mönster. Bland 

annat, och oavsett om de har fått en ny gruppchefstjänst, ställer de sig kritiska till hur de 

senaste rekryteringsprocesserna för gruppchefer och länsansvariga yttre befäl (YB) gått 

                                                 
4
 Nuvarande chefer vid IGV benämns gruppchefer (GC). Före detta chefer vid IGV benämns yttre befäl 

(YB) samt ställföreträdande yttre befäl (s.f. YB), ibland även kallad ersättande yttre befäl. 
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till. De med nuvarande gruppchefstjänst har inte upplevt repressalier men flera säger att 

de förstår att finns ett problem kring det, vilket också exemplifieras av före detta chefer 

och andra anställda. Nuvarande gruppchefer ställer sig positiva till nya arbetsformer 

som följt med tillsättningen den 1 februari 2016, och betonar särskilt ledningsmötena 

som sker varannan vecka vid varje LPO som ett forum för diskussioner samt för insyn i 

och påverkan på lokalt beslutsfattande och styrning av verksamheten. Nuvarande 

gruppchefer uttrycker också en uthållighet gällande omorganisationens reformer och 

implementering, men likt sina anställda uttrycker de svårigheter och problem med    

individuell lönesättning. 

 

Flera av gruppcheferna säger att de inte hållit inne med vad de tycker och tänker oavsett 

den tillsättningsprocess som de varit delaktiga i. Dock motiverar de det med att de har 

inte varit rädda för att bli av med jobbet på grund av att de då inte skulle trivas, att man 

parallellt blivit erbjudna andra arbeten och ”passar det inte så slutar jag”, eller att man 

vill kunna gå rakryggad från posten. Dock finns en kollektivt delad bild av att många 

blivit skrämda till tysthet genom åren. 

 

Nya gruppchefer beskriver ett öppet samtalsklimat med LPO-chefen och känner sig 

stöttade och uttrycker förtroende för sin LPO-chef. Kritiken ligger främst kring de 

funktionsplaceringar och tjänstetillsättningar som beskrivs som ”godtyckliga”.         

Tillsammans med denna kritik beskriver tidigare yttre befäl en historik med otydligt och 

auktoritär styrning och ledarskap. Ställföreträdande chefer (S.F. YB) vid IGV beskriver 

en god relation och öppet samtalsklimat med sin närmsta chef (YB) vid IGV, medan 

kommunikationen högre upp till chefer för LPO samt chefer vid ordningsenheten (en 

chefsnivå som tagits bort i nya organisationen) beskrivs ha varit kantad av problem. 

 

3.1.2 Lokala variationer 

I uppdraget ingick att kartlägga interna samtalskulturer i de tre verksamhetsorterna 

Norrköping, Linköping och Motala, men utifrån studiens material finns ingen skillnad 

att fastställa mellan respektive ort. Däremot uttrycktes på olika håll en förväntan kring 

att Motala, som en mindre verksamhetsort, skulle skilja sig från de andra. Den beskrevs 

utifrån som en verksamhetsort ”med god trivsel” och ”bra ledarskap”. Den egna själv-

bilden i samklang med detta. ”Litet”, ”familjärt”, ”bra samarbete mellan alla kollegor” 

samt uttryck om att ”det är så trevligt här” var återkommande. På min fråga till anställda 

om det hade med chefskapet att göra blev svaret att chefskapet kanske i sin tur på-

verkades av att det var litet och familjärt. Arbetsformer, ledningsstruktur eller andra 

faktorer, så som en upplevd oro för repressalier, beskrevs däremot i liknande termer hos 

alla studiens deltagare. Snarare är det den mindre verksamhetsortens förutsättningar 

som just en liten verksamhetsort som bidrar till en upplevelse av ökad trivsel. Motala 

beskrivs också av dess anställda som ”lillebror” i förhållande till de andra orterna, vilket 

kan stå som uttryck för att den kollegiala gemenskapen stärks av att verka i liten skala 

och med upplevda mindre resurser och sämre förutsättningar för att bedriva likvärdigt 

operativt arbete än i Norrköping och Linköping. 
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DEL I – VILLKORADE SAMTALSKLIMAT 

 

3.2 Samtalsklimat vid BF-IGV i Östergötland 

Generellt framträder en karakteristisk kåranda och ett öppet och humoristiskt           

samtalsklimat bland personalen vid BF-IGV. Materialet skildrar en stark gruppanda 

med ett kollegialt nära samarbete. Samtidigt skildras i det dagliga småpratet en omsorg 

för den andre, vilket kan härledas till yrkets särart där poliser är beroende av varandras 

välmående och en tillit som är avgörande för trygghet i yrkesrollen. Trivseln i den egna 

arbetsgruppen och med de närmsta arbetskollegorna framställs som mycket hög. Utöver 

själva yrkesrollen polis är gemenskapen i den närmsta gruppen en av de främsta faktorer 

som anges som anledning till att de arbetar kvar vid myndigheten. 

 

Majoriteten av de poliser som jag har pratat med beskriver att det finns ett högt i tak i 

den egna gruppen, och i de flesta fall till den närmsta chefen, men inte i samma omfatt-

ning gentemot högre chefskap eller andra chefer eller grupper vid IGV. Det finns några 

exempel på hur olika grupper skapat arbetsformer som bidrar till ett öppet samtals-

klimat. Generellt görs detta med gruppchefers engagemang och att personalen avsätter 

tid för detta. Utöver gruppchefens driv och resurser i form av tid framhävs olika verktyg 

för att skapa och upprätthålla öppna samtalsklimat, så som ”laget runt” eller ”turlags-

kontrakt”. Samtidigt beskriver många hur poliser är bra på extern konflikthantering  

medan den interna konflikthanteringen kollegor emellan rymmer stora utvecklings-

möjligheter. 

 

Samtalsklimatet vid BF-IGV skildras också som en ”nattsvart stämning”. Någon       

beskriver hur det under se senaste sex åren har ”blivit stadigt sämre, och det känns som 

att arbetsgivaren försöker krama ur den här disktrasan mer och mer och mer, man är 

uppgiven.” Det stora missnöjet kring exempelvis omorganisationen, bemanningsbristen 

och lönerna (som beskrivs mer i del II) påverkar också arbetsmiljön och engagemanget 

för arbetsuppgifterna. En person som har varit tjänstledig och kommit tillbaka till IGV 

sedan en kort tid tillbaka säger: ”Jag kom ju tillbaka med en otrolig glöd, och tyckte det 

skulle bli jättekul att jobba. Och den försvann rätt fort.” Flertalet anställda skildrar på så 

vis hur ett missnöje sprids och smittar av sig i gruppen, likväl som vid BF-IGV. En del 

ger uttryck för att de med tiden inte känner igen sig (som personer) i den pessimism som 

präglar arbetsmiljön och att nya anställda snabbare kommer in i samma pessimism än 

för några år sedan. I de fall gruppen präglas av en stark pessimism som också påverkar 

arbetsmiljön vid BF-IGV i stort finns det skäl att argumentera för att sådana grupper 

borde splittras för att bryta negativa samtalstrender och påverka till en positiv för-

ändring för såväl individen som kollektivet. Emellertid kan jag i relation till det breda 

missnöjet som uttrycks i grupperna inte rekommendera en sådan lösning. Metoder som 

alltså i andra fall beskrivs vara framgångsfaktorer och utvecklande för gruppdynamiken 

skulle i paritet till det utbredda missnöjet bidra till att flertalet anställda troligtvis lämnar 

sitt arbete. Arbetskamraterna i den interna gruppen utgör det omnämnt starkaste skälet 

till att gå till arbetet. 

 



 Dokumenttyp Sida 

 Statusrapport 20 (92) 

Upprättad av Datum Diarienr Dokument-id Saknr Version 

Malin Wieslander 2016-08-31    00.013 

   

   

 

\\nas-a1\redirected$\maliseft\Desktop\Polis utredning och annat relevant\Analys resultat diskussion\Rapport Interna samtalskulturer 20160927.docx 

3.2.1 Samtalsklimat och normer i den närmsta gruppen 

Samtidigt som många poliser påtalar brister i ett aktivt arbete för att skapa ett öppet 

samtalsklimat i olika grupper vid BF-IGV, beskriver andra stående inslag i verksam-

heten som öppnar upp för dialog. En väl inarbetad rutin i alla grupper är ”laget runt”, 

där varje enskild medarbetare gör sin röst hörd. Laget runt utgör ett uppskattat moment, 

även av chefer, och framhävs som en särskilt väsentlig metod för att ventilera sin dags-

status, såväl privat som arbetsmässig. I några grupper arbetar man med en modell där 

gruppen tillsammans diskuterar utan gruppchefen, protokoll förs på de synpunkter som 

tagits upp och synpunkter förs fram av gruppen som helhet utan enskildas namn. 

 

En gruppchef beskriver att ”mjuka frågor” varit bristfälliga i verksamheten men att det 

har fått större utrymme på senare år, en förändring som framhävs som en viktig utveck-

ling av ett positivt klimat vid IGV. Samtidigt länkas denna förändring till individer som 

fått ansvarsposter och som driver och uppmärksammar dessa frågor internt, då de som 

är chefer anses påverka det generella klimatet vid IGV. 

 

I en grupp påtalar de anställda att de har ett öppet samtalsklimat, både för att grupp-

chefen är drivande i frågan och för att gruppen arbetar med en värdegrund om gemen-

samma förhållningsregler som omarbetas när turlaget förändras. Gruppchefen beskriver 

det på följande sätt: ”Vi har högt i tak i vårt turlag och vi jobbar med det hela tiden. För 

det finns ett tak och ibland kan man slå i det och det kan göra ont på den det berör, men 

då måste vi fånga upp det också.”. Vidare beskriver gruppchefen värdegrunds-

dokumentet som ett levande dokument, som reviderades minst ett par gånger per år vid 

olika arbetsplatsmöten. Sist följdes det upp med anonym återkoppling, vilket visade att 

gruppen bland annat behövde arbeta mer med feedback internt. En annan gruppchef 

framhäver istället laget runt som en mer fokuserad metod, då turlagskontrakt har blivit 

mer klichéartade och inte värdesätts av personalen. Ytterligare en f.d. chef beskriver 

både erfarenheter av ett fungerande samtalsklimat och utmaningar med att upprätthålla 

det. För att skapa ett mer öppet samtalsklimat behöver chefer och kollegor ”öppna för 

dialogerna”, men också resurser i form av tid: 
 

Om det är missnöje /…/ kan man ju trycka mer på att ”tycker du någonting, säg 

det då. Tänker du någonting så dela med dig av dina tankar”. Och det kräver ju 

att man har tid att sitta tillsammans, fundera ihop och att gruppen har tid att     

träffas /…/ Att man pratar med varandra och att man delger alla sina tankar, och 

även feedback och kritik. Det krävs ju att det är en ganska liten grupp och att 

man känner varandra bra och att man kan diskutera saker i grupp, men kan man 

det så tycker jag det är jättebra. Alla får höra rätt sak direkt och informationen är 

korrekt när den når alla. Det är riktigt bra. Än att man ska gå till någon och       

berätta ”jag tycker såhär och såhär” och sen ska den berätta det för någon annan. 

Så jag tycker det har varit väldigt bra, men jag tror att man måste vara lite rädd 

om det samtidigt, och veta om att det där har funkat bra. Så att man hänger kvar 

vid det. Och att alla nya inskolas i det med på något sätt. Att tycker du någonting, 

är det något som inte känns bra så säg det då på morgonen när vi är klara med 

vad vi ska göra. Så det gäller att ta upp de nya i det här klimatet med, och det 

tycker jag att vi har gjort. Nu kommer det många nya på en gång, och då är det 

risk att klimatet förändras. 
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Utmaningen som framställs är att bibehålla välfungerande forum för att skapa möjlighet 

till samtal och reflektion när många nya poliser kommer på samma gång till en grupp. 

Även om det finns kollegor som tycker att det läggs (för) mycket tid på laget runt     

betonar flera att prioriteringen av detta är anledningen till ett öppet samtalsklimat. Det 

anses särskilt angeläget för kollegor med färre år i tjänst. Det ger skäl för dokumen-

terade värdegrunder för grupperna och möjlighet till uppföljning och revidering. 

 

3.2.2 Samtalsklimat och normer vid BF-IGV 

Medan dialogen i den närmsta gruppen anses god framhävs att kommunikationen      

mellan grupperna vid BF-IGV kan förbättras, bland annat gällande ryktesspridning. När 

anställda beskriver såväl samtalsklimat som hur kollegor uppträder mot varandra på BF-

IGV i mer generella termer beskrivs en verksamhet med mycket snack och humor, få 

konflikter och bra samarbete mellan grupper. Några beskriver ett generellt öppet       

samtalsklimat vid BF-IGV och en acceptans för att kunna påtala om någon går över en 

gräns för vad man själv anser som olämpligt, även om tillsägelser i många fall skämtas 

bort. Som ett eko från polisforskningen omnämns en ”rå men hjärtlig” jargong åter-

kommande (Granér, 2000; 2004; Sefton, 2011), likväl som en starkt sammanhållen  

gemenskap och solidaritet tar sig uttryck i det vardagliga kollegiala umgänget (Granér, 

2004; Stenmark, 2005). 

 

Det råder stor samstämmighet kring de kollegiala normer som enskilda anställda värnar 

om. De främst värderade egenskaperna hos en kollega utgörs av att vara lyhörd, ödmjuk 

och lojal, vilket också inbegriper en tillitsfull relation. Ett rakt och öppet samtalsklimat 

värderas högt och beskrivs som att vara ärlig, kunna säga vad man vill och att kunna 

tycka olika och få respekt och förståelse ändå, utan att det ”snackas skit bakom ryggen”. 

Att vara en lagspelare, att ställa upp för varandra samt att bidra till ett positivt arbets-

klimat, är andra värderade normer. Parallellt med normer om öppna samtalsformer åter-

kommer berättelser som talar för att kulturen vid BF-IGV innehåller drag som gör att 

ryktesspridning riskerar att drabba enskilda anställda negativt, där ”ett litet snedsteg 

räcker”. Flertalet beskriver BF-IGV som en verksamhet med ”mycket skitsnack” och en 

arbetsplats med många rykten, vilket gör att de anpassar sitt sätt att uttrycka sig i      

gemensamma lokalutrymmen: 
 

Ja, det gör jag, vad gäller mig själv och mitt privata som jag känner att jag kan ta 

med dem i turen, men det tänker jag mig för när jag kommer utanför rummet där 

inte bara turlagskollegorna är. För det är väldigt mycket ögon och öron och även 

andra som inte är på ordningen som florerar omkring därute. Det är ett riktigt 

jävla hönshus det här! Det är rykten och skvaller och kackel hit och dit och det är 

helt hopplöst. 

 

Poliser beskriver denna samtalskultur vid BF-IGV som högt värderad men samtidigt 

villkorad, och som en kultur som inte förekommer på andra arbetsplatser. Några framför 

dess improduktivitet, där exempelvis interna relationer till formella eller informella  

ledare skapar inbördes konkurrens eller en ryktesspridning och prestigekultur som    

riskerar att skapa osäkerhet i den polisiära yrkesrollen och yrkesutövningen. 
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Grupper särskiljs från varandra genom att jämföras med varandra. Rykten skapas kring 

olika grupper, baserade på interna händelser och konflikter. Dessa rykten tycks både 

leva kvar länge och samtidigt påverka hur deltagarna i gruppen uppfattar sig själva, 

både på kollektiv och på individuell nivå; som att ingå i en grupp som har gott rykte för 

att ”många vill komma till vårt turlag för att vi har så god stämning” eller ”vi är snack-

turen, som snackar oss ur våldsamma situationer” eller ”vi är turlaget utan tårtregler”. 

Att inte följa de gängse normerna utgör skäl för att positioneras som avvikande. 
 

[Vi har inga tårtregler] för vi anser att vi har vuxit upp. Vi kan inte behöva betala 

straffavgift för att vi kommer försent, det finns antagligen en anledning till varför 

vi kommer försent. Har man försovit sig, ja då får man väl be om ursäkt. Varför 

ska jag behöva belasta min ekonomi med en tårta för det? /…/ Så det har vi      

avsagt oss och det väcker ju-, jag skulle säga anstöt hos andra! De förstår inte alls 

hur vi kan leva utan det. Och även att folk tycker att: ”ja men vadå, ni har ingen 

sammanhållning i er tur, ni reagerar ju inte över saker”. ”Jo, det har vi, fast vi 

snackar om det en gång, och sen skiter vi i det och sen jobbar vi på”. Det är 

många gånger man får höra just de två grejerna, när man arbetar i något annat 

turlag.  

 

En gruppchef som har arbetat i många gruppkonstellationer i anslutning till IGV       

beskriver gruppernas olikhet men att trivseln har varit god i dem alla: 
 

Jag har blivit fostrad, uppvuxen i gamla x-turen. Det fick man veta sen av de 

andra att vi var ju kallade ”sekten”. Det visste vi kanske inte om från början, eller 

jag visste i all fall inte om det. För att vi hade så bra sammanhållning och [f.d. 

YB] var ju jättebra som chef /…/ Så där var man ju supertrogen. Jag trodde 

egentligen att vi var det bästa turlaget, men sen hamnade man i y-turen och då ser 

jag att det här var ju också ett riktigt riktigt bra gäng. Fast alla är ju olika, så är 

det ju. Och sen när jag hamnade i z-turen så kände jag att jag vill absolut inte 

flytta på mig. Och nu är jag i w-turen och då hittar man ju de ljusa sidorna där 

också. Alla är jätteolika. Men jag trivs bra i alla grupper. Och TR har ju funkat 

jätte jättebra. 

 

Flera beskriver jargongen vid BF-IGV som grabbig och tuff, och länkas även till      

särskilda arbetsuppgifter. En polis exemplifierar hur det är svårt att föra fram kritik eller 

framhäva sig själv i ett samtalsklimat med tråkningar om hur man bör vara och arbeta 

med som polis: 
 

Men det är svårt det där, med kritik. Just den här ryggdunkarmentaliteten gör att 

det är vissa som får jättemycket plats. [Berättar om kollega] som skojar: ”ja, men 

du är så jävla bra, du är så bra på det där”, men sen kan hen säga ”men är du 

mörkrädd eller vågar du inte vara ute?” Då blir det sådana grejer, och vad ska 

man svara på det ”men jag är inte mörkrädd”? /…/ Istället för att bara sitta och 

åka runt runt hela tiden så har ju jag kört mycket trafik, för jag tycker tiden går 

fortare då. Men det är något som är fult, det ska man inte hålla på med som in-

gripandepolis. Men det är ju en del av vårt uppdrag /…/ [Berättar om tråkningar 

för att hen kontrollerar trafik] sen kommer hen så här stöddig och tuff i           

korridoren ”du tar inte illa upp va?”. ”Nej, jag vet jargonen, jag köper det, jag 

kan vara likadan själv också, så det är inga konstigheter”. ”Nej, bara så du inte 

blir ledsen”. Men varför ska man hålla på i första läget för då, hålla på och gå 

över gränsen vissa gånger? Det är ju lite den mentaliteten, därför vill man ju inte 
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visa sig svag heller, för man vill ju inte bli den som blir uthängd som mörkrädd 

eller….ja men, vissa tolkar ju olika situationer på olika sätt, och då kanske man 

blir rädd eller någonting, men det är ju ett svaghetstecken. Så det tror jag många 

drar sig för. För man vill inte bli den där som folk pratar om: ”ja men 

henne/honom ska jag inte åka med, för att de är lite räddhågsna”.  

 

Andra normer är utseendemässiga och kroppsrelaterade. Återkommande i jargongen är 

(ibland humoristiska) utpekanden om individers utseenden. Även om jargongen        

beskrivs som hjärtlig förekommer det att individer upplever svårigheter med att säga 

ifrån när jargongen går över styr eller när kollegor inte alls uppfattar den som hjärtlig. 

En polis skildrar jämsides inkluderande och exkluderande praktiker i hur man uppträder 

mot varandra vid IGV: 
 

I turen tycker jag att vi har respekt för varandra. På IGV är det blandat, skulle jag 

säga. Man ska gilla innebandy, det ska man göra /…/ Det är en ganska grabbig 

stämning på ordningen, som jag kanske inte alltid uppskattar. Ibland kan det vara 

kul. Men ett tag snackade alla om varandras kroppar [ger exempel] /…/ Man kan 

skratta, inte med andra utan åt andra, bakom varandras ryggar. Och det kanske 

gäller tjejer också, men jag har hört det från mest killar. Att man trycker ner 

andra, och sådant beteende tycker inte jag om, jag tolererar inte det. Det är klart 

att man ska få snacka skit om andra, eller snacka av sig om man tycker någonting 

om någon annan, men då kan man väl välja någon som man kan anförtro sig åt, 

där det stannar mellan två stycken. Istället för att göra det i grupp som en del 

verkligen gör. Sådant beteende tycker jag nästan ska bestraffas. För det gynnar 

ingen. Och det finns ju Yttre som gör det också, och som har ett väldigt burdust 

och elakt sätt att prata med sina medarbetare med. Högre chefer har absolut inte 

det. Men på den här nivån, så har man ett väldigt burdust sätt. Och jag kan ju 

skaka av mig mycket för jag bryr mig inte ett skit, men får jag 20 kommentarer 

om mitt [utseende] varje dag så... Ibland skämtsamt ibland lite mer syrligt [fort-

sätter berätta om kränkningar för sitt utseende]. Så det är väldigt utseendefixerat 

/…/ Den attityden är lite tråkig. Och det är ju några personer som driver upp den 

attityden tycker jag. För vissa personer har ju absolut inga problem med hur man 

nu ser ut eller vad man har får syn på olika saker eller sådär. /…/ Självklart ska 

man få prata och skoja om varandra, fast det kan man ju faktiskt göra på ett      

roligt, trevligt sätt. Och jag vet inte om det är synonymt just med ordningen, men 

[beskriver hur man på andra enheter ”tar hand om varandra” och relaterar det till 

äldre individer] Här är det: ja men ligger en där, ja men då sparkar vi på den, lite 

så. Och det har lite med de här tårtorna att göra också. Andra turlag bara skriker: 

”Du har kört på något, fan vad klantig du är! Du ska bjuda på tårta!”. ”Jaha, vad 

då klantig, var du där eller, såg du hur jag jobbade?” Ja, men man tar väldigt 

mycket sådant förgivet. Och det tycker jag är tråkigt. /…/ Och nya, som kanske 

inte har jobbat så länge, det smittar av sig väldigt tydligt. 

 

Förutom att normer anger hur man ska vara, tycka om och bete sig vid IGV uttrycker de 

parallellt beteenden som avviker och som blir föremål för tråkningar. Citatet skildrar 

både hur kamratfostran sker kontinuerligt bland kollegor, men också att nya poliser   

socialiseras in i kulturella normer där tråkningar ingår som sanktionerad samtalsform. 

Förutom en ”grabbig jargong” som påtalas av några, uppmärksammas en genusrelaterad 

jargong om att ”det är för mycket tjejer”, eller att kvinnor beskrivs som svagare av vissa 

men av andra som bra på olika saker (en s.k. komplementsretorik). Fysisk styrka      

genuskodas och polisarbete länkas till armmuskler, snarare än muntlig eller teknisk 
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(själv)försvarsteknik. Genom att skapa starka vi-grupper baserat på inkluderingar     

riskeras också ett avvikande dem, baserat på exkluderingar att legitimeras. 

 

Normer och relationer i verksamheten symboliseras i språket genom metaforer. ”IGV-

soldat” antyder att det finns ojämlika relationer, medan man i turlagen och mer över-

gripande i Motala pratar om den ”familjära” atmosfären. Än mer framträdande i relation 

till föreliggande utvärdering är talet om ”frysboxen” och ”tårtan”. Frysboxen skildras 

som en ”avlastningsyta” för obekväma individer, medan tårtan köper tystnad. Tårtan 

blir en normsymbol för rättesnören vid BF-IGV, där personal ritualenligt får bjuda på 

tårta för att göra bot mot misstag eller underlåtelser i tjänst, så som att komma för sent 

eller krocka med polisbil. Med normer följer sanktioner. Att, som i vissa grupper, inte 

tillämpa ”tårtregler” tolkas således som kritik mot rådande kollegiala lojalitetskultur. 

Det synliggör normer om konformitet och en misstänksamhet mot eller låg grad av   

acceptans av oliktänkande i verksamheten. Att gå emot vad som uppfattas och av vissa 

uttrycks som (och därmed görs till) kamratlojalitet, så som att inte ta uppdrag utan     

tillägg eller utföra operativa inriktningsbeslut utan bara ta order via radion, disciplineras 

genom småpratet och en reglerande jargong. 

 

3.2.3 Intern konflikthantering 

I relation till ryktesspridningar om såväl individer som grupper beskrivs samtidigt    

svårigheter med konflikthantering internt. Flera medarbetare beskriver hur poliser är 

tränade i konflikthantering i arbetet, men inte när det kommer till interna relationer. Jag 

ser det dels som en del i den starka kåranda som omger IGV med vikten av friktionsfria 

mötesformer, och dels som en möjlig följd av utebliven regelbunden handledning i det 

polisiära arbetet.  

 

Generellt framträder en kort distans mellan individer i turlagen och därmed också     

kortare kommunikationsvägar och en (ökad möjlig) direkthet i att ta tag i konflikter. 

Återkommande görs jämförelser med ett fotbollslag, där hela laget måste fungera för att 

få ett bra lagspel. Småkonflikter kommer fram och reds ut, och många beskriver grupp-

chefens roll att medla när de anställda själva inte löser konflikter internt. Parallellt    

beskriver andra konflikträdda gruppchefer som inte tar tag i problem, vilket påverkar 

hela gruppen negativt. Materialet omfattar exempel på hur utredda konflikter ändå kan 

ge upphov till ryktesspridning vid BF-IGV. 

 

En gruppchef beskriver en ryktesspridning som ofta baseras på andrahandsuppgifter. 

Hen avslutar med att poängtera att om kommunikationen inte är rak och når fram till 

personen det berör, minskar förutsättningarna för personen att bemöta kritik, men också 

att förändra sig om det vore aktuellt: 
 

På IGV är det ju mycket snack /…/ Jag som har varit runt i fyra turlag börjar väl 

känna de flesta, litegrann åtminstone, och har bildat mig en uppfattning hur det 

kan snackas mellan grupper också, om personer. /…/ Ibland får jag känslan av att 

det är inte din åsikt du säger, utan nu har du lyssnat på någon som säger att ”den 

här personen är sådär”, och så säger du att ”ja, men den här personen är sådär”. 

Ja, men hur fan vet du det? Det vet du inte, för du lyssnar på en massa annat tugg 

som går runt. Det är också livsfarligt, du måste ju bilda dig en egen uppfattning. 
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Såklart. /…/ Ibland har man lust att veta vad det snackas om en själv också men 

*skratt*. Sen tror jag inte det gör det om mig, faktiskt. Inte dåliga saker i alla fall. 

För det hoppas jag att man får veta också. För om uppgifterna skulle stämma och 

man aldrig får veta det, hur fan ska man då kunna förbättra det? Det är helt   

omöjligt. Om jag gör något som retar andra, men jag får inte veta det?! 

 

Ett öppet samtalsklimat beskrivs med andra ord utveckla såväl individers som gruppers 

professionella utveckling, emedan ryktesspridning minskar förutsättningarna för        

individer att bemöta och hantera kritik. 

 

3.2.4 Taktisk resurs (TR) 

Materialet visar på en intern schism mellan polisområdets taktiska operativa grupp   

taktisk resurs (TR) och övriga IGV, där flera beskriver en begränsad möjlighet att ställa 

frågor kring eller uttrycka sig om gruppen. Det skiljer sig hur medlemmar i TR upp-

fattar gruppen gentemot hur icke-medlemmar uppfattar densamma. 

 

IGV-anställda utanför TR tillskriver TR en machokultur, och som en prestigegrupp med 

informella ledare och en historik med pennalism vid rekryteringsuttag. Generellt anses 

det ”känsligt” att ifrågasätta gruppen. Flera beskriver hur personer som antingen hoppat 

av TR eller ifrågasatt behovet av gruppen har ansetts ”obekväma” och blivit bestraffade, 

i form att de förbisetts vid olika tjänstetillsättningar. Likväl beskriver andra att de blivit 

rekryterade till TR med löften om interna icke-officiella privilegier gällande annat 

avancemang inom myndigheten, så som lön och tjänster.  

 

Såväl medlemmar i TR som icke-medlemmar beskriver hur det skapats missnöje både 

över att TR ”tar över ingripanden” från IGV-personal men också kring den särskilda 

särkerhetsklassning vid vissa ingripanden, vilket skapat avundsjuka och ett klimat av  

A- och B-poliser. Icke-medlemmar beskriver hur det bidrar till en uppdelning av      

ordningspolisen från TR, med följder av ”mindervärdeskomplex” och en professionell 

osäkerhet i yrkesrollen. Poliser som inte är med i TR ifrågasätter sin kompetens vid  

ingripanden som ordningspolisen åtog sig innan TR fanns. En polis säger att ”de växer 

inte som poliser och människor precis”, och fortsätter: 
 

Om [behovet för TR] finns så ska det nog vara en separat grupp tror jag. Det går 

inte att blanda upp såhär som det är nu i varje fall. Man stärker väl de här      

människorna som är med i gruppen för mycket så det blir någon slags subkultur 

och de som inte är med trycks bort och förlorar självkänsla. Det är min erfaren-

het, vad jag har sett i alla fall. Och känt själv.  

 

Polisen argumenterar för gruppens kultur i en jämförelse med andra insatsgrupper: 
 

Polis: Det som är lite skrämmande är att de man pratar med där, som är med, de 

ser inte det själva. Men alla utifrån ser ju. 

I: De ser inte vadå tänker du? 

Polis: De ser inte det här problemet som är. Skillnader [mellan TR och IGV-

poliser och att man behandlas och behandlar andra olika beroende på om man är 

med i gruppen eller inte]. Nationella insatsstyrkan var nere nu, det var ju något 
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tillslag här och man kände direkt en annan mentalitet och…det var inget sådant 

här hävdelsebehov. 

 

Någon beskriver problematiken med att det skapats en stereotyp kring TR att den är en 

särskild (tuff och hård) grupp, vilket är en kultur som inte tilltalar alla, varför också 

kvinnliga poliser, likväl som andra, inte intresserar sig för arbete i gruppen. En annan 

polis och medlem i TR beskriver i liknande termer hur det skapats en elitistisk syn på 

gruppen, men att denna inte förkommer inom gruppen. 

 

Medlemmar i TR beskriver gruppen som omgiven av förutfattade meningar och       

fördomar bland såväl chefer som kollegor vid IGV, därtill att de arbetat i ”motvind” 

med oklara direktiv, få resurser och utan uppskattning (TR byggs på frivillighet och 

utan beredskapstillägg). En särskild händelse som blev medialt omnämnd och där TR 

beskrivs som en ”våldsglorifierade machokultur” föranledde ett heldagsmöte med all 

personal i TR, där såväl den enskilda händelsen som gruppens beteenden behandlades. 

Även om det enskilda uttalandet från en TR-medlem beskrivs som felaktigt beskriver 

TR-medlemmar en önskan att ledningen går ut internt såväl som externt med att bemöta 

andra felaktigheter som rapporterats i media gällande händelsen. Istället beskrivs      

ledningen ”lägga locket på”, vilket bidragit till än mer ryktesspridning om gruppen, 

även internt. I tillägg känner de sig ”orättvist uthängda”, och därtill ”svikna” av        

ledningen och närmsta chef, illustrerat med följande utdrag: 
 

Man har rätt så förutfattad mening. Medan alla som är med i TR har försökt vara 

så transparanta som de bara kan. Alla chefer har blivit inbjudna – ”kom och 

kolla, det här är det vi gör, det här är vi!”. [Vår närmsta chef och som ingår i vår 

högre chefshierarki] har aldrig kommit och kollat, men TR har hamnat på hens 

bord så då är det hens ansvar. Vilket är dåligt. /…/ Jo, chefen har faktiskt    

kommit, en halvtimme tror jag. Det var efter det där som hände [som blev      

medialt uppmärksammat]. /…/ Och det ger ju också signaler. Det handlar ju mer 

om hur man agerar, inte om vad man säger. Då sa hen ”jag är här för att säga att 

ni har vårt förtroende”. Men det kändes väldigt påklistrat. Och sen drog hen     

därifrån. 

 

Medlemmar i TR beskriver själva den interna kulturen i gruppen som mer öppen och att 

kollegor är mer ödmjuka i sin yrkesroll, i jämförelse vid IGV. Flera beskriver att de 

inom TR arbetar aktivt just med bemötande- och förebildsfrågor, och att detta också ska 

vara en grund för rekryteringen till TR – öppna, trygga personer som inte är vålds-

bejakande. Istället ska de agera förebilder och ”prata bort våldet”. Medlemmar sägs  

befinna sig på samma hierarkiska nivå, vilket de anser bidrar till ett öppet klimat där 

olämpliga uttryck eller beteenden tas upp till diskussion. Alla värjer sig från den 

machokultur som gruppen tillskrivits i bland annat media. En polis beskriver det så här: 
 

Det är öppnare klimat i TR än vad det är på IGV i stort. Det finns en ännu större 

förståelse för att man kan ha dåliga dagar och livet går upp och ner, och det är  

rutinerade kollegor som har varit med om mycket. Och jag skulle säga att det 

verkligen, verkligen inte är någon machokultur, utan det är snarare tvärtom. Jag 

har pratat djupa känslor med dem i TR. Det är ett klimat som bjuder in till det. 

 

Medlemmar i TR säger sig förstå var kritiken mot TR och rykten om en machokultur 
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kommer ifrån, och menar att det är ett resultat från tidigare drivande medlemmar i TR 

och en rekryteringsprocess för flera år sedan. Samtidigt beskrivs hur gruppen arbetat 

med att förändra sådant beteende till en kultur där man stärker varandra och ”bygger 

upp istället för att trycka ner”. En TR-medlem synliggör hur ovan händelse får långt-

gående konsekvenser för såväl andras uppfattning som självuppfattningen kring grup-

pen: 
 

Polis: Där ser man ju vikten av att ha rätt personer på rätt platser. Det har jät-

testora efterdyningar, det är ju så. Det är ju någonting som det pratas om än. Vi 

sitter ju och pratar om det nu. Och det här var ett antal år sen. Det är jätteviktigt.  

I: Apropå hur saker och ting fastnar i väggarna…? 

Polis: Ja men precis! Det är lite så. 

 

Citatet skildrar hur rykten kring enskilda händelser lever kvar och återskapar föreställ-

ningar om TR:s nuvarande klimat. Kritiken mot rekryteringar till TR har också         

diskuterats internt. En polis beskriver dilemmat med ambitionen att få en mer rättvis och 

saklig uttagningsprocess till TR, vilket resulterat i att andra värden som inte kunnat  

poängbedömas fått stå tillbaka. 

 

En föreliggande risk med specialenheter är att det bildas interna splittringar och ‘vi och 

de’. Särskilt med bakgrund av den säkerhetsklassning som omger TR:s operativa arbete 

kan tydlig kommunikation kring gruppens syfte, riktlinjer, arbetssätt och uttagning   

offentliggöras internt för att minska ryktesspridningar. 

 

3.2.5 Hierarkier och tjänsteålder 

Den hierarkiska strukturen, som utgör en central del av den polisiära organisationen, 

genomsyrar den vardagliga verksamheten. Såväl poliser med flera år i tjänst som nya 

polisassistenter uttrycker exempelvis vikten av att som ny, t.ex. aspirant, hålla låg profil. 

Det förutsätter att nya individer behöver uppfatta, lära sig och anpassa sig till rådande 

normer för att få tillträde till gemenskapen och bli accepterad av kollektivet. En polis 

beskriver att det är svårt att få de yngsta eller nya i gruppen att säga vad de tycker och 

tänker, och att det krävs att de äldre ”driver på för att få dem att säga vad de tycker, 

peka ut och ”vad tycker du i det här?”. Och ibland har det ju hänt att vi måste be GC gå 

ut, för att vi själva ska lyfta det”. En konsekvens av att inte tillvarata nya röster med nya 

perspektiv och uppdaterad kunskap är att de osynliggörs eller tystas, då de socialiseras 

in i och ger uttryck för redan förhandlade kollektiva uppfattningar. En polis med flerårig 

tjänsteerfarenhet illustrerar hur tjänsteålder anses viktigt inom polisen och att det utgör 

en ”bakomliggande” och ”osynlig” regel som påverkar vem som har möjlighet att yttra 

sig, om vad och när: 
 

När man blir polis blir man ju pånyttfödd. Man pratar ju inte om hur gammal du 

är i form av ålder, utan det är ju hur gammal du är i tjänst. Det är ju viktigt. Och 

innan jag förstod riktigt vad folk menade gick man ju på en och annan mina: ”ja 

men jag tog studenten [årtal]”. "Jaha ok, ja då så." Då pratar man inte med den 

personen, utan då förstod man- ja men du har ju bara jobbat ett halvår, då kan du 

vara tyst. /…/ I början ska man ju vara med och se och lära, det är helt ok, det 

tycker jag- så är det, man är ny. Men det förklarar ju inte varför man inte ska få 

säga vad man tycker. Och den hierarkin tycker jag vi har arbetat bort i vårt turlag, 
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den finns inte. Det spelar ingen roll om du är aspirant eller om du har jobbat i 10 

år, dina åsikter är lika mycket värda som någon annans. Så var det absolut inte 

när jag började. /…/ Får du inte belöning i form av lön, då måste man ju hitta ett 

eget belöningssystem i gruppen, som gör att jag har en högre hierarki än du,    

vilket oftast faller tillbaka på att du får göra skitjobb, att man minimerar risken 

för att själv få göra tråkiga arbetsuppgifter. /…/ Och det där har ju många      

vidmakthållit ganska hårt, och då är det viktigt med tjänsteålder /…/ Det har    

blivit bättre, men det var jätteviktigt när vi började. Och det har ju varit så genom 

historien, allt ifrån aspiranten som var `rävjävel´, som skulle sitta längst bak i 

bussen och jobba sig uppåt. Skillnaden då från nu är ju att då kanske man blev 

polis när man var 20-22. Jag blev polis när jag var [mycket äldre]. Jag köper ju 

inte att jag inte får säga vad jag tycker! Finns ju inte på världskartan. Så det finns 

ju ett system inom polisen, som jag tror är jättesvårt [att förändra] /…/ Det är 

bakomliggande, inget uttalat, utan det är ju osynliga strukturer och regler. "Jaha, 

men då förstår jag varför du inte fick säga något eller varför du var tyst under 

hela mötet" Eller: "Varför får du alltid göra det här?" "Jamen jag är yngst i 

tjänst". Så enkelt är det. Och det gör ju också det här som du är ute efter: vilken 

acceptans finns det, är det högt i tak? Att man ens ska behöva benämna det, det 

som är lagstadgat, att du har yttrandefrihet i Sverige. Behöver ni prata om det på 

ditt jobb i fikarummet att vi har högt i tak? Nej, vanligtvis inte. Utan man säger 

vad man tycker, och är det så att det inte passar så skitsamma! Jaja, du och jag 

tycker olika. /…/ Chefen högst upp har ju inte bestämt att det ska vara så här. 

Hen behöver inte det, för hen kan säga vad hen tycker /…/ utan det är vårt eget 

fel. För vi tycker att det är viktigt att ha de här strukturerna. För så länge jag     

ligger ett steg före dig, så behöver jag inte vara orolig. Därför är det viktigt att du 

finns, för finns inte du så hamnar jag längst ner. 

 

Parallellt skildras hur den interna hierarkin och belöningssystem knutna till denna  

skapar hinder för allas möjlighet att göra sin röst hörd. Det visar på behovet av att    

möjliggöra för andra interna belöningssystem. En polis beskriver hur kollegor behandlar 

aspiranter ”som att de måste be om ursäkt för att de finns”. Samtidigt beskriver poliser 

med flera år i tjänst att det skett en stor förändring de senaste 6-8 åren med en försvagad 

hierarki mellan myndighetens anställda och någon härleder en ”mer utsuddad hierarki-

trappa” till ett generationsskifte. Andra påtalar en numer avslappnad stämning, och att 

aspiranter inte längre blir kallade ”rävjävel”. 

 

Citatet nedan, från en polis med många år i tjänst och erfarenhet från en rad verksam-

hetsområden inom polisen, illustrerar hur flera samverkande aspekter försvårar arbetet 

med öppna samtalsklimat och som i förlängningen riskerar att poliser slutar; den      

hierarkiska strukturen inom organisationen, traditionen med premiering av tjänsteålder, 

en prestigekultur och synen på såväl ny kunskap som nya medarbetare. Personen har 

tidigare påtalat ett revirtänkande inom polisen, och hur detta försvårar även när den nya 

LPO-chefen förmedlar till personalombuden att det ska vara högt i tak och ”har ni    

problem med era chefer så reder vi ut det”, men att detta är en vision som ”inte skulle 

fungera i praktiken”: 
 

Skulle jag runda min chef och gå till [LPO-chefen] och säga ”min GC har varit 

elak mot mig”. Då måste ju LPO-chefen ta det med min GC. Och då kommer det 

bli ett jävla liv. För att jag rundade personen. Hur man ska komma åt det, hur 

lösningen är där, det vet jag inte. Mer än att det är fel person på fel plats. Men 
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poliser är ju generellt sett i grunden starka personligheter. /…/ Det kanske ligger i 

sakens natur. Man vill gärna ha rätt. Man vill styra andra litegrann. Och så  

kommer det någon som är under i hierarkin, för vi är ju väldigt inom polisen- det 

har jag tänkt på flera gånger hur fan det kan vara så- för bara för att du har jobbat 

i 39 år, då säger du ”jag kan allt, jag har all erfarenhet, du som har jobbat i 2 år, 

bara lyssna på vad jag säger, för jag kan det här”. När Zlatan kom in första 

gången i landslaget: ”Nej, men han har ju bara spelat en landslagsmatch, Glenn 

Hysén har ju spelat 190, det är klart Glenn Hysén ska spela mer” /…/ ”Ja, men 

Zlatan är mycket bättre”. Här [inom polisen], skulle Glenn Hysén bänka Zlatan. 

Tveklöst. För Glenn Hysén har mycket mer erfarenhet. ”Han kan det här. Räta in 

dig i ledet Zlatan”. Lika korkat är det inom polisorganisationen. Du har jobbat si 

och så många år, du är jätteerfaren, men du är helt värdelös. Att du har gått in  

genom dörren till din arbetsplats i jättemånga år, betyder inte ett jävla smack. 

Däremot, har du jobbat 2-3 år, kanske har juristexamen i grunden, du kan ju     

saker betydligt bättre än den som har jobbat 37 år. Men det spelar ingen roll här. 

För den hierarkin, den är ju jättestrikt. Och det är extremt konstigt. Därför tar vi 

inte vara på all den kunskap som vi faktiskt skulle kunna ha inom polisen, om vi 

vore lite mer open minded och ser varje individ. Det här är ett bra exempel: YB-

ersättarna i gamla organisationen. Det här är en väldigt skarp person [beskriver 

hens meriter], som kommer in och får en YB-ersättartjänst. Hen är ju ung i tjänst, 

och har bara jobbat ett par år. Det är en väldigt skarp person, det kan alla se. Jag 

har ingen personlig relation till hen så jag har inte något intresse av att höja upp 

hen. Men hen får det. Tror du att de som var YB, under 3 års tid, frågade om hen 

behöver hjälp med något? Inte en gång! Hen har pratat om det många gånger. 

Och det är hen som slutar nu, blir [chef för annan arbetsgivare]. Snarare har de 

hela tiden bara hackat på hen. Att hen är helt värdelös för att hen är så ung i 

tjänst. Och nu ledsnar hen, och går härifrån. Och det finns hur mycket potential i 

hen som helst. För att kunna coacha, för att kunna ta hand om personalen. Vara 

ett bollplank. Vara som en assisterande tränare ute i båset. Sätta första femman 

på plats när vi behöver. Ha en utvecklingsplan för 3:e femman. Hen sa det: ”nu 

ber jag inte om ursäkt längre, nu skiter jag i det här. Nu går jag”. Och det är ju 

jättesynd för Polismyndigheten /…/ Hade hen däremot haft 29 år i tjänst hade 

hen kommit undan med att vara hur värdelös som helst. Men hen kommer fan 

inte undan med ett enda fel, bara för att hen hade så få år i tjänst. /…/ Hur duktig, 

intelligent och bra man är, är man ny på en roll behöver man en viss startsträcka. 

Men det är vår hierarki. Glenn Hysén ska spela, Zlatan sitter på bänken. 

 

Citatet illustrerar med sina metaforer samtidigt att vad som är självklart i en kontext är 

inte självklart i en annan. Att lyfta blicken mot andra fält kan synliggöra de förgivet 

tagna premisser som styr en verksamhet, och identifiera vilka konsekvenser det kan få. 

Inom polisen utgör tjänsteålder en aspekt som premierats, vilket påverkar såväl syn på 

kunskap, nya kollegor samt synen på lärande. Utdraget framhäver vikten av kollegial 

omtänksamhet och att de med erfarenhet också bidrar till en dialog med yngre kollegor 

för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
 

Jag har ju sett systemet nu under några år här. Det är på nåt sätt genomgripande 

att det….det sitter i väggarna. Gamla kulturen som är oerhört stark, det där med 

hur många tjänsteår man har haft. Det är så in i helvete viktigt. En väldigt duktig 

person, som nu jobbar på [annan myndighet], efter 3 månader kom hens närmsta 

chef och frågade om det här med arbetsledning och ta arbetsgivaransvar: ”det vill 

jag att du funderar på om det är någonting för dig”. Efter 3 månader! Skulle    
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aldrig-, det är långt ifrån en utopi att det skulle förekomma inom polisen efter 3 

månader. Det finns ju inte! Och oavsett hur bra den personen är, skulle den     

personen aldrig lyckas som chef. För att all personal skulle gå emot den chefen. 

För att hen har jobbat i 3 månader. 

 

Personen menar att detta samt att individer på chefstjänster eller informella ledare som 

inte samarbetar har resulterat i att personen inte väljer att föreslå förbättringar i        

verksamheten eller söka chefstjänster längre. 
 

En nytillträdd gruppchef med relativt få tjänsteår i jämförelse med sina chefskollegor 

påtalar hur det ”känns konstigt” att få en tjänst i relation till antal tjänsteår, men inte att 

hen känner sig obekväm på posten som gruppchef. Gruppchefen resonerar därefter att 

känslan av sitt chefskap påverkas av den kultur som ”sitter i väggarna”, som innebär att 

”man ska jobba sig till saker och det ska ta lång tid”. Sådana resonemang som enbart ser 

till tjänsteålder som grund för kunskap och erfarenhet riskerar att unga chefer tillskrivs 

en osäkerhet i sin yrkesroll, vilket kan komma att påverka inte bara självuppfattningen 

och hur verksamheten bedrivs, utan också trivseln. 

 

3.3 Chef- och ledarskap 

Genomgående, från såväl IGV-anställda som nuvarande och föregående chefer vid BF-

IGV, riktas kritik mot föregående (och till viss del nuvarande) chefskap på flera nivåer i 

organisationen, gällande otydliga beslutsvägar och återkoppling. Flertalet beskriver ett 

historiskt ledarskap och en organisation med omfattande prestige, vilket har drabbat 

såväl verksamheten som enskilda poliser. 

 

Emellertid skiljer sig IGV-anställdas uppfattning om ledningen från nuvarande grupp-

chefers. Gruppchefers överlag mer positiva uppfattningar presenteras under nästa     

rubrik, medan jag i det närmaste framställer IGV-personalens uppfattningar och nuva-

rande och historiskt chefskap. Det råder dock oenighet i dessa frågor bland de anställda. 

 

Den nya ledningen på LPO-nivå sägs få de anställdas förtroende genom att ”de har 

backat på beslut som inte blev bra”. Genomgående framhävs det beslutsfattande      

mandatet som viktigt, eller som en anställd uttrycker det ”att få ett ja eller nej och inte 

leva i ovisshet utan återkoppling”. Samtidigt framhålls att det är viktigt för den nya   

ledningen att få med sig personalen. En polis beskriver det så här: 
 

LPO-chefen är den första under mina åtta år som polis som kan backa på ett     

beslut som inte blev bra. Det är ju ingen som har gjort det förut. Av ren prestige. 

Så där tycker jag att det går framåt. Och att hen har en vilja och tänk bakom sitt 

ledarskap som jag inte tror de andra har haft över huvud taget innan. Sen har väl 

LPO-chefen krav på sig att det ska funka nu i den nya organisationen. Och då är 

det viktigt att få med sig oss också. 

 

Vikten av att ha en LPO-chef som har insikt i och förståelse för IGV-verksamheten 

framställs som en väsentlighet av alla deltagare. Samtidigt skildras genomgående en 

fysisk frånvaro av LPO-chefer på BF-IGV. En nuvarande LPO-chef framställs av några 

som en som har en kontinuerlig kontakt med IGV, vilket underlättar kommunikationen. 

Medan andra istället beskriver en icke-närvarande chef som inte syns till, utan är upp-
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tagen med ”en möteskultur som börjar gå till överdrift”. Flertalet anställda på IGV   

beskriver emellertid att de inte har märkt någon förändring med den nya ledningen,   

eftersom LPO-chefen befinner sig för långt bort (såväl organisatoriskt som fysiskt) och 

där IGV-personalen beskriver sig själva som ”för långt ner” i den hierarkiska strukturen 

för att kommunicera med LPO-chefen. Som förslag nämns att LPO-cheferna borde visa 

sig mer bland personalen för att kunna ta del av hur IGV-personalen upplever sin     

vardag, få kunskap om ”vad som händer” och ”hur stämningar går”. 

 

I samband med nya tillträdda chefer och en ny ledningsstruktur beskriver majoriteten 

upplevelser av en mer effektiv verksamhet och att fler beslut fattas. Många beskriver en 

tydligare och striktare struktur i och med omorganisationen, där ärenden ska tas med 

den närmsta chefen. Materialet pekar parallellt mot en otydlighet gällande beslut, bland 

annat vid tillsättningar, verksamhetsförändringar och arbetsbeskrivningar. Flera påpekar 

hur gruppchefer måste nå ut med ökad information om beslut, och att de i dagsläget 

endast förmedlar en bråkdel av besluten (”bara vad som ska göras, men inte varför”). 

Otydliga beslut och beslutsvägar skapar frustration och en uppgivenhet hos de anställda. 

En polis uttrycker att IGV är en arbetsplats med mycket obekräftade uppgifter, vilket 

gör att ”snacket går”, det blir hörsägen och rykten sprids. På frågan om hur de anställda 

får reda på nya saker som händer i verksamheten eller i den närmaste gruppen svarar de 

flesta ”genom gruppchefen” eller ”genom ryktesspridning”. Den obekräftade informa-

tionen kring stor del av den verksamhet som rör anställda på BF-IGV talar för att   

kommunikationen kring såväl beslut som beslutsprocesser kan stärkas. 

 

3.3.1 Ledningsmöten och kommunikation med LPO-chefer – röster från 

gruppchefer 

Sedan 1 februari 2016 när de nya gruppcheferna tillsattes inleddes nya mötesformer och 

strukturer med ledningsmöten varannan vecka. Upplägget och arbetsformen beskrivs 

som positiv av de gruppchefer jag talat med och analysen pekar mot att formen tydlig-

gör och underlättar kommunikation och kontakt mellan chefskap på högre nivå och 

IGV. Däremot bör rutiner för att få ut kommunikation till de anställda ses över, för att 

dels minska arbetsbördan på varje enskild gruppchef, men också för att kommunika-

tionen ska bli samstämd och tydlig. Parallellt med att nuvarande gruppchefer framhäver 

att de kan uttrycka sig på ledningsmöten och ser sin möjlighet att påverka som god, ges 

exempel från möten under tillförordnande chefskap där anställda upplevt sig tystade 

genom statuerade exempel från högre chefsnivå om rådande samtalsklimat. 

 

Flera gruppchefer upplever en skillnad med den nya ledningens (PO-chefen samt LPO-

cheferna) ledarskap. Återkommande beskrivs en ledarskapsstil där chefen ”backar på 

beslut”, som en positiv förändring i den nya organisationen och tillsättningen av nya 

chefer på LPO-nivå och högre. Den nya strukturen med ledningsmöten varannan vecka 

på LPO-nivå framhäver gruppchefer som ett forum för informationsförmedling,        

diskussioner och meningsutbyten. En gruppchef framhäver dessa möten som en        

bidragande orsak till ett mer effektivt arbete samt ökad samverkan mellan olika enheter: 
 

Det har ju förändrats. Det har det absolut gjort, för jag tycker det känns som vi 

har mer inflytande nu än vad vi hade då, eftersom vi sitter i ledningsgruppen. 

Förut så var det yttremöte, då var det nästan bara YB som satt med. Nu är det ju 
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hela LPO:s gruppchefer som sitter med. Så vi får mer gjort och samarbetet är ju 

mycket mycket bättre mellan avdelningarna, som områdespoliserna och          

hunderiet och trafiken och IGV. Och mängdbrott också, hela kedjan sitter ju runt 

samma bord. Och även stora receptionen. Det är mycket mycket mer verkstad. 

 

Till skillnad från IGV-poliser upplever gruppchefer en känsla av ökat inflytande. Flera 

beskriver att LPO-cheferna har poängterat en önskan om ett öppet och ”rakt”           

samtalsklimat och att alla ska få komma till tals, bland annat genom ”laget runt”. 

 

Utöver ledningsmöten beskrivs ett välfungerande samarbete gruppchefer emellan. En 

nytillsatt gruppchef beskriver ett öppet samtalsklimat mellan gruppchefer, såväl uppåt 

som nedåt i leden, samt en upplevd stöttning från sina gruppchefskollegor med möjlig-

het att ställa frågor. En annan gruppchef beskriver, likt flera på tidigare chefsnivå, att 

tidigare YB-möten (som inte var en ledningsgrupp) mer hade karaktär av ”skitsnacks-

forum”, med mer fokus på enskilda arbetstagare vid IGV än fokus på verksamhets-

frågor, något som gruppchefen länkar till gruppens låga mandat. Vad gäller konkreta 

exempel på när man som gruppchef kunnat säga sin åsikt kring en fråga lyfter en grupp-

chef fram just nya strukturen med ledningsmöten som ett forum med högt i tak. Citatet 

vittnar parallellt om en historik med frustration över tidigare ledarskap: 
 

Vi får ju ventilera oss på varje ledningsmöte, i ledningsgruppen. Vi kör alltid 

varvet runt. Och det är ju jättemycket hur man har det i sin arbetsgrupp och vad 

man tycker och tänker om beslut. Och vi är nog ganska jämbördiga där. Jag tror 

att vi känner varandra ganska bra, och det gör ju jättemycket. Man behöver inte 

sitta och hålla på något och man vet också i den gruppen att det är ingen som 

kommer kolla snett på en för att man tyckte och tänkte. Alltså att inte snacka 

bakom ryggen heller. Det är nog svårare om man inte sitter med i en lednings-

grupp kan jag tänka mig. Turlaget har väl varandra, men på IGV tror jag inte att 

man har samma öppenhet. För i ledningsgruppen, där vet man att det ska stanna 

inom gruppen och man kan säga precis vad som helst. Vi litar på varandra till 

100 procent helt enkelt. Och det gör ju att man kan ju berätta vad som helst. /…/ 

[LPO-chefen] frågar ju väldigt mycket om vissa beslut och vad vi tycker och  

tänker. Sen blir det ju inte alltid som vi tycker, såklart. Men hen är ju väldigt    

öppen med att ta till sig vad vi tycker, tänker och säger. Jämfört med förra LPO-

chefen. Det var ju inte alls samma sak. Det känns som att hen knappt lyssnade, 

det enda man fick till svar då var att ”ja men frågan lever”. Fick aldrig ett ja eller 

nej. Blev galen på det där. Då har ju [nuv. LPO-chefen] en helt annan ledarstil. 

Och det är mer rakt på, ja och nej. 

 

Likt ovan citat har anställda upplevt en frustration kring såväl otydliga beslut som    

styrning. ”Frågan är ju var grejerna stannar ibland”, säger en chef på direkt nivå.    

Emellertid uttrycker flera gruppchefer att det är en helt annan styrning med den nya 

ledningen och nya strukturen, sakfrågor kan lyftas direkt med LPO-chefen som för-

medlar tydliga besked i rimlig tid, vilket framhävs som positivt. Mellanskiktet med en 

mellanchef över IGV har försvunnit, vilket enligt några har bidragit till en mer direkt 

kommunikation mellan gruppchefer och LPO-chefer. En gruppchef belyser ett exempel 

med en anställd som skulle tvångsplaceras till SB: 
 

Då frågade jag ”vill du att jag pratar med [LPO-chefen]?” Ja, men det ville hen. 

Så jag gick upp till [LPO-chefen] direkt, och [LPO-chefen] säger att ”ja mm ja, 
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jag vill ha en hel dag på mig att tänka, jag återkommer till dig”. Hen och jag kan 

prata direkt. Det finns inget emellan. För- och nackdelar med allt. Jag upplever 

att det har varit mycket fördelar. För mot turlaget kan jag säga så här ”ja men 

vänta nu, det här tar jag upp med [LPO-chefen], och ni har ett svar nästa vecka”. 

Så jag känner en helt annan närhet. Och [LPO-chefen]- en helt annan ärlighet, det 

behöver inte filtreras på vägen någonstans. Utan vi har direktkontakt, det upp-

lever jag som bra. Och sen kom ju hen ner och hade ett svar. Och det blev ju som 

personen ville. Hen ville ju inte bli SB. Och [LPO-chefen], lyhörd, tar in vad som 

är bäst, helhetsmässigt. På kort sikt, då skulle hen ju behöva ha personen som SB, 

men tittar man på att hen inte riktigt mår bra av det, helheten, ett år framåt i tiden. 

Och då ser ju folket att jag lyfter grejerna direkt. Istället för att det ska gå 9 vän-

dor. För så har det ju funnits en tendens tidigare i organisationen. Vi har lyft och 

lyft och lyft grejer, men var fan stannar det? Ja, då kommer det ju inte högst upp. 

 

Nuvarande gruppchefer upplever det nuvarande chefskapet på LPO-nivå i positiva   

termer och att de har en god kommunikation med sin LPO-chef. ”För första gången har 

vi en riktig chef”, uttrycker en gruppchef, som därtill menar att hen kan uttrycka sig 

öppet vid ledningsmöten. En gruppchef beskriver sin LPO-chef som en lyhörd chef, 

mån om sin personal och som skapar trovärdighet genom sitt arbetssätt. LPO-chefen 

framställs som en chef som efterfrågar information och fattar beslut efter underlag. 

 

Egenskaper som värderas högt hos LPO-chefer (av såväl IGV-personal som av grupp-

chefer) är engagemang och att vara närvarande som chef. Ett exempel som lyfts fram 

som en ”liten grej som gör mycket” är när en f.d. chef på motsvarande LPO-nivå satt 

bredvid avrapporteringsrummet. Den fysiska närheten och närvaron bidrog till att 

minska det strukturella avståndet, då det gav möjlighet att fånga upp missnöje och    

frågetecken, samtidigt som enskilda poliser upplevde sig bli sedda och lyssnade på. 

 

En gruppchef beskriver att LPO-chefen bjudit in gruppchefer (med rullande schema) till 

polisområdets ledningsmöten för att hos dem öka förståelsen för hur ledningen arbetar 

och tänker, vilket gruppchefen upplevde som en positiv erfarenhet. Det talar för vikten 

av insyn och transparens kring vad som tas upp på olika ledningsmöten på PO-nivå, 

men också att det är en form som gruppchefer vid alla verksamhetsorter med fördel kan 

inbjudas till. 

 

3.3.2 Tillförordnandet och parallella utmaningar 

Det skiljer sig hur tidigare chefer på direkt nivå uppfattar ledningens chefskap, vilket de 

härleder till tidigare erfarenheter men också till senaste årets tillförordnande chefskap. 

De beskriver hur högre chefer, även om det har blivit bättre med den nya ledningen, inte 

är mottagliga för kritik och att ”det är en känsla av lågt i tak”. Högre chefers uppfatt-

ningar beskrivs smitta av sig i alla chefsled, vilket sägs bli extra tydligt just vid          

ledningsmöten. En person säger att sådana tendenser ”lever kvar på grund av lång tid 

och acceptans från chefer att göra så”. Sammantaget beskrivs en historik av misstrogen-

het till ledningen på grund av olika tveksamma tjänstetillsättningar och repressaliekultur 

från alla chefsled. 
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En chef på direkt nivå beskriver en upplevelse av en central- och toppstyrd organisation, 

där hen vid ett möte som uppmanade till medarbetardriven påverkan gällande reformen 

tystades inför kollektivet: 
 

Jag satt på ett möte här med [alla chefer i regionen] inför omorganisationen /…/ 

och man skulle få vara med och påverka. Det var ju bra. /…/ [Chef i högre     

ledning] höll i ett anförande och frågade ”hur upplever ni idag att det har varit?” 

Så jag räckte upp handen och sa ”jag måste säga att jag upplever att det har varit 

väldigt centralstyrt och i allting-, har behövt gå upp och vända även småfrågor”. 

Och hen [pekar med handen mot mig] ”Vad menar du?” [Jätteilsken] Och det 

blev knäpptyst! Alltså det satt bara chefer därinne. /…/ Och sen skulle vi sitta i 1 

timme, 1,5…jag lovar det var ingen som sa någonting! På den nivån var det och 

det genomsyrar ju naturligtvis. /…/ Klart att det blir ju ingen diskussion då. /…/ 

Och det här återkommer hela tiden. [Berättar om uttalande från nuv. LPO-chefen: 

”ska du jobba med mig, ska du tycka som mig”] En organisation, ett utvecklings-

arbete, det skulle ju stanna helt då. Det krävs ju att man måste få tycka olika i 

sakfrågan. Det innebär ju inte att vi inte tycker om varandra, utan vi måste ju 

kunna vända och vrida och sen gemensamt hitta en lösning som kanske är bättre 

än både den du och jag hade var för sig innan. [Berättar om tidigare möten på   

direkt chefsnivå, och fortsätter:] vi hade en jättebra sammanhållning och vi tyckte 

väldigt olika /…/ Men det födde också fram väldigt bra lösningar. Därför blev vi 

så förvånade när det kommer någon sådan här `peka-med-hela-handen´. Det går 

tvärtemot all-, vad det gäller uppdragsetik och hur vi faktiskt ska jobba. 

 

Personen beskriver hur hela kollegiet tystades och att det fick konsekvenser för hur 

verksamheten bedrevs, utvecklades och uppfattades – som en förvaltning där endast de 

högsta cheferna tilldelades beslutsmandat. Kulturen följde med i de ledningsmöten som 

hölls även efter omorganisationen, och befaras ha fått fäste även i den nya lednings-

strukturen: 
 

Det här klimatet från att ha haft livliga möten och man har pratat i mun på 

varandra, och sen ändå kommit fram till något bra och kunnat ha en enad front. 

För just det här direkta chefskapet är ju svårt, man behöver diskutera och komma 

ut med något gemensamt. För sen jobbar man skift och man träffar inte på 

varandra så ofta kanske och man sitter och åker med medarbetarna /…/ Och våra 

befälsmöten, under hösten och vintern [2015/2016], det var liksom tyst. Då var 

det också det här med tillförordnade chefskapet, jag sa till dem vid något tillfälle 

att ”jag tycker den sitsen var vidrig att vara i”. Man hade inte mandatet, man var i 

en konkurrenssituation, för du skulle ju söka en tjänst som också var en placering 

av chefen. Så rent krasst så gäller det väl på något sätt att hålla sig väl med     

chefen. För det är ju hen som bestämmer om jag kommer få tjänsten eller inte, 

det har inget med min kompetens att göra, det är ju bara vad hen säger. Jag tror 

att det la locket på, man pratade inte utveckling, det blev ingen utveckling, det 

blev bara en ren förvaltning. ”Ja, såhär är det”. ”Ok”. [LPO-chefen] kunde säga: 

”Vet du, så här ska vi göra”. Och det blev ju inget ifrågasättande. Tankarna fanns 

naturligtvis, och efteråt när vi träffades eller på någon fikarast sa hen: ”Fasen, 

man kanske skulle gjort såhär också”. Så kommer vi in på mötet och ingen säger 

något. För det fanns inte det klimatet, det var inte tillåtet. Och som jag förstår nu, 

så är det ju snarlikt, skillnaden är att nu har man ju ett par GC som är alldeles nya 

i rollen, så det blir ju väldigt enkelt. De säger ju inget från början utan det blir ju 
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väldigt mycket sitta och lyssna med. Och sen genomföra det som LPO-chefen har 

bestämt, men det blir ju ingen utveckling. Det är synd att det har blivit så. 

 

Tillförordnandet på både LPO-nivå och gruppchefsnivå framställs som en svaghet i nya 

organisationen. Dels för att det skapat beroendeförhållanden i relation till tjänste-

tillsättningar och dels för att det i sin tur skapat en förvaltningskultur med reglerat    

samtalsklimat. Systemet framställs ha premierat följsamma chefer, vilket kan sättas i 

relation till IGV-anställdas upplevelse av brist på beslut. Polisförbundet rapporterar om 

liknande resultat, där chefer ansåg att det tillförordnade chefskapet varit ogynnsamt för 

beslutfattande (Polisförbundet, 2016). Systemet bidrar på så vis till att upprätthålla   

principer som kännetecknat även tidigare chefskap inom polisen, där ”det blir viktigare 

att inte göra fel än att göra bra saker” (Granér & Knutsson, 2000, s. 98). 

 

3.3.3 Gruppchefens roll för samtalsklimatet 

I gruppchefrollen ingår ett personalansvar. Det kan innebära att avsätta tid och inge  

förtroende i att de anställda kan komma med konfidentiella samtalsämnen. Vikten av 

diskretion och sekretess i förhållande till de anställdas (ofta privata) situation är av    

särskild vikt. Sammantaget visar önskvärda normer om chefer vid IGV att de ska vara 

lyssnande och lyhörda. Nuvarande gruppchefer tillskrivs ett högt förtroende hos de 

flesta anställda. I stort beskriver deltagarna en bra och förtrogen relation med sin 

närmsta chef, som också beskrivs som en nära kollega och som ”en på golvet”. Unisont 

beskrivs gruppchefen forma och påverka karaktären på gruppen. Materialet visar      

ledarskapets betydelse för ett samtalsklimat präglat av öppen kommunikation. 

 

Många beskriver alltså en god relation till sin närmsta gruppchef (eller f.d. YB), men i 

de fall relationen och kommunikationsmöjligheterna inte har fungerat bra vittnar       

berättelser om konsekvenser i form av repressalier, sjukskrivningar, vantrivsel, ute-

bliven löneökning eller uteblivna utbildningsmöjligheter. Det finns också berättelser 

som vittnar om utfrysningar, mobbning och kränkningar bland kollegor. I sådana fall 

visar sig skyddsombuden fylla en viktig funktion i organisationen då de kan föra med-

arbetarnas talan. Även om inte alla har egna erfarenheter av att drabbas av repressalier i 

olika former, uttrycks en kollektivt delad upplevelse kring att det utgör en del av      

kulturen inom polisen i stort. Utöver direkt erfarna eller andras repressalier, som     

skildras längre fram i rapporten, berättar poliser om otaliga exempel på omplaceringar, 

ogynnsamma behandlingar av de anställda – exempel som visar på kulturella drag som 

praktiseras på flera nivåer i verksamheten (allt från kollegor, närmaste chefer, LPO-

chefer, men också från GEX:en). Resultaten pekar mot att det skapar interna splittringar 

och upplevelser av att man arbetar emot varandra inom myndigheten. 

 

Materialet visar också på vikten av att gruppchefen är den som är aktiv i arbetet med att 

skapa ett öppet samtalsklimat och motverka en repressaliekultur. Många beskriver att de 

vänder sig just till sin gruppchef om de själva eller någon kollega upplever problem med 

någon eller något på arbetet. Av samma anledning är det för gruppchefers roll angeläget 

att reflektera över relationen med sina anställda. Exempelvis att gruppchefen är      

”neutral” i förhållande till olika kollegor, då interna konflikter i gruppen annars kan 

påverkas negativt av att några har mer förtrogna relationer med chefen än andra. Sådana 

inbördes vänskapsrelationer kan skapa hierarkiska relationsband internt, vilket kan    
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försvåra ett professionellt förhållningssätt och för anställda att föra saker på tal. En polis 

beskriver hur relationer görs viktiga både för att kunna prata med sin gruppchef och för 

att kunna avancera vid IGV: 
 

Polis: Mm, det tycker jag, att ledarskapet spelar roll [för om jag kan säga vad jag 

tycker och tänker]. Jag känner ju spontant att jag absolut inte kan säga vadsom-

helst till min nuvarande GC, det tycker jag inte. Om det har med mig att göra    

eller GC att göra kan jag inte säga. Men jag har ju genom åren sett hur det har 

förändrats och att det har haft väldigt stor betydelse vilka du känner och vilka du 

har väldigt bra kontakt med. Det speglar sig ganska tydligt, tycker jag.  

I: På vilka sätt då? 

Polis: Du ska ha god hand med din gruppchef och ha rätt folk du umgås med, helt 

enkelt. Tyvärr är det så. 

 

Många gruppchefer beskriver hur de arbetar medvetet med olika strategier för att     

upprätta distans till gruppen för att bibehålla sin roll som just chef. Det kan exempelvis 

handla om hur mycket och när man väljer att gå in i diskussioner med kollegor eller hur 

pass mycket man deltar i den vardagliga jargongen. Personer vid ledande befattningar 

upplever också en distans sedan man tillträtt som chef och att det inte kommer lika 

mycket prat och rykten till dem, mest troligt för att de befinner sig på chefsnivå. Arbetet 

som chef vid IGV beskrivs som ett mer ensamarbete än som IGV-polis, särskilt i och 

med att tjänsten ställföreträdande yttre befäl togs bort. 

 

Gruppchefen sätter karaktären på gruppen och har möjlighet att påverka i vilken      

riktning gruppen utvecklas. En polis med många års erfarenhet och som arbetar i en 

enhet där hen träffar många olika IGV-grupper i länet beskriver hur jargongen formas 

av den närmsta chefen: 
 

Man formar sitt turlag litegrann för vilket klimat man har och vilket klimat man 

tillåter att det ska vara. Vissa tar ut svängarna och väldigt öppna i sitt språk och 

andra är mer strikta. Alltså du kan nästan se hur man formas efter den chef du 

har, oavsett om du vill eller inte! Jag ser det. Det ser man inte när man är i ett   

enskilt turlag tror jag, men vi som kommer in i nästan alla turlag från sidan, ser ju 

skillnaden. Och jag tycker mig kunna spegla mycket att det går från chefen och 

neråt. Har man en chef som är lite såhär ”loose” i sitt sätt, då blir de andra åt 

samma håll. För det blir ju deras norm. Och har man någon som är väldigt strikt 

och lite mer åt ordning att så här ska det vara, jamen då blir turlaget så med. 

 

Likt ovan återger många poliser gruppchefens roll för hur karaktären och samtals-

klimatet utvecklas i gruppen. Gruppchefens delaktighet i olika samtalsformer och 

skämtsamma jargonger bidrar till att legitimera dess varaktighet. Två poliser berättar 

exempelvis hur den interna jargongen i turen delades av gruppchefen men att det till slut 

”blev flamsigt” och utvecklades åt ett håll som de ansåg gå över styr, varpå det togs upp 

vid en gemensam APM. Exemplet skildrar också arbetsplatsmötets roll för förhandling 

om normer och värderingar i gruppen. 

 

Såväl gruppchefer som anställda är eniga i sina beskrivningar av vad som kännetecknar 

en bra chef på gruppchefsnivå. En central egenskap som merparten av alla intervjuade 

framhåller är att en chef bör vara lyhörd, och avser generellt en lyhördhet som         



 Dokumenttyp Sida 

 Statusrapport 37 (92) 

Upprättad av Datum Diarienr Dokument-id Saknr Version 

Malin Wieslander 2016-08-31    00.013 

   

   

 

\\nas-a1\redirected$\maliseft\Desktop\Polis utredning och annat relevant\Analys resultat diskussion\Rapport Interna samtalskulturer 20160927.docx 

uppmärksammar personalens hälsa, behov och arbetssituation. Medan många beskriver 

att de är nöjda med sina gruppchefer, som är måna om sin personal och som sett till att 

utveckla ömsesidig respekt och förtroende med de anställda, beskriver andra förmågan 

att fånga upp personal som mår dåligt som en brist hos sina chefer. En polis formulerar 

det så här: ”En bra chef märker ju om folk är öppna mot chefen. Är det väldigt tyst runt 

en chef då är det frågan om du är en så bra chef”. Andra egenskaper som normeras högt 

av såväl personal samt chefer vid IGV är att gruppchefen bör vara närvarande,         

lyssnande, ödmjuk och prestigelös, att visa uppskattning samt att vara rak och tydlig när 

beslut, obekväma som bekväma, ska tas. 

 

Sammantaget efterfrågar de anställda fler chefer som ledare. Bland annat framhävs 

förmågan att lyfta gruppen och samtidigt låta varje enskild anställd växa i sin polisiära 

roll. En förutsättning för att kunna leda en grupp är att inventera och ta vara på gruppens 

bakgrunder, behov och utvecklingspotential. En polis beskriver hur den nya grupp-

chefen möjliggör för ett bra ledarskap genom att se och tillvarata de anställda – hur 

länge varje individ har arbetat, vad man är intresserad av, vad man har för utbildnings-

bakgrund, vilka utbildningar man är intresserad av osv. Samma person betonar också 

vikten av att chefen agerar efter den information som getts: 
 

Att GC tar till sig det som personalen vill. Alla kan fylla i ett papper, men också 

att man tar till sig vad som står på papperet. Och är det någon som vill ha en     

utbildning kanske man försöker jobba för att den ska få den utbildningen.  

 

Att chefer ger IGV-personal ”frihet under ansvar” värdesätts och anses skapa autonoma 

poliser. ”Chefen ska inte vara det centrala i en arbetsgrupp utan chefen ska pusha fram 

personalen”, uttrycker en polis. Både gruppchefer och BF-IGV-anställda framhäver att 

chefer som detaljstyr i hög grad skapar osäkerhet i de anställdas polisiära yrkesroll och 

riskerar ”att kväva gruppen” och ”döda arbetsglädjen”. Risken beskrivs utmynna i att 

gruppen står handlingsförlamad när chefen är borta. 

 

3.3.4 Dilemman och särskilda utmaningar för gruppchefer 

Följande redogörs för några utmaningar eller dilemman för gruppchefsrollen som     

anställda identifierat eller som gruppchefer själva lyfter fram som angelägna. Ett       

dilemma innebär ofta att det inte finns ett givet rätt eller fel, och följaktligen att det 

finns motstridiga röster i sakfrågorna. Det ställer i sin tur högre krav på tydlig kommu-

nikation kring beslut, eftersom det annars kan ge upphov till missförstånd och bristande 

förtroende. 

 

Gruppchefspositionen innebär att både vara arbetsgivarrepresentant, och en representant 

för gruppen som ”en i gänget”, vilket följaktligen medför dubbla krav på ledarskapet  

(jfr Granér & Knutsson, 2000). En polis påtalar denna balansgång, med krav såväl    

underifrån som ovanifrån: 
 

Det är ju ett svårt uppdrag, för en chef på den nivån har krav på sig uppifrån och 

nerifrån. /…/ Som GC måste man vara en i gänget, för det går inte att köra en ren 

chefslinje eftersom man ska vara med och jobba i den yttre verksamheten.    

Samtidigt som man ska vara chef och inte bli för polare med någon. Utan man 
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måste se till hela gruppens behov. Så det är ju en ganska svår roll. Men den 

främsta egenskapen, det måste ju ändå vara lyssnande /…/ Sen behöver man inte 

hålla med, men kan man som medarbetare känna en trygghet i att jag kan gå till 

min chef och vederbörande lyssnar. Det skulle jag säga är det främsta. Det tror 

jag är det behovet som många poliser har - någon som lyssnar. Och någon som 

inger förtroende. Sen finns det olika stilar där ute, hur vi jobbar osv. Och det vet 

jag inte om det är specifikt mot en GC, men sen ska den vara driven och ha idéer, 

låta alla komma till tals och döma av. En demokratisk ledare tycker jag ju är bäst, 

men det är ju inte alltid så jävla lätt /…/ Men lyssnar man så tror jag att man 

kommer den demokratiska ledarstilen närmast. Och det är ju inte många poliser 

som är så, om man ska vara helt ärlig, bland cheferna. 

 

Med dessa krav från motstridiga håll följer också dilemman i chefskapet. Det kan      

innebära att fatta beslut som går emot gruppens önskemål. Ett sätt att hantera dilemman 

uttrycks också ovan: att vara en lyssnande chef och tillämpa en demokratisk ledarstil. 

 

Även om poliser uppger att de i många fall kan yttra synpunkter till sin närmaste chef, 

uttrycks unisont en uppfattning att den chefen i sin tur inte har samma möjlighet uppåt, 

och att synpunkter ”tvättas i varje led uppåt”. Det medför att IGV-anställdas synpunkter 

inte når ”ända fram” för att chefer vid IGV inte vill klaga eller påvisa problem bland sin 

personal, utan snarare visa upp en välfungerande verksamhet och ledarskap. 
 

Några uttrycker en förhoppning med den nya strukturen med gruppchefer och länsyttre 

med skilda ansvarsområden. Ett f.d. YB beskriver just hur den svåraste utmaningen i 

rollen som chef var att kombinera å ena sidan ett personalansvar och arbetsmiljöansvar 

med att leda insatser och ansvara för den operativa verksamheten, eftersom resurser inte 

gavs att prioritera båda verksamhetsdelar. 
 

Det svåraste var utan tvekan att kombinera de här två rollerna, att ha personal-

ansvaret med arbetsmiljön och arbetssätt och hela den här delen. Och dessutom 

på en direkt nivå där jag ena sekunden är chef, och nästa sekund så sitter vi i 

samma radiobil. För det är ju väldigt mycket mina vänner också och för mig har 

det varit viktigt att hantera det. Att ha ett förhållningssätt där jag är med och     

deltar i snacket och allt, men jag kan inte vara den som drar de värsta skämten  

eller går i bräschen för det. Då blir det så svårt att hantera, den dagen jag måste 

ha något samtal. Eller jag kan inte vara fullast på turlagsskivan. Det får andra 

vara, och det har jag inget problem med, men jag kan inte vara det som chef, för 

det blir inte bra. Det är inte trovärdigt. Och det har funkat bra faktiskt. Men i den 

rollen förväntades man göra personalarbetet jättebra och lika bra som det        

operativa. Men det operativa och verksamheten gick alltid före [och utvecklings-

samtalen avbröts eftersom det inte gavs resurser för att hålla dem]. 

 

3.4 En begränsad takhöjd och en omtalad frysbox 

Samtal om ”frysboxen” och chefers eller informella ledares ”svarta lista” har en direkt 

koppling till vad många ansåg att denna utvärdering kom att handla om: myndighetens 

låga takhöjd. Den första tiden överöstes jag med ordvitsar som ”det är högt i tak för den 

som ligger ner”, ”det är högt i tak, men nära till dörren”, ”högt i tak och höga trösklar” 

och ”det är högt i tak om du är pygmé”, som alla genom sarkasm skildrar att taket i 

själva verket uppfattas som lågt eller villkorat. Det finns ett antal berättelser som både 
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vittnar om egna och andras erfarenheter av repressalier eller uteblivet avancemang inom 

myndigheten för att den anställda ”gjort sig obekväm” på olika sätt. Just benämningen 

obekväm är ett dominerande uttryck i dessa beskrivningar och kan innefatta en mängd 

olika saker, så som att ställa frågor kring verksamheten eller tillsättningar, diskutera 

närmsta chefens ledarstil, påpeka brister i arbetsmiljön, ”ha för många åsikter”, vara för 

driven som ny polis, vara fackligt engagerad eller som en polis uttryckte det ”att inte 

säga ja och amen till allt”. Där också olika former av repressalier direkt eller indirekt 

kopplade till detta har fått flera polisanställda att ”gå till jobbet med ångest” och även 

sjukskriva sig på grund av ohälsa eller vantrivsel. Åtskilliga återger egna eller andras 

erfarenheter av mobbning. Andra beskriver ett lågt självförtroende och att de känner sig 

nedtryckta. Några berättar att de känner sig ”stämplade”. I flera fall väljer poliser att 

avsluta sin tjänstgöring: 
 

Några av dem som har skrikit högst har ju lämnat, för att de känner att man  

hamnat i frysbox och det finns inget kvar här att hämta. ”Så länge den eller den 

chefen är kvar så kommer jag ju aldrig någonsin komma någonstans, så då väljer 

jag att säga upp mig”. Det är det ju flera stycken som har gjort. 

 

Ett illustrerande exempel för det villkorade samtalsklimat och tystnadskultur som     

berättelser om sanktioner bidrar till utgörs av anställdas betoning av anonymitet.       

Flertalet poliser meddelar innan intervjuns början att de kan medverka i utvärderingen, 

eftersom de inte sökt någon tjänst eller inte vill göra karriär inom polisen. Innan       

intervjun påbörjas inleder en polis vikten av att inte framträda med namn: 
 

Man undrar alltid! Det kommer sällan något gott av att vara med i sådant här.  

Tidigare när man har svarat upp för saker, eller stått för saker eller skrivit vissa 

dokument och ifrågasatt saker så får man aldrig något bra ut av det. Så enkelt är 

det, man hamnar ju bara på dålig fot, frysfack. Därför kanske man tassar lite på tå 

kring det här. Så jag vill inte vara med med några namn för det känner jag skulle 

inte bidra med något mer. 

 

De polisanställda i PO Östergötland beskriver en rad olika fall där kollegor gjort sig 

”obekväma” och hamnat i den omtalade ”frysboxen” och på olika sätt fått repressalier. 

Många exempel är historiska, men likväl detaljerade, och återkommer i flera beskriv-

ningar. För att inte peka ut individer som inte valt att ingå i undersökningen har jag 

främst valt att lyfta fram självupplevda, eller mer generella samtal om hur anställda  

förhåller sig till erfarenheter och de exempel som nämns. Hur poliser förhåller sig till 

egna eller andras berättelser om liknande fall visar att det oavsett ger konsekvenser för 

hur poliser agerar och ser på sig själva samt de uttrycksmöjligheter man har som polis. 

Även om många fall är historiska, möter jag en hel del berättelser om inträffade       

händelser under den senaste ledningens styrning. Nästa exempel hänvisar till upplevelse 

av kommunikationen med såväl gruppchef som LPO-chef, bland annat gällande en   

sakfråga under 2015: 
 

Och det är ju så att man blir väldigt impopulär om man ställer frågor. Jag har 

mycket erfarenhet kring att folk tycker att man är väldigt väldigt obekväm om 

man ställer frågor. Man kan ju aldrig veta hur man tolkas men det är inte mitt 

syfte, utan framför jag hur jag ser på saken och ställer en öppen fråga så gör jag 

ju det för att jag hoppas att jag kan få en förklaring tillbaka. Även om inte jag kan 
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köpa den, då är det ju mitt problem, men att på något sätt få ett svar ”Ja, men vet 

du vad, bra att du kommer till mig, vi har tänkt att fördelarna kunde vara så här 

och såhär [med aktuell sakfråga]”. Men inte ett ljud! Och jag har ju jobbat i snart 

6 år och jag är en väldigt öppen och rak person men känner att det absolut bästa 

är att bara vara tyst. För man drabbas ganska hårt av att ifrågasätta eller försöka 

ta reda på saker. Går man till chefen, och framförallt någon högre chef, så får 

man skit för det. Det slår tillbaka, och det slår tillbaka ganska hårt. 

 

I ett annat självupplevt exempel, beskriver en polis hur f.d. närmsta chefen nyligen    

motiverat en lägre lön utifrån att den anställda haft ”för mycket åsikter”: 
 

På det enda lönesamtalet någonsin som jag har haft, då så säger hen till mig     

såhär: ”Jag har jag satt era löner, och jag har satt din lön och du har fått den här 

lönen”. Och så säger hen såhär: ”Jag tycker att du gör ett jättebra jobb som polis, 

jag har ingenting att klaga på vad gäller ditt sätt att jobba på i din yrkesroll. Jag 

tycker du är jätteduktig, gör jättemycket bra. Men du har ju lite för starka åsikter, 

du tycker lite för mycket!” Och det blev jag oerhört chockad över att få höra, 

men jag försökte bara andas och så frågar jag: ”kan du berätta vad du menar när 

du säger så?”. ”Äh, men du tycker lite för mycket”, säger hen, och hen säger    

ordagrant så. ”Du har lite för starka åsikter, du tycker lite för mycket”.  ”Jaha”, 

säger jag: ”men hur påverkar det jobbet, hur menar du? I vilka situationer, menar 

du om du och jag är på ett relationsärende, eller på ett snatteri eller hur menar 

du?”, säger jag. ”Nej nej, inte arbetsmässigt, inte så, inte alls, utan när vi pratar 

med varandra, om det är något på stationen och något beslut eller att det är 

någonting som händer”. ”Jaha ok”, säger jag ”du menar att jag gör ett jättebra 

jobb men att jag, jag har för mycket åsikter som person, är det liksom-, menar du 

– sa jag tillslut – menar du att det är min personlighet då, som det är fel på?”.  

”Ja, så kan man ju välja och se det”, säger hen då. /…/ Jag ska aldrig mer sätta 

mig på möte med min chef utan att ha med mig ett vittne, eller spela in det.    

Därför att för mig så-, jag kan inte beskriva det mer än att jag tappade ju allt    

förtroende, verkligen. Jag ställde väldigt många motfrågor, och gav hen chansen 

att kunna berätta vad…om hen nu hade kunnat komma på sig, hur det hade med   

arbetet att göra, men det fanns inget sådant, utan hen tyckte bara att jag hade för 

mycket åsikter. 

 

Utöver utebliven löneökning beskriver poliser olika former av informella sociala    

sanktioner och mobbning, som utfrysning, ryktesspridning eller nedvärdering av arbets-

prestationer. Att göra sig obekväm kan också få konsekvenser av mer subtil karaktär, 

exempelvis att man inte får någon vidareutbildning, att det dagliga arbetet försvåras på 

olika sätt eller att man, ibland kontinuerligt, tilldelas uppgifter som inte är attraktiva och 

där man upplever sig själv lämpad för andra uppgifter. Några påtalar hur kollegor slutar 

hälsa på dem och att de blir negligerade, medan andra hänvisar till mer konkreta      

händelser så som omplaceringar. En IGV-polis beskriver hur en kollega bestraffats med 

arbete i nattreceptionen i en månad när närmsta chefen fick reda på att hen sökt annan 

arbetsgivare. Flera skildrar en prestigekultur där professionalism får stå tillbaka när  

kritik tas personligt. Några poliser beskriver sina upplevelser så här: 
 

Var ska vi börja? Som jag förstått det har ju [f.d. YB] till viss del favoriserat 

några och gjort någon till hackkyckling 
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Jag kände att den här chefen hugger mig i ryggen. Ja…fruktansvärt faktiskt. /…/ 

Och jag mådde så dåligt över det här, så fruktansvärt dåligt över det här, så jag 

sjukskrev mig för jag kände att jag gör inte det här: jag sätter mig inte i samma 

bil som hen, det går inte. Man måste kunna lita på varandra i det här yrket 

 

När jag har framfört att jag har frågor blir jag ignorerad och bestraffad. 

 

[Jag yttrar mig inte längre] för det jobbigt att stå själv…ja, men det är jobbigt när 

folk inte hälsar på en /…/ Det är jobbigt att bli utfryst när man är vuxen. Jag har 

inte varit med om det förut! Det har släppt [och några hälsar nu], men det har   

tagit några år. 

 

Andra påtalar svårigheten med att peka ut konkreta reprimander, men en utbredd      

uppfattning är att ”man blir omsprungen” vad gäller tjänstetillsättningar och avance-

mang. Att ”hamna i frysboxen” beskrivs även som en risk för chefer att förhålla sig till: 
 

Det är väl likadant inom cheferna också förstår jag att man ska ju inte vara en 

nej-sägare, man ska vara en ja-sägare till allting. Ingen vågar komma fram och 

erkänna: ”Oj det här blev inte bra, det här måste vi göra någonting åt”. Jag tror 

inte de heller vågar för börjar de kritisera eller säga nej så är de ju, likväl som vi 

blir på ordningen, då blir man utfryst, frysboxen, man får en annan uppgift, blir 

bortplockad. Det funkar ju så…det vet ju alla om. Och man pratar ju varje dag 

med någon som har hamnat i den frysboxen och man märker att de får inte följa 

med på utbildningar: ”Nej men oj, vi missade dig till utbildningen idag eller    

någon måste visst vara kvar och jobba här hemma så du kan inte följa med”,    

någon som kanske har jobbat på ett ställe i flera år. Jag menar, så kan man ju inte 

göra. Det är ju ren och skär mobbning som de jobbar med, myndighetens sätt att 

frysa ut folket. Jag tycker det är för jävligt. 

 

Gemensamt för berättelserna att det inte är några spektakulära händelser som leder till 

att anställda anses obekväma, utan vad som beskrivs som ”vanliga diskussioner”.        

En polis skildrar det så här: 
 

[Ställer man inte in sig i ledet] så trycks man bort och effekten är ju att folk slutar 

prata, man vågar inte det för att det blir för jobbigt. Att uttrycka sig. Värsta      

exemplet var väl när [f.d. LPO-chef] kom som ny chef och predikade att ”Det ska 

vara högt i tak och man ska säga vad man tycker för att utvecklas och gå framåt”. 

Och då var det en del som vågade säga lite, för man ville att det skulle bli bättre 

/…/ Och de personerna plockade ju hen bort sen, riktigt duktigt. Så taktiken var 

väl bara att få fram vilka det är som vågar öppna och säga…något. Och sa man 

något emot så, ja. Alltså det är inga hårda eller stora grejer man pratar om utan 

det är vanligt dagligt arbete. Det är inte att man ska förändra världen på något 

sätt, inte att det är folk som går och gapar och skriker i korridorerna, för man kan 

nästan tro det, men så är det inte. Utan det är vanliga samtal, man sitter och pratar 

och har lite olika diskussioner. 

 

3.4.1 Att läras till tystnad 

En polis synliggör hur egna erfarenheter av repressalier bidragit till en anmärkningsvärd 

självcensur. Det omgivande samtalsklimatet har lett till att vare sig polisen eller         
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kollegor åtar sig uppdraget som personalombud, med konsekvensen att gruppen saknar 

fackrepresentant: 
 

Numera, efter mina år där jag upplevt att det endast anses negativt, säger jag   

ungefär 80 procent mindre än vad jag egentligen vill göra. Och bara en sådan sak 

att vi här skulle behöva ett personalombud i facket, någonting som jag skulle vara 

intresserad av tror jag, egentligen. Men jag känner även där att: nej, jag kommer 

få så mycket skit. Någon gång vill man väl bara få känna att man blir uppskattad 

istället för att bli hackad på, för det blir man om man har åsikter som kanske inte 

riktigt stämmer överens med…..hur det är tänkt. /…/ Men jag kan känna såhär: 

säger jag någonting som inte blir så bra, eller om jag tjatar för mycket - men säg 

det då! Så jag vet om vad problemet är, men problemet kan inte vara att man har 

en avvikande åsikt. Det är inte ok. Men visst, det påverkar ju mig, allt det här. 

Det har ju varit såhär så många år. Det finns så många exempel och det finns så 

mycket grejer som har hänt som är helt sjuka, tycker jag, så jag säger helst inte så 

mycket längre. Och jag känner att det låter så sjukt, att jag inte skulle kunna 

tacka ja till att vara personalombud. En sådan viktig grej, som ska vara positiv. 

Så det betyder ju att vi inte har någon som är personalombud, för det är ingen   

annan som vill eller kanske vågar heller. 

 

Oavsett om poliser själva upplevt reprimander eller repressalier av olika slag,           

socialiseras de in i en kultur där detta utgör villkor för internt avancemang. Både erfarna 

och nya poliser beskriver hur repressaliekulturen lärs ut till nya medarbetare: 
 

Jag tipsar ju alla [aspiranter jag har] att man inte ska säga vad man tycker. Det är 

inte bra för deras egen skull. ”Gör inte samma tabbe som jag har gjort”. /…/   

Annars blir man borttryckt. Det är tragiskt att man ska behöva tipsa om sådant. 

Men för deras skull så gör jag det. För man kan inte som liten individ ändra något 

i alla fall. /…/ Har man varit dum själv och trodde det kanske? Ja. 
 

Polis: När jag var aspirant [nyligen] så åkte jag några pass med en kollega nära 

pension, som sa ”du som är ny måste tänka dig väldigt noga för vad du gör och 

vad du säger, jag behöver inte bry mig för det värsta som kan hända mig är att de 

förtidspensionerar mig och det gör inte mig så mycket”, och så skrattade hen. 

”Men du har ju desto mer att förlora”. Det ville hen skicka med mig, som ny 

aspirant, att det är viktigt, det är så det fungerar. Och det är ju inget sundhets-

tecken precis att man ska börja få den varningen när man är ny på en arbetsplats.  

I: Hur påverkade det dig? 

Polis: Ja, jag får väl försöka hålla min stora mun stängd ibland. 

 

Poliser som är relativt nya i tjänst beskriver att de redan under utbildningen och i relat-

ion till aspiranttjänstgöringen fått lära sig vikten av att ligga lågt med vad man tycker 

och tänker. Flera exempel handlar också om när arbetsgivaren på olika håll öppnat upp 

för att personalen ska få yttra sig och ställa frågor, men att synpunkter eller kritik inte 

hanterats väl utan istället lett till utskällningar eller reprimander. En polis beskriver hur 

hen tystats av sina närmsta chefer när hen kommit med frågor och synpunkter på     

verksamheten. Polisen berättar hur hen vid en gruppdiskussion ifråga-sätter de mål som 

var uppsatta för verksamheten gällande antal ”blås och bot”, och att de istället för att stå 

vid en trafikerad led och ”blåser 60 bilar på en halvtimme” hellre ”blåser 5 bilar där jag 

vet att det passerar det en rattfylla nästan varje dag”, och fortsätter: 
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[Cheferna] tog ju in mig på rummet direkt efter [mötet] och sa: ”Bara så du vet så 

får du aldrig ta upp sådant här inför gruppen igen, för du påverkar de andra för 

mycket, det ska du ta upp med mig eller [andra chefen]”. Tala om att tysta någon, 

duktigt! Direkt efter [mötet], kallad på kontoret. Då har jag bara ifrågasatt att 

”ska vi verkligen nå upp till målen”, för att jag tycker att vi ska stå där vi tog  

rattfyllan. Vi ska definitivt lägga lika mycket tid att stå ute och göra det, det är 

jätteviktigt, det var bara målen det gällde. Och så funkar det i myndigheten, du 

blir nedtystad direkt. Och chefen sa ju det att: ”Håller du på så här kommer det 

vara negativt för din karriär”. Då blir man ju rätt: ”Ok…ja”. Det var inte så 

mycket att säga, utan man blir ju tystad. Det inser ju jag också, man måste ju vara 

lite smart, jag kan ju inte sitta och ta upp det. Men jag sa ju till de andra i      

gruppen för jag tycker de har rätt att veta, så de själva vet också att vissa grejer 

får du ta upp och vissa grejer får du inte ta upp. 

 

Just exemplet att inte få kommentera ”pinnjakten” är återkommande i materialet, och 

bör samtidigt sättas i relation till andra skildringar av en prestige- och konkurrens-

situation där chefers lönebefordran baseras på uppnådda verksamhetsmål. I ovan fall 

visade sig kommentaren om pinnjakten även få negativa konsekvenser i den aktuella 

polisens lönekuvert. 

 

3.4.2 Att stå ensam med den kollektiva kritiken 

De poliser som agerar visselblåsare internt eller externt (till media) och som beskrivit att 

de fått kollegialt gehör och stöd för sina synpunkter i närmsta gruppen, skildrar        

erfarenheten att i slutändan stå där själv, utan det kollegiala stödet:  

 
De håller ju med mig i min uppfattning att det var för jävligt, men det är ingen 

som vågar säga något. Det finns hur många som helst som sitter på utsättningar 

och det låter så jävla bra. Sen sitter man med dem i bilarna och då kommer deras 

rätta fram. För mig är det så falskt, att tycka en grej men att man sitter på          

utsättningen och säger ”bra”, bara för att vara inställsam hos chefen. 

 

Risken, som framhävs, är att synpunkter framställs komma från enskilda, snarare än ett 

kollektiv. 
 

Sen när man väl tar upp det då står man ensam där, då är det ingen som vågar ens 

hålla med när jag tar upp det, för de vill inte stöta sig. Då står man ju väldigt    

ensam. Och det kan jag uppleva att man kan känna sig lite sviken eller att…ja 

alla höll ju med igår, men nu när vi tar upp det då är det ingen som tycker såhär. 

Då blir det ju väldigt mycket som att det bara är jag som tycker så, naturligtvis. 

Så där har man nog fått sig en läxa kanske, att veta att man är ganska ensam  

oavsett vad folk säger i korridorerna. När man väl tar upp någonting då får man 

vara beredd på att stå där själv i alla fall. 

 

En polis relaterar oron för att stå för en kritisk åsikt till att fler inte valt att agera vissel-

blåsare externt eller ställa upp i intervju i föreliggande utvärdering: 
 

Media skriver ju väldigt mycket, men det krävs ju någon står för det /…/ Jag tror 

att det finns massor av folk som skulle vilja prata men inte vågar göra det, för 
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man inte vill hamna i den här berömda frysboxen. Att man inte vill vara den som 

står för allas åsikt. För det har ju visat sig förr att det har straffat sig om man har 

varit kanske lite kritisk eller så. 

 

3.4.3 Den individuella takhöjden 

En gruppchef som reflekterar över frågan om det finns ett tak, beskriver variationer och 

nyanser kring såväl enheter som individer. Att det finns ett tak framställs inte som det 

problematiska, utan farhågan länkas till om taket är olika högt beroende på vem man 

möter, vilket ställer krav på anställdas navigationskompetens och kännedom om       

informella regler: 
 

I: Finns det ett tak då? 

GC: Ja. Alltså det är klart det finns ett tak, men sen beror det mycket på andras 

tolkningar också, vad de tycker och tänker. Men det är klart att det finns ett tak 

och ska jag snabbt bilda mig en uppfattning om taket så skiljer det sig jävligt 

mycket, i korridorer, på avdelningar, i grupper, i rum. Det är ju som att springa 

runt i en labyrint *småskratt*. Ja, men det är verkligen så. 

I: Olika takhöjder överallt? 

GC: Jo, men det finns det ju absolut. Och man hanterar det på olika sätt också. 

Men sen är det ju mycket andras information också. Men det sas mycket så: 

gjorde man något dumt mot ledningen eller gjorde man bort sig på något sätt, då 

hamnade man på [enhet] i [ort]. Det var ju vedertaget ett tag /…/ Så gjorde man 

bort sig hamnade man [där] ett tag. Avlastningsyta. Och det kan man ju uppfatta 

som att taket var jävligt lågt, just där och då i alla fall. Någon slags bestraffning. 

Jag tror ju att det måste finnas ett tak, annars blir det ju också konstigt. Sen är det 

ju jäkligt trist om taket är personbundet också. Att vissa får säga vad de vill, men 

vissa kan knappt yppa sig förrän det blir ett herrans liv. Man kanske går runt med 

ett eget tak som åker lite upp och ner beroende på vem man träffar, ja men det 

tror jag absolut att det är. Vissa är nog accepterade att säga nästan vad som helst, 

och för vissa så är det inte alls så. Taket åker verkligen fram och tillbaka. 

 

Citatet belyser vikten av reflektion och medvetenhet kring hur egna och andras förhåll-

ningssätt kan skifta beroende på vem som yttrar sig, när och var. En annan gruppchef 

framhåller att i fall där man slår i taket, är det väsentliga hur man hanterar frågan och tar 

sig ur en potentiell konflikt. 

 

3.5 Tillsättning av tjänster och funktioner 

Det mest återkommande exemplet på hur repressaliekulturen kan yttra sig gäller olika 

tjänstetillsättningar. Det senaste årets rekrytering och tillsättning av tjänsten gruppchef 

samt funktionen länsyttre befäl är föremål för omfattande kritik. Kritiken framförs   

oavsett om man som polis själv har fått en tjänst/funktion eller inte. Både den historiska 

och den senaste tidens chefsrekrytering kritiseras för att ske bland organisationens    

följsamma medarbetare (jfr Granér & Knutsson, 2000). Generellt beskriver poliser att 

det är ”ja-sägare” som blir ledare inom polisen, medan de som framhävs som bra ledare 

är ”de som har idéer och synpunkter”. Poliser återger hur dessa istället betraktas från 

myndighetens och chefers håll som ”obekväma” och illustrerar med exempel som de 

hört eller själva upplevt där man som polis fått stå tillbaka vid rekryteringar. Även de 

gruppchefer och poliser som har mer goda exempel på hur det går att uttrycka sig     
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internt, påtalar omfattande brister i senaste årets rekryteringsförfarande. Det finns en 

utbredd uppfattning att tillsättning av olika tjänster går till på sätt som bidrar till att 

skapa missnöje, misstänksamhet och i förlängningen rasera myndighetens förtroende 

hos medarbetarna. Utebliven saklig återkoppling vid urvalsprocesser, handplockning av 

individer och nepotism är aspekter som är särskilt återkommande. Ambitioner till goda 

relationer med chefer och en i förlängningen tyst organisation framträder. 

 

3.5.1 Nepotism i tillsättningar 

En polis på före detta chefsposition beskriver att relationer är väsentliga men också  

utmärkande för den rekryteringsprocess som myndigheten valt vid tillsättning av chefer 

och placering av funktionsposter: 
 

I och med att man väljer att göra rekryteringar som inte är objektiva, för det är ju 

först då du kan plocka bort relationer. Varför finns det rekryteringsföretag som 

rekommenderar arbetsgivaren vilken person som är mest lämplig? Sen är det ju 

alltid upp till arbetsgivaren själv att fatta det slutgiltiga beslutet, men i den här 

organisationen är det ju ändå så att om HR och facket och de parterna är överens, 

då ska det ju mycket till att den personen inte får den tjänsten. Och då, i kontrast 

till det här, om jag sitter och har dig och sen ett par till att välja på, och så har du 

och jag en bra relation. Varför ska jag plocka bort dig då? Så det blir svårare för 

mig att göra objektiva bedömningar. Ja, det tycker jag, en relation spelar stor roll. 

Varför springer folk omkring och fjäskar för varandra för? För att relation spelar 

roll. Varför vågar man inte säga det man tycker för till sin närmsta chef? För    

relation spelar roll. Alla gånger. Skulle det vara objektiva bedömningar, då skulle 

ju inte jag behöva vara så orolig. Eller hur? Utan då är det mitt CV, eventuella 

Matrigma-tester och personligt brev kanske, eller intervju som spelar roll.  

 

En gruppchef resonerar kring påverkansfaktorer vid rekryteringsprocesser till chefs-

tjänster (som YB och GC) och framhäver relationer med omgivande chefer samt      

samarbetsförmåga som väsentliga. Att hen, likt andra, själv fick gruppchefstjänster tror 

hen beror på att ”jag är ganska lätt att ha med och göra och jag är ganska smidig som 

person och jag säger vad jag tycker och tänker men man kan ju göra det på ett konstruk-

tivt sätt. Och det är det inte alla som gör”. Sådana personer beskrivs istället bli ”svåra” 

och ”blir tungt att ha med”. Likt gruppchefen nedan tilldelar många tidigare YB stor 

makt i verksamheten och vid tjänstetillsättningar, vilket bidragit till att både skapa ett 

klimat där relationer till chefer får betydande roll, men också till att skapa en enhetlig 

personlighet och ledarstil inom polisen. Gruppchefen beskriver flera sådana potentiella 

konsekvenser med rekryteringsprocessens utformning som hen benämner som såväl 

”godtycklig” och ”subjektiv”: 
 

GC: jag tror det finns nackdelar i en sådan rekrytering. Att det är rätt lätt om det 

blir vissa som får bestämma att man får en viss sorts poliser som är GC. Och    

ledare. Och det är inte alltid positivt tror jag. Förut, om man tittar tillbaka många 

år, har ju vissa YB haft lite mer makt och haft mycket att säga till om. Och då har 

det blivit de i deras turlag som blir YB, fast det är folk i andra turlag vars yttre 

kanske inte har lika mycket och säga till om, som inte är lika ansedda. Då kanske 

inte de får med lika mycket folk, fast de kanske egentligen skulle göra ett ännu 

bättre jobb. Så det är inte bara fördelar med den formen av rekrytering. Så jag 

tror ju mer på det här objektiva som de hade med S.F. YB [för ca 4-5 år sedan]. 
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Den kändes väldigt trovärdig och gedigen. För då satt de med från HR, från   

Linköping och Norrköping, alla var representerade fackligt och så. Det tror jag 

mer på i längden. Jag tror man får en bättre organisation. Det blir ju för god-

tyckligt och subjektivt. Då tar ju jag den jag kommer bäst överens med givetvis, 

jag tar ju inte dig som jag kommer jättedåligt överens med. Ja, men det blir ju lite 

som man är som person. Och då tror jag man är lite farligt ute. För då får man en 

viss sort. Och det är inte bra. Och det märker man ju, det är ingen hemlighet, att 

det är ju en hel del, många duktiga, som har hamnat i kläm. Så är det ju.  

I: I den här processen? 

GC: Ja, det tror jag och sen om man tittar tillbaka också, om man inte ligger bra 

till hos vissa personer så tror jag det är rätt lätt att hamna i frysbox. Så är det.  

 

En annan polis berättar hur informella ledares makt med kulturella drag av nepotism 

inom polisen fått personen att tröttna och fundera på att sluta: 
 

Och tyvärr så är det ju så, och det har man ju sett genom åren att faktum är att 

man vinner faktiskt tjänster på grund av att vara tjenis och omtyckt av chefer. 

Och det har ju varit jättetydligt i vårt fall, YB har ju haft ett antal gullepluttar 

som hen har knuffat fram. /…/ Själv kommer man ju lida av det här att man    

aldrig har fått någon hjälp och knuffats. Utan det man har åstadkommit, det har 

man fått göra på egen hand. Och det är jävligt synd för det är ju en av uppgifterna 

med personalansvar att kunna utveckla och skjutsa personer i rätt riktning. Men 

det är tydligt, det har alltid funnits en baktanke med det här att i vissa fall har det 

varit jättetydligt att man knuffat fram en helt olämplig individ, för skulle YB ta 

en bra lämpad individ så skulle det kunna bli ett hot för hen. Och det där har man 

ju sett ett mönster i också. Många tillfällen. Jag tror vi är ett gäng som är jäkligt 

trötta på det just nu. Och däribland jag själv. Så för tillfället, nej, jag har lite svårt 

att se ljuset där. I förra lönerevisionen så var man också jäkligt nere, men inte i 

närheten av nu, nu känns det som att det är riktigt allvarligt. Det känns som att 

man går hit och det är mer fokus på alla nytillsättningar av tjänster, ja allt        

turbulent i organisationen. Förr gick man hit och var jättehungrig och bara ville 

ut och uträtta sitt jobb. Nej, gnistan har försvunnit, hos många. Tyvärr. Och det 

sista det här med bedömningen [f.d. chefen har satt låga skattningsvärden på         

anställda som tidigare haft höga värden, vilket tolkas som hämnd för att de pratat 

med LPO-chefen om YB:s olämplighet som chef] det var droppen för min del i 

varje fall, jag trodde nog inte att det kunde bli mycket tyngre. För första gången 

på riktigt har jag börjat tänka att frågan är om man ens ska vara kvar här. Att folk 

med den personligheten har positioner med så mycket makt, ja det är helt galet.  

 

Att tidigare YB tilldelas stor makt historiskt, så som rekommendationer och påverkan 

vid rekryteringar, kastar samtidigt ljus över den senaste rekryteringsprocessen av grupp-

chefer och länsansvariga YB, där organisationen applicerat arbetsgivarbeslut kring    

placeringar och tillsättningar. I praktiken har det inneburit att nuvarande chefer fått   

rekommendera samt rangordna sökande, vilket en f.d. chef på direkt nivå beskriver  

leder till en form av organisatorisk nepotism: 
 

[Chef i högre ledning] sa vid ett tillfälle när jag var med: ”Det är första gången 

jag har fått välja min ledningsgrupp, alla mina chefer själv”. I min värld så är det 

ju-, att välja sina chefer, det är ju inte bra, risken är att man väljer ja-sägare /…/ 

Den delen i omorganisationen är så svår att förhålla sig till. Att man väljer sina 

chefer…I min bok är det nepotism /…/ man väljer sina vänner. Och jag kan 
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känna en del av det, jag har ju onekligen valts till [position] efter att inte haft   

någon sådan befattning innan! Sett på det så, så är jag inte bekväm med det     

heller, för jag skulle vilja att ansökningsförfarandet-, alltså någon form av analys 

om jag kommer fungera och att det i sin tur skulle betala sig. Det ska ju vara     

utifrån mina kvalifikationer, inte för att jag skulle bedömas som: ”ja men du är 

bra, dig känner vi, det kör vi på”. Så jag säger inte att jag inte är en del av det 

men jag tycker att det är inte bra, det är inte trovärdigt. Det är, och jag återkom-

mer till det, det skapar inte legalitet inom organisationen när man väljer så här.  

 

I relation till tillsättningsproblematiken beskriver medarbetare på chefsnivå hur de blivit 

tillfrågade om vilka som anses lämpade vid olika chefs- eller funktionstillsättningar. 

Rangordningar och skattningar av medarbetare har efterfrågats, men utan särskilda    

kriterier, vilket ökar risken för relationsbejakande rekommendationer. En f.d. chef    

beskriver problematiken när denne varit en del av att göra bedömningar av medarbetare 

inför tillsättning och placeringsförfaranden: 
 

Det har ju inte varit något ”tänk på det här, utifrån de här kriterierna”. Utan det är 

ju ”vad tycker du om han eller vad tycker du om henne?” Väldigt subjektivt. 

 

Att referenserna befinner sig inom den egna organisationen är inte anmärkningsvärt i 

sig, däremot vittnar flertalet om att goda relationer med medarbetare utgör ett skäl till 

att personer blivit rekommenderade tjänster. Goda relationer beskrivs i materialet som 

friktionsfria relationer, vilket talar för att personer som upplevs ”obekväma” förbises 

vid tillsättningar. 

 

3.5.2 Om handplockning, urval och transparens 

Många poliser anser att de inte konkurrerar på lika villkor, vilket försvårar förtroendet 

och tilliten till urvalsprocesser. Vissa anses belönade genom goda relationsband till  

chefer, parallellt med en känsla av att andra bestraffas. Utifrån materialet synliggörs hur 

sådana uppfattningar leder till interna konflikter och misstro. Dels uttrycks en misstro 

mot LPO-chefer, och dels tilldelas en bristande legalitet hos individer som fått grupp-

chefstjänst. Det skildras därtill hur det i förlängningen får individer att söka sig till 

andra enheter eller till och med andra arbetsplatser. 

 

Anställda ger uttryck för en otydlighet samt avsaknad av transparens i senaste årets  

tillsättningar. Bland annat beskrivs hur motivering vid tillsättning uteblir helt, beskrivs i 

svepande termer eller förmedlas utifrån skäl som står i strid med gällande föräldraledig-

hetslag (2006:442, 16§). Andra beskriver att när de efterfrågat motivering har ansökan 

”tappats bort” eller att LPO-chefen inte minns varför enskilda faller i konkurrensen. En 

polis beskriver den uteblivna motiveringen vid rekryteringsprocessen till gruppchef som 

”droppen” och anledning till att hen slutar som polis. De personer som uppger en      

tillfredsställande feedback är de som tilldelats tjänsterna. Återkommande beskrivningar 

är hur genomförandet av tillsättningar för exempelvis gruppchefstjänsten är            

”godtycklig”, ”att lokalpolisområdeschefen plockat dem som hen vill ha” samt ”varit 

bestämd på förhand”, som i nedan exempel: 
 

Polis: Nej, informationen var väl att jag föll i konkurrensen. Ganska enkelt sätt 

att parera en fråga. Men nej, jag har inte försökt få en motivering. Det här är ju en 
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rekryteringsprocess där [LPO-chefen] har bestämt vilka hen vill ha. Hen vill väl 

ha folk som matchar den modell eller det lagbygge hen vill ha, då har chefen 

plockat dem. 

I: Du menar att hen har en bedömd vy från början vilka hen vill ha eller? 

Polis: Absolut. Den här intervjun, samtalet man hade innan, det var ju bara ett 

spel för galleriet. Det var ju ingen intervju. 

 I: Hur märkte du det då? Hur visste du det? 

Polis: Därför att de som satt och höll i intervjun, för det var ju inte chefen själv 

alla gånger, de hade ju egentligen inte så mycket att säga till om. Det är ju inte så 

att de som de själva har rekommenderat har fått tjänsterna sen. Utan det är ju 

[LPO-chefen]. Hen hade ju en klar idé om vilka hen ville ha, från början. Och så 

var ju förutsättningarna. Alltså att hen hade ju det mandatet. Att välja. Så HR har 

ju inte varit inblandade. Inte alls. Det har inte gjorts hälften så mycket grund-

arbete som när vi sökte våra ställföreträdande yttretjänst, då var det ju intervju i 

två timmar med fem representanter: alltifrån facket till chefer och andra och HR. 

Men så var det ju inte nu. 

 

En missnöjesaspekt som förstärker upplevelsen av ’vi och de’ samt lågt medarbetar-

inflytande, är på vilka grunder tjänste- eller funktionstillsättningen har baserats på. Då 

motiveringar har uteblivit och ibland härletts till bristande kompetens skapar det        

irritation när medarbetare med mindre erfarenhet fått tjänster som kollegor med mer 

erfarenhet sökt. Gemensamt efterfrågas objektiva rekryteringsförfaranden med         

inflytande från fackliga representanter. Särskilt då processen kring tillsättning av grupp-

chefer beskrivs som ”godtycklig”, relationsbunden och ”bestämd på förhand av LPO-

chefen” finns det skäl att lyfta fram betydelsen av sakliga motiveringar och återkoppling 

till samtliga sökande. 

 

Alla anställda jag pratat med, oavsett om de befinner sig på nuvarande chefsposition, 

påtalar vikten av att ha sakliga och transparenta rekryteringsprocesser. Tidigare         

rekryteringsprocesser med HR och fackets medverkan beskrivs mer trovärdiga.        

Samtidigt beskriver flertalet en stor misstro mot HR, och påpekar att rekryteringar till 

polisen måste vara anpassade för polisen. En gruppchef berättar om flera fall som inte 

fungerat i HR:s bedömningar hur det skapat en förtroendeklyfta även till HR: 
 

Då skickade HR iväg jättebra kollegor som inte fick plats här, men valde att be-

hålla en som visade sig vara helt felaktig, och det hade vi sagt redan innan. Men 

nej. Man går på vissa tester, och det kanske funkar på andra arbetsplatser, vad vet 

jag. Men inom polisen verkar det lite knepigt att bara gå på de här testerna. Det 

har inte slagit väl ut. Alls. Och förtroendet för HR är ju skrotat fullständigt. Det 

känns ju verkligen som vi och de, tycker jag. Och det är ju synd. Det ska ju vara 

en stöttepelare, men spontant vill jag ha så lite och göra med HR som möjligt. 

 

I strävan efter objektiva rekryteringsprocesser och neutrala parter beskrivs samtidigt 

dilemmat med att LPO-chefer måste samla in underlag från chefer på direkt nivå, vilket 

resulterat i att gruppchefer tilldelats stort inflytande i tillsättningarna, bland annat till 

länsyttre befäl. 

 

Gemensamt beskrivs en avsaknad inventering av personalens erfarenheter, utbildningar, 

intressen och kvalifikationer, vilket gör att verksamheten tappar såväl information men 

också motivation hos medarbetare som upplever sig vara ”bortglömda”, ”övertrampade” 
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eller ”förbisedda”. Flera skildrar svårigheter med sakliga kriterier för urval genom de 

handplockningsmetoder, som nämns både i relation till tjänstetillsättningar och till andra 

specialgrupper eller särskilda satsningar vid BF-IGV. 
 

Då hade man dragit ihop en grupp, helt utan ansökningsförfarande, utan man 

hade godtyckligt plockat ut personer /…/ jag tycker i alla fall att man ska ställa 

frågan och tjänsten ska -, absolut, den ska lyftas ut! Det är inga fasta tjänster så, 

men det är ju ett projekt som ska pågå och jag tycker i varje fall att man ska ha en 

intresseanmälan. Och sen, kommer man inte med, då köper jag det. Sådant är det 

så mycket av här. Ibland kan det vara jätteseriösa ansökningsförfaranden, helt 

plötsligt så kan det vara en liknande tjänst där folk får saker, eller uppgifter, bara 

godtyckligt. Jag har så jäkla svårt för det där hur man-, för återigen så blir det 

personer som är jättetjenis med den som bestämmer, som kommer med. Det är så 

det funkar. 

 

Handplockningar beskrivs av en f.d. IGV-chef på ”gott och ont” och som säger sig 

”kluven” till hur rekryteringen ska gå till. Bland annat nämns att ”farhågan är ju att  

tjejerna inte får lika stor plats” vid handplockning på relationsbasis eftersom ”de skjuts 

åt sidan litegrann, för att det är mest killar som är befäl och att man inte ser kvinnorna 

på samma sätt”. En f.d. medlem i TR beskriver hur man arbetat för att komma ifrån ett 

”favoriserande uttagningssätt” som TR kritiserats för. Personen talar om en ”känslig 

process”, där fokus på gruppsammansättning numer får stå tillbaka till förmån för    

”rättvis” och poängbaserad uttagning: 
 

Jag förstår ju [kritiken], och då är man ju tillbaks på det här att man trycker ner 

det här med att det ska vara högt i tak. Om man rekryterar som vi gjorde i början, 

när Yttre tog ut på ett annat sätt, att man fick söka och sen så blev folk lite hand-

plockade sådär. Då skulle jag säga att då blev det ju kanske bättre. För att man tar 

ut dem som man tror skulle passa ihop och så vidare, men det är ju en känslig 

process. Och vi pratar mycket om det. Hur ska man göra så att det blir rättvist 

och hur blir det bäst? Och det är ingen självklar fråga. Som sista gången, så körde 

vi tester och sen fick man poäng på sina tester, och sen de som hade högst    

kommer in. Det blev också bra men, ja, det är en svår process. /…/ Men då tog 

man ju bort det här med att skapa en bra grupp, vilka som skulle passa bra ihop. 

Då försvinner ju det där litegrann. /…/ då tar man ingen hänsyn till vilken grupp 

man vill bygga, och hur de är som personer i övrigt. Det kan jag tycka är en 

ganska viktig bit. Samtidigt som jag tycker att det är inget bra sätt att ta ut när 

man handplockar folk här och där. /…/ Är det för att man tycker att de är bättre 

poliser eller för att de är bra människor eller för att man känner varandra privat, 

det är svårt och svara på då. 

 

Numer har man frångått handplockning av individer till att utgå från regelrätta tester, 

och varje enskild metod framställs med sina för- och nackdelar. Ett sätt att komma ifrån 

handplockning av personer är ett poängbaserat testförfarande som användes vid senaste 

uttagningen till TR och där de med högst poäng rekryterades. Det framställs som en bra, 

men likaså svår process, eftersom det innebar att det nya systemet frångick ett          

hänsynstagande till vilken grupp som skulle byggas. Det innebar ett minskat fokus på 

att skapa en bra grupp baserad på vilka individer som passar att arbeta tillsammans, 

samt personliga egenskaper. Samtidigt betonas att handplockningen av personer inte 
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heller är en fruktbar metod, eftersom det blir svårt att svara på varför vissa personer tas 

ut. 

 

Likt vid andra tillsättningar inom polisen kan sakliga motiveringar till samtliga sökande 

utgöra en viktig punkt vid ett rekryteringsförfarande även till specialsatsningar. Ytter-

ligare frågor att reflektera över i sammanhanget är huruvida olika tester kan komplette-

ras med intervjuförfarande, samt vad det är som ska poängsättas och hur relevant egen-

skapen som testas är för arbetsuppgiften. Urval bör med fördel baseras på relevanta me-

riter och färdigheter eller egenskaper för den tilltänkta funktionen/positionen. 

 

3.5.3 Implicita normer vid lönesättning, förmanskap och vidareutbildningar 

Förutom vid tjänstetillsättning beskrivs relationsbanden till närmsta chefen vara av   

avgörande betydelse även för lönesättning och vidareutbildningsmöjligheter. Några 

framhäver att den individuella lönesättningen ger upphov till interna konflikter, intern 

konkurrens och undanhållande av information. Andra att vissa personligheter blir    

gynnade framför andra: 
 

Hur mycket driv ger det, om du sitter på ett utvecklingssamtal och GC säger: 

”Fortsätt på samma sätt” och sen när lönesamtalet ska sättas så är det egentligen 

hur bra bundis du är med din chef? Sen skiljer det ju bara några få hundralappar 

mellan varje individ i vilket fall, men ska man ha individuell lönesättning, då ska 

man ändå ha en chef som vet vad du gör och du ska lönesättas utefter din presta-

tion, hur duktig du är. Men om de inte har någon koll /…/ Vår chef jobbar ju inte 

mycket ute med oss. Hur mycket koll kommer hen få? Ja, hen kanske lyssnar av 

lite i korridoren, men jag vet ju de som är svinduktiga ute som är ganska        

lågmälda i korridoren /…/ De kommer ju aldrig fram. De når aldrig fram. Ganska 

lätt att de blir nedtryckta lite också. För det är många som gärna vill klättra upp 

lite och då trampar vi gärna ner några på vägen. 

 

Den ofärdiga omorganisatoriska strukturen på IGV med tillförordnade chefer och ibland 

avsaknad av chefer synliggör också relationens betydelse för ansvarsfördelning. Vid 

gruppchefens frånvaro och då länsansvariga YB inte varit tillsatta beskrivs en inkonse-

kvens och svaghet i den ansvarsfördelning som tillämpats. Att utses till förman medför 

ökat ansvar, men utan ersättning eller krav på särskild utbildning. Vid uteblivet chef-

skap används principen äldst i tjänst, dock inte på given basis. Enligt några ska polis-

förordningen med äldst i tjänst tillämpas strikt, emellertid vittnar berättelser om att det 

finns de som inte vill eller ens bör utses till förman, oavsett tjänsteålder. Följden är att 

tillämpningen sett olika ut i olika grupper, där ansedd kompetens ibland har premierats 

före tjänsteålder. Den inkonsekventa tillämpningen har resulterat i situationer där      

enskilda känner sig ”överkörda” och ”åsidosatta”, antingen för att enskilda utses för att 

de inte vill men har flest år i tjänst, eller för att de vill och har flest år i tjänst, men där 

andra förmän har utsetts istället. 

 

En polis som gjort avkall på föräldraledighet för att därmed kunna avancera och göra sig 

konkurrenskraftig vid tjänstetillsättningar fick återkommande ”konstiga” förklaringar 

till varför hen inte var aktuell för tjänster. Som äldst i både ålder och tjänsteår berättas 

hur polisen blivit ”omkörd av en yngre kollega” och fått motiveringen av sin närmsta 
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chef att ”det spelar väl ingen roll om det blir du eller hen?” men med resultatet att     

personen inte fått tjänster på grund av bristande erfarenhet. 
 

Jaha, då undrar man ju varför blir det så då? ”Ja, men det spelar väl ingen roll, 

om det blir hen eller du?” Och den sista gången jag söker Yttre får jag ändå höra 

att: ”Ja det spelar ju visst roll, det finns de som har stått som Yttre eller varit 

Yttre fler gånger och har mer erfarenhet än du”. /…/ Och får också en förklaring 

till att: ”Nej, men vi har nog inte förstått att du har velat ha de här tjänsterna så 

mycket”. För mig var det väl ganska uppenbart om jag har sökt tre gånger så 

tycker jag väl att det visar på att jag ville det. /…/ Men för mig har det ju varit 

väldigt tydligt att de här personerna vill vi ha, och då gör man allt för att de ska 

lyftas fram.  

 

Exemplet visar på utvecklingsmöjligheter i arbetsgivarens återkoppling samt motivering 

för urval för olika tillsättningar, men också kring principer om ansvarsfördelning. 

 

I nästa utdrag beskrivs ytterligare implicita normer kring tjänstetillsättning - att söka 

chefstjänster för att ”visa framfötterna”: 
 

Man tvingas lite till att söka tjänster för att visa framfötterna, det kan jag tycka är 

ett problem. För söker man inte en tjänst, då får man stämpeln att ”nej, men du 

sökte inte förra gången, du visar inte att du vill framåt”. Så många söker ju för att 

visa att någon gång i framtiden så vill jag också framåt. 

 

Några beskriver risker med att tacka nej till likvärdiga tjänster man sökt vid andra orter, 

för att man hamnar på ”svarta listan”. 

 

En återkommande missnöjesyttring är vilka som utses till olika internutbildningar. Att 

under sin tid vid IGV få vidareutbilda sig i olika områden (t.ex. AG) beskrivs som något 

eftertraktat och populärt, särskilt med tanke på begränsade karriärmöjligheter och     

möjligheter till avancemang i övrigt vid IGV. Även denna process beskrivs godtycklig 

utan sakliga grunder, och där relationer till den närmsta chefen anses avgörande för 

vilka som fått vidareutbildningar. Ibland saknas även intresseanmälningsförfarande, och 

i de fall intresse har anmälts har det inte redovisats urvalspremisser för de som får gå 

utbildning. En polis beskriver hur den typen av inbördes konkurrens bidrar till att      

”solidariteten försvinner” och ersätts av ett ”revirtänkande”. Följande utdrag illustrerar 

hur intern lojalitet bidrar till en tystnadskultur, eftersom relationer till chefer på direkt 

nivå påverkar framtida karriärsmöjligheter: 
 

Så det är väl också en anledning till varför man har varit ganska så tyst på IGV 

för man får inte stöta sig med fel personer. Och jag hoppas att det blir bättre nu 

men förut har det ju varit väldigt personlighetsförankrat, vilka som har fått och 

inte har fått utbildningar. Jag fick ju inte AG första gången, för ett YB inte       

gillade mig t ex. Så hen la in sitt veto, så 5 av 6 tyckte att jag skulle få gå, men 

inte hen. Så då fick jag stå över den omgången.  

 

Att individer med utbildningar ska vara jämt fördelade i IGV-grupperna utgör en annan 

faktor som bidrar till en ökad konkurrens i grupper med många äldre i tjänst. En polis 

beskriver ett system där gruppchefens syn på den enskildes utveckling får styra hur   
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fördelningssystemet gällande utbildningar går till, snarare än en inventering kring vilka 

områden som de anställda vill avancera inom. Äldre i tjänst lyfts till generella ansvars-

områden (som t.ex. platschef), vilket riskerar att bli felsatsningar: 
 

Polis: GC går ju på att de som behöver lyftas, ska lyftas. Jag tycker att man ska 

gå på de som vill. Har man som mål att bli GC, så är det de personerna som ska 

gå som ställföreträdande. För vi är ett par stycken som vill det, och söker de 

tjänsterna hela tiden. Och om man ska lyfta de andra så kan det ju vara att de är 

duktiga på narkotika, och då kanske man ska jobba i den här nybildade            

narkotikagruppen. Eller om man tycker om fotbollsmatcher bli lyft eller mer     

ansvarig inom det. Istället för att alla som blir äldre i tjänst ska lyftas till en tjänst 

som de inte vill utöva sen i alla fall. Och då kanske det är bättre att sikta på något 

som de vill bli. Men det bestämmer ju GC.  

 

Nästa citat exemplifierar hur kommunikationen kring beslut bör tydliggöras för att   

undvika misstankar om nepotism, eftersom möjligheten att ställa frågor om tillsättningar 

begränsas genom kulturella normer av att uppfattas som ”gnällig”:  
 

Polis: Jag tror snarare det är arbetsgivarens sätt att förmedla varför man inte får 

en utbildning som blir fel, än vilka de utser. /…/ Men som förra lönerörelsen så 

tycker jag att [nuv. GC] gick mer på dem som hen var kompis med i turen, som 

fick högre lön, än de som förtjänade det. Och det pratas det ju om.  

I: Internt mellan er kollegor eller pratar ni om det med [nuv. GC] också? 

Polis: Internt blir det nog mer då. Det togs inte upp med [nuv. GC] tror jag, om 

ingen annan gjorde det. Jag gjorde det inte. Även om jag tyckte så. Men det är ju 

en typisk grej som kan uppfattas som gnäll. 

 

3.6 Inflytande och förmågan att påverka 

Upplevelsen av att kunna påverka sin vardag eller delar av verksamheten kan utifrån 

materialet beskrivas som näst intill obefintlig. Uppgivenheten av att driva frågor i olika 

forum, så som vid personalombudsmöten, är påtaglig. Enskilda exempel på vad som 

gått bra att påverka, som att inköpa tvättmaskin eller laga en diskmaskin, beskrivs å 

andra sidan endast kommit till stånd på grund av flera års enträget ”tjat”. Att ”inget 

händer” och att det är ”dålig återkoppling” nämns återkommande. 

 

Anställda vid olika BF-IGV-enheter beskriver hur de bjudits in att delta vid möten för 

att få möjlighet att påverka utgången av olika beslut, men där de upplever att ledningen 

beslutat att göra tvärtemot de anställdas förslag. Frustationen uttrycks både gentemot att 

vissa beslut ändå är tagna på förhand, eller att ledningen slösat med resurser i form av 

att ta de anställdas tid åt frågor som de ändå inte har en möjlighet att påverka. Det tolkas 

som ett ”spel för galleriet”. 

 

Vid frågan om vad man som polis vill förändra på arbetsplatsen framstår arbetsmiljö 

och personalvårdande faktorer som angelägna, men även den reformstyrning som resul-

terat i en splittring av väl fungerande enheter och strukturer internt. Emellertid beskriver 

många att de väljer att inte påtala vad de vill förändra och uttrycket ”man får välja sina 

strider” är vanligt förekommande. 
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De flesta poliser har svårt att föreslå förbättringsåtgärder, då de påpekar överlappande 

systemfel i många av verksamhetens led. Ett exempel är när medarbetare ombeds fylla i 

en enkät om arbetsmiljöprofil, där de ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter och ge 

förslag på hur verksamheten kan förbättras kring olika aspekter, som informat-

ion/kommunikation, inflytande, samarbete, APM, utvecklingssamtaltrivsel, att bli sedd, 

samt arbetstid och hantering av konflikter. En polis berättar dock att på grund av risken 

för att anonymiteten inte var total i gruppen (namn var frivilligt) och det därmed kunde 

framgå vems svar det var, samt att svaren var kritiska, vågade inte polisen lämna in den 

anonyma enkäten. En arbetsform som alltså var avsedd att göra anställdas (möjligt    

kritiska) röster hörda, misslyckades, bland annat på grund av en omgivande förtroende-

klyfta och rädsla för att uttrycka sig. Andra beskriver hur arbetsformer för att skapa  

öppet samtalsklimat utmanats av hinder så som intern lojalitet. Exempelvis praktiserar 

några grupper mötestid utan gruppchefens närvaro och där protokoll förs på generella 

sakfrågor och där medlemmarnas röster görs anonyma. Däremot berättar en polis att 

dennes åsikt ändå hade vidarebeordrats till gruppchefen, som därefter tagit tillbaka 

lovord om att den polisen skulle få gå utbildningar. 

 

3.6.1 Personal- och skyddsombud 

I de fall där det beskrivs att personalen haft möjlighet att påverka sin arbetsmiljö      

betonas personalombuden och ombudsmötena ha en avgörande roll. Å andra sidan   

beskrivs även personalombudens möjlighet att påverka som mycket liten. De fackliga 

företrädarna i sin tur beskrivs som viktiga, ihärdiga, bra bollplank och flera berättar att 

de fått hjälp av facket i tvistefrågor som gäller bland annat tjänstledigheter, semester 

och föräldraledighet. 

 

Personalombudsmötena beskrivs innehålla och upprepa samma frågor från år till år, 

vilket gör att ombuden tröttnar på uppgiften och väljer att lämna posten, slutar förmedla 

vad de vill ändra på och istället beskriver mötena som ett forum för diskussion utan  

påverkan. ”Det är samma problem, samma diskussioner som för åtta år sedan och det är 

inga lösningar” säger en polis. Ett exempel på personalombudens ringa påverkans-

möjligheter kan illustreras med att personalens önskemål om att inköpa en tvättmaskin 

till stationen tog tre år. Likväl beskriver personalombuden att de får mindre synpunkter 

till sig, utifrån vad ett ombud tror beror på ”en uppgivenhet över att problem som tas 

upp inte åtgärdas eller att, det känns som man ältar samma problem om och om igen”. 

Ett före detta turombud beskriver få möjligheter till dialog uppåt i leden: 
 

Polis: Den kanalen vi använder för att kommunicera uppåt är ju antingen via GC 

eller via den fackliga representanten. Och då tar ju den fackliga representanten 

med sig frågan. Och då stannar den där. 

 I: Den stannar där. Det händer inte så mycket eller? 

Polis: Där stannar den. Den bordläggs, läggs på hyllan. Oftast. Det är många som 

upplever det så, att vi kommer med idéer, praktiska idéer- alltifrån schema till 

tvättmaskin till uniformsartiklar till-, ja men allting som har med vårt arbete att 

göra. Som är arbetsrelaterat. Det ska ju gå den vägen. Och sen är väl min upp-

levelse, jag har själv suttit med som facklig representant, att det händer inte     

jättemycket, utan det blir ett forum för att tycka och tänka det med. Tyvärr.  
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Innebörden i citatet återfinns i nuvarande personalombuds berättelser. Ett ombud      

beskriver exempelvis hur deras roll mest blir av förmedlande karaktär, utan reellt      

påverkansmandat: 
 

Innan var det väldigt mycket att förmedla turens känslor uppåt, men i och med 

omorganisationen så har det gått över mer till att förmedla ledningens syn på hur 

vi kommer att jobba. Inte hur de tycker och vad deras mål är utan ”såhär ska ni 

göra”. /…/ Men å andra sidan, när vi hela tiden förde uppåt hur vi tyckte, så   

bemöttes det med ”det tar jag med till nästa möte och det tar jag med till nästa 

möte och så får vi se vad som händer”, och så händer det ingenting. Så det spelar 

kanske inte så stor roll för det var ändå den andra sidan som styrde. 

 

Ombudet beskriver därtill hur innehållet i ombudsmötena gått över från att mest handla 

om trasigt materiel eller annan fysisk arbetsmiljö till att numer handla om vad som   

beskrivs som mjuka frågor, som psykosomatiska frågor och personalens hälsa. 

 

Fackets påverkansmandat beskrivs som mycket litet, och samtidigt beskrivs de anställ-

das mandat med än mindre möjlighet tillpåverkan. En annan polis beskriver det som en 

medveten strategi att inte kontakta facket, med risk för värre följder och med aneldning 

av fackets låga påverkansmandat: 
 

I: Har du velat gå vidare med dina händelser till facket? 

Polis: Nej, jag har ju för mycket att förlora på det. För lite att vinna. Jag kommer 

bli strulpellen då, och då är jag definitivt i frysboxen. Så det är ju inte ens att 

överväga. Det är det definitivt inte. Det blir ju inte bra. Så nej, det skulle jag   

aldrig göra, det är det nästan ingen som gör. Och facket vet jag inte om de gör så 

mycket heller. De är också rädda. Känns inte som facket har så mycket att säga 

till om. Myndigheten gör som den vill ändå. Nej, det är jättetråkigt att behöva 

vara så negativ men det är faktiskt såhär det ser ut. 

 

Det är flera som lyfter fram risken att hamna i frysboxen om poliser kontaktar facket. 

Samtidigt framhävs att det är svårt att påverka om inte facket står bakom en fråga eller 

överenskommelse bland de anställda på IGV.  

 

Personalombuden utgör en väsentlig röst för de anställda men utgör samtidigt en särskilt 

vansklig position som polisanställd. Flera personalombud beskriver hur de varnats eller 

drabbats av repressalier. Någon har i sin roll som personalombud blivit utskälld av 

gruppchefen inför gruppen. Andra att de varnats att inte driva frågor eller skriva Lisa-

anmälningar
5
: ”jag blev tillsagd att skriver du en Lisa så räkna med att du får sitta i 

frysboxen då”. Flera uppger detta som något ”vedertaget” och ”allmänt känt”, vilket 

pekar mot att detta är inofficiella men inrättade normer som kommuniceras genom   

vardaglig kommunikation. En polis poängterar just hur det har normaliserats i verksam-

heten: ”Det lönar sig ju inte att skriva något som är farligt, för att det ska bli bättre. Det 

är inga chockerande nyheter va? För en annan har det här blivit vardag”. 

 

Även om skyddsombuden bör ses som en viktig funktion för att föra de anställdas    

synpunkter beskriver poliser parallellt fackets bristande makt inför arbetsgivaren samt 

                                                 
5
 Arbetsskadesystemet-Lisa är till för arbetsskadeanmälan och/eller tillbud till arbetsskada. 
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fackets bristande engagemang att driva vissa fall. Det, sammantaget med en historik av 

upplevelser av att ”inget händer ändå”, ser jag som några av orsakerna till att skydds-

ombudets roll och makt inom organisationen bör stärkas. Oron för repressalier samt en 

utbredd uppfattning om att ”inget händer” bidrar till att tysta medarbetare. Den utbredda 

tystnadskulturen får till följd att ledningen inte har fullgod insyn i verksamheten och 

kan därför få uppfattning om att situationen är god. 

 

3.7 Att skapa högt i tak 

Med bakgrund i bristande förtroende och tillit mellan arbetstagare och arbetsgivare som 

framkommit i materialet bör följande (uppgivna) förslag från poliser hur myndigheten 

kan arbeta med att skapa ett mer öppet samtalsklimat förstås. Förslagen synliggör     

parallellt de hinder som föreligger. Återkommande poängteras att förtroende måste 

byggas genom handling och inte genom ord, bland annat vid intern konfliktlösning. 
 

Ja, för de har ju sagt i flera år nu ”vi ska ha högt i tak”. Men det säger man ju. 

Men det är en sak att säga något, och sen en helt annan sak att visa någonting. Vi 

hade ju [en kollega] i somras [2015], som blev totalt utmobbad och fick flytta till 

[annat län]. /…/ Det gick inte att vara kvar. Och oavsett vad som är grunden till 

det, oavsett vem det är som har gjort fel /…/ så är det ju rent åt helvete att det ska 

få den konsekvensen. Oavsett vem som är dum eller vem som är snäll. Men det 

klarade vi inte att lösa.  

 

Likt andra utredningar inom polisen, som rapporterat om polisers svårigheter med att 

säga vad man tycker och att ”obehagligheter sopas under mattan” istället för att        

diskuteras öppet (Westin & Nilsson, 2009, s. 24), uppger många poliser hur konflikter 

”tystas” och att ”locket läggs på” vid diskussioner. 

 

Gemensamt för polisers utsagor är det mödosamma i förändringsarbetet att skapa för-

troende för ledningen och en känsla av att inte straffas för sina åsikter. Det avslutande 

resonemanget i nästa utdrag belyser samtidigt hur omtalade fall bidrar till att befästa 

uppfattningar som i sin tur reglerar de anställdas handlingsmöjligheter ”eftersom det har 

blivit en sanning”: 
 

Man måste väl få den känslan av att man inte straffas för de åsikter man har. Och 

det tar väl säkert jättelång tid innan de får in det förtroendet ner i leden. Det sitter 

förankrat ganska djupt, att man inte säger saker och ting. Och det kan ju vara så 

att det kanske inte riktigt är så pass längre. Fast folk tror ju det eftersom mot-

satsen inte har visats fast det kanske är på väg åt rätt håll. Men det sitter ju fort-

farande kvar att man inte säger emot för då…Och det var ju ganska nyligen som 

vår vikarierande Yttre inte fick komma på intervju. Och man hör snacket att de 

som ansvarar för intervjun ser till att den här personen inte får komma på intervju 

för att hen har sagt det här och det här. Sen vet man ju att det är ju bara ryktes-

vägen, men man har ändå hört snacket som cirkulerar: ”Hen tog upp det här”. 

Hen var också kritisk mot just TR då. Efter att personen sa det så sa de ansvariga 

att hen kommer inte få någon tjänst, någonsin, på grund av det. Oavsett hur 

mycket sanning det är i det, har det ju ändå blivit en sanning. 
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Ytterligare en polis framhäver att arbetet med att skapa ett öppet samtalsklimat och högt 

i tak är ett förtroendearbete som tar längre tid att bygga än att rasera, men att detta    

arbete ligger hos ledningen: 
  

Ja, jag vet inte, jag tycker det är svårt det där. För då måste man ju bygga upp ett 

förtroende för ledningen. Det måste man göra genom handlingar, det går ju  

inte att göra det genom att säga ifrån. Och det tar ju bra mycket längre tid att 

bygga ett förtroende än att rasera ett förtroende. Så det är ju jobbigt för dem. Det 

som är fördelen är att den närmaste ledningen är ju ny, till stora delar. 

 

Repressalie- och tystnadskulturen beskrivs också som ett hinder för ledningens känne-

dom om arbetstagarnas situation och perspektiv. En nyckelroll i organisationen tilldelas 

de fackliga representanterna, som får föra gruppens talan gentemot arbetsgivaren – en 

arbetsgivare som bör öppna upp för dialog och för ambitioner att förändra och utveckla 

verksamheten: 
 

Det är ju svårt när det, som jag anser det, har varit så individbaserat. Och att det 

bitvis inom polisen har en ’slicka uppåt och sparka neråt’-kultur, om du förstår 

vad jag menar, det är svårt för ledningen att veta vad som händer längst ner då. 

Men är ju viktigt med sådana här bitar som fack och turombud och de sakerna. 

Men framförallt är det viktigt att får man några som helst indikationer på att det 

är någonting som är galet, att man gör någonting, att man inte blundar för      

problem. Att man är öppen för att ha en bra dialog, och inte en dialog där chefen 

sitter på sina höga hästar. 

 

Handling bör också kommuniceras ut och visas upp för att återskapa förtroende.       

Förtroende kan också skapas genom att visa uppskattning för de anställda genom olika 

symbolhandlingar, samt att vara en lyhörd och närvarande chef. Andra framhäver     

chefers öppenhet gentemot att få verksamheten och sitt ledarskap kritiskt granskat. 
 

Jag tycker att frispråkighet är någonting positivt. Är det en person som säger en 

sak så är det förmodligen fler som har tänkt tanken. Och då är det ju bra om man 

tar upp det. Sen finns det ju gränser också. Det kan ju komma situationer där man 

inte alltid kan ifrågasätta det chefen säger, [när man jobbar ute] /…/ då får de ta 

diskussionen [efteråt eller vid en APM] eller när det ges utrymme. Och det är bra 

att bli konstruktivt granskad, det är en viktig del. 

 

Generellt präglas materialet av en organisationskultur med normer om konformitet och 

likformighet, med begränsad acceptans för olikheter. ”Den som är proaktiv i sina tanke-

gångar tar man inte tillvara på”. Istället anges att ”tycka likadant som chefen” eller att 

”vara tyst” som alternativ. En polis beskriver att den nya LPO-chefen under ett av de 

första ledningsmötena ”satte ett statement” genom uttalandet ”vill man arbeta med mig 

ska man tycka som mig”, vilket ”födde en struktur att vi inte säger vad vi tycker”, och 

som försvårar arbetet med att fortsättningsvis skapa öppna samtalsformer och tillåtande 

klimat. Personen för istället fram oenighet och varierande perspektiv som viktiga 

aspekter av såväl verksamhetsutveckling som ett öppet samtalsklimat:  
 

Du får tycka vad du vill, vi behöver inte tycka likadant, men jag förstår vad du 

menar. Jag hör och ska försöka ta åt mig: just det, fan det där var en bättre      

lösning. Att tillåta varandra att tycka olika men att det för den delen inte innebär 
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att man inte tycker om varandra. Det är väl mycket det som är problemet. Det är 

snarare så att jag tycker att det blir så jävla klyschigt det här med att det ska vara 

högt i tak och prestigelöst. Säger man det, tanken är väl god, men det är snarare 

att föda något annat tror jag. Det är ”nu har jag sagt det, bra, nu kan vi stryka det. 

Nu går vi vidare”. När man har högt i tak och ett sådant klimat, då ska det 

komma naturligt. Oavsett om man känner varandra eller inte /…/ Vi vill ju alla 

göra en bra verksamhet /…/ Fan skulle vi sitta 10 ja-sägare och nicka med 

gamnacken, det ger ju ingenting. Det blir ju ingen utveckling alls då. /…/ [PO-

chefens ledarstil med att lyssna och fundera beskrivs som ett förtroendeingivande 

kommunikationssätt] Eller ”kan du inte skissa lite på det där så kan vi titta på lite 

olika håll”. Min erfarenhet är ju att det är alltid så de bästa idéerna föds fram. 
 

Sammantaget visar materialet på flertalet utmaningar för att skapa öppna samtalsformer, 

varav många har två saker gemensamt – bristande förtroende och en skillnad mellan 

ledningens ord och agerande. 

 

DEL II – KÄLLOR TILL MISSNÖJE 

Poliser påtalar en mängd faktorer och samtalsämnen som bidrar till ”ett lågt tak” inom 

polisen. Några av dessa centrala faktorer lyfts som särskilda rubriker nedan. Exempelvis 

framhävs den individuella lönesättningen som en anledning till att inte uttrycka        

synpunker eller kritik. En annan är missnöjet kring reformen, som oavsett de anställdas 

negativa upplevelser kring dess konsekvenser, påskinas som ett framgångskoncept i 

medial rapportering. Förtroendet, och därmed dialogen, mellan arbetstagare och arbets-

givare minskar, på grund av en bristande samsyn kring flertalet sakfrågor och anställdas 

oförmåga att påverka sin arbetssituation. Istället ökar distansen, och med den, en      

effektiv kommunikation. 

 

3.8 Arbetsmiljö 

Under följande avsnitt tar jag upp en rad fysiska och psykosociala faktorer som poliser 

uttrycker sitt missnöje kring och som de upplever svårigheter att kommunicera samt 

skapa dialog kring med arbetsgivaren (undantag gruppchefer). Det är faktorer som    

omorganisatoriska förändringar, underbemanning, brist på återkoppling i arbetet,      

lönesättning och löneutveckling, arbetstider samt andra personalvårdande faktorer som 

utvecklingssamtal, handledning och uppskattning samt Polismyndighetens officiella 

framträdanden som framställs stå i kontrast till en upplevd verksamhet. Citatet ”det som 

funkar på papper däruppe funkar inte i verkligheten här nere” är talande för hur många 

poliser upplever situationen. Det är förhållanden som jag menar förstärker ett ‘vi och 

de’ mellan arbetstagare och arbetsgivare. I de fall PO Östergötland inte har möjlighet att 

påverka dessa faktorer i linje med de anställdas önskemål vittnar missnöjet om att 

kommunikation och dialog kring frågorna bör utvecklas för att minska avståndet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Polisanställda påtalar ovan faktorer som grund till missnöje och en anledning till att 

många söker andra arbeten och/eller väljer att sluta vid myndigheten. Poliser beskriver 

hur flertalet missnöjesaspekter drar ner såväl motivation som engagemang för arbetet 
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men också för identifikationen med organisationen och dess ledning. En numer före 

detta polis på direkt chefsnivå sammanfattar läget så här: 
 

Det är många faktorer: personalläget, hur de behandlar folk runtomkring och 

mycket som spelar in som gör att man är trött på det. Vilket är synd, det är jävligt 

synd alltså, för det är ett jävligt bra jobb. Men världens sämsta arbetsgivare.  

 

Många av dessa samverkande faktorer, så som omorganisationen, löneläget, arbetstid-

erna, bristen på uppskattning och personlig kompetensutveckling, påverkar också stäm-

ningen på arbetsplatsen. Personer med flera decenniers anställning säger att missnöjet 

aldrig har varit så stort som nu. En polis beskriver en ”naken sanning” om ”kris deluxe” 

inom myndigheten, vilket kan leda till att hen inte orkar arbeta kvar utan slutar efter 

hösten 2016. Två andra poliser skildrar situationen så här: 
 

Skulle det finnas ett annat företag där poliser kan få anställning och göra samma 

sak, så skulle folk fly härifrån. Om det företaget bara skulle locka med någonting 

i personalvård så skulle folk lämna här med rasande takt. /…/ Så det finns stora 

förbättringsmöjligheter från arbetsgivarens håll att fånga upp det här. För under 

mina 8 år så har ju missnöjet aldrig varit så högt som det är nu. Det är jättejätte-

högt! Och det har gått från att folk kanske är frustrerade och arga till att folk mer 

eller mindre har gett upp. Den här lojaliteten mot arbetsgivaren är bortblåst. Det 

känns verkligen att folk är riktigt riktigt trötta, det har blivit ett riktigt ”vi” och 

”de”, det är vi arbetstagare och det är arbetsgivare och man möts - ingenstans. 

 

Lönen är ju en stor del, men framförallt, det som jag tycker är det viktiga är ju en 

personlig utveckling, att få lite utbildningar eller någon form av rotation. Men jag 

vill inte stanna kvar i något där det är så dålig stämning. Jag vill ju ha en bra 

stämning på jobbet, jag vill tycka det är kul att gå till jobbet och att alla är på bra 

humör och man vill ut och jobba, istället för att komma till jobbet där folk mår 

dåligt. 70 procent av tiden i polisbilen är bara negativt prat om hur dåligt och hur 

trött man är hela tiden. För det är så det ser ut, alla mår jättedåligt, men folk går 

ändå och jobbar, för de har inte råd att vara sjukskrivna. Ungefär. Mycket så är 

det. Lönen är viktig, men det viktigaste är ju bättre arbetstider och bättre      

stämning. Och stämning får du ju inte förrän du får till det här med att arbets-

givaren inte ser dig som en bricka i spelet utan som en individ, en person som 

man ändå ska respektera. Om man får ordning på de sakerna. Och utbildningar. 

Man måste ge folk en kompetensutveckling, annars går det inte. Du behåller inte 

de bra människorna. Och de är ju jätteviktiga för att kunna lära upp de andra, de 

nya som kommer eller få med dem som har tappat den där gnistan som kanske 

behöver något extra så att de kommer upp på fötter igen och tycker att det är    

roligt att gå till jobbet. Det finns ingen uppföljning längre, det är ju tufft alltså. 

 

Det sista citatet, liksom många andra, synliggör även hur det är personer med flerårig 

tjänst och erfarenhet som lämnar yrket, vilket resulterar i ett tapp i verksamhet vad   

gäller kompetens och lärlingssituationer för nya poliser vid IGV. Majoriteten uttrycker 

en återkommande oro över utvecklingen och att myndigheten tappar erfaren personal 

och att samverkansfaktorer så som löneläge, arbetstider och minskat söktryck till polis-

utbildningen resulterar i personalbrist. Många jag pratat med uppfattar, likt ovan, att det 

är duktiga och bra poliser som slutar vid myndigheten. En gruppchef ger en lägesbild 

som sammanfattar innehållet av många röster i materialet: 
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Jag skulle vilja påstå att löser de inte det här med lönen till hösten/våren 2017, då 

är det inte många kvar i turlaget. Då lämnar de polisen. Det är många redan nu 

som har tackat nej till jobb, för att det skiljer lite för lite med pengarna, men    

annars går de. De tröttnar. Folk gör slag i saken. När jag började på polisen, då 

var det ju knappt inga som slutade. Nu tappar vi ju ungt, hungrigt duktigt folk. 

/…/ Jag skulle vilja påstå att vore det inte för kollegorna i turlaget finns det ju 

ingen polis som skulle jobba på IGV. Det är ju sammanhållningen. Det är      

bandyn, det är turfester, det är minnena. /…/ Det måste hända någonting med   

lönen. För risken är nu att vi får in fel folk, att vi inte fyller upp platserna på     

utbildningsenheter, och sen får vi in fel folk. Oroväckande. Det är jag mest oroad 

för faktiskt, att det inte finns folk, och vi tappar så mycket kompetens. 
 

Att många poliser, trots det breda missnöjet, väljer att stanna kvar i yrket har flera skäl. 

Hos många är uppfattningen att man är polis, det unika i yrket samt föreställningar om 

att det är ett livslångt yrkesval centralt. Utöver en stark polisidentitet utgör den kolle-

giala gemenskapen ett annat högt värderat och återkommande motiv. I nästa utdrag  

beskrivs ett sjunkande skepp, och hur steget till att sluta som polis är stort och i nära 

antågande. Utöver de faktorer som polisen uttrycker ett missnöje kring, har denne och 

sina kollegor erfarenheter av återkommande repressalier från sin närmsta chef. 
 

Den dagen man hoppade in i de här lokalerna så trodde man att här kommer man 

att gå i pension, på en eller annan typ av tjänst. Men nu är det nog snarare så att 

jag inte tror att jag kommer göra det, om det inte blir någon förbättring snart. Ett 

jättestort steg givetvis att släppa allt det här, bortsett från allt det här negativa. 

Allt det stora började väl egentligen under omorganisationen. Lönen har ju alltid 

varit dålig, och man har ju börjat här ändå, men sen när all typ av löneutveckling 

och allt sådant bara har stagnerat så tröttnar man ju till sist. Bra kollegor väger 

inte upp heller till sist. Det är bara frågan hur länge man ska orka. Som det är nu 

så känns det som att man offrar en del av ens liv, just som det är nu, både vad det 

gäller hur arbetsläget är men framförallt lönemässigt. Man ser vad alla kollegor 

som slutar får inom andra myndigheter. Jag tror att det måste till någonting       

relativt snart för att inte skeppet ska sjunka helt. Tyvärr. Men sen kan vi ju ha det 

bra, det finns ju stunder där man kan ha det bra som grupp. Hade man inte kunnat 

det så då tror jag ingen hade varit kvar. Det är ju det lilla man har kvar. 

 

3.8.1 ”Den sminkade grisen” – ett omorganisatoriskt motstånd 

Jag sitter i cafeterian tillsammans med en grupp poliser vid BF-IGV som precis 

har haft planeringsmöte under förmiddagen. Det suckas och skrattas och de    

anställda nämner ord som ”sjukt”, ”stört” och hur illa medborgarlöften och   

annat är i relation till den faktiska verksamheten. Någon säger att de kanske är 

med i programmet Dolda Kameran, där de som anställda gått på niten att det är 

en riktig verksamhet, eftersom det är så löjeväckande dålig och bristfällig     

styrning och bemanning. Talet om den sminkade grisen uppstår, och samtalet 

raljerar iväg tills dess att grisen är så sminkad med lager på lager att det numer 

ser ut som en transvestit. Någon googlar en bild på en sminkad Miss Piggy,      

leendes och klädd i blå klänning. (Fältanteckning) 

 

Det vardagliga småpratet och humorn har en normproducerande funktion (jfr Ekman, 

1999; Granér & Nilsson, 2000; Sefton 2011; 2012). Samtalen om den sminkade grisen 
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ger en illustrativ bild av personalens sammantagna förhållningssätt till verksamheten, 

både vad gäller reformstyrning, medarbetarlöften och de anställdas egen uppgift att ut-

föra verksamhetens mål. Den centrala kritiken som uttrycks genom humor är myndig-

hetens sätt att sminka över brister för att det ska se och verka bra utåt mot allmänheten. 

Det är inte vikten av allmänhetens förtroende och förhållningssätt som kritiseras,     

tvärtom beskrivs det utgöra en nödvändighet för rättssäkerheten. Men idag är det en så 

sminkad bild att poliser själva inte tror på sin egen organisation och verksamhet.  
 

Situationen eskalerar. Några veckor senare är stämingen inte lika ironisk, utan 

mer uppgiven. Flera medarbetare beskriver en avsaknad av förtroende till sin 

närmsta chef och att de känner sig motarbetade av denne. Symptom på utmatt-

nings- och stressyndrom ventileras i gruppen. Många av dem söker andra arbe-

ten [och flera har vid rapportens publicering lämnat gruppen]. (Fältanteckning) 

 

Kritiken och det breda missnöjet bör tolkas i relation till en rad aspekter som utgör    

centrala samtalspunkter för anställda inom polisen. Det berör såväl reformens konse-

kvenser som de visioner och löften som lanserats i relation till reformen, men också 

uppgivenhet om aktuell lönerörelse, bemannings- och resursbrist samt en beskriven 

historik av kritiserat ledarskap och låga resultat vid de senaste NMI-undersökningarna 

(år 2010 och 2013). Kritiken mot polisens officiellt förmedlade bild av en väl-

fungerande verksamhet tar sin utgångspunkt i den interna upplevelsen av densamma, 

som de anställda menar står i strid med varandra. Det stora missnöjet är också en       

kollektiv uppfattning, där den oavsett den enskildes individuella arbetssituation delas, 

stödjs och upplevs med kollegor. Den gemensamma identiteten och självbilden att vara 

polis är att vara ombord på ett sjunkande skepp. 

 

Målet för omorganisationen är en mer enhetlig styrning, men forskning visar att utfallet 

snarare tycks peka i motsatt riktning (Björk, 2016). Bland annat anges orealistiska    

förväntningar, ett destruktivt reformarbete och överdriven centralstyrning vara orsak till 

intern oro och splittring, missnöje och uteblivna brottsbekämpande framgångar. En polis 

beskriver hur missnöjet kring omorganisationen kan relateras till ett misslyckat          

ledarskap, som både handlar om att inte kunna ”sälja in” reformen, förstå processen 

eller kunna förklara den för de anställda: 
 

Den här omorganisationen är nog första gången även de högre cheferna har gett 

väldigt tydligt uttryck för sitt missnöje. Och det är klart att då smittar ju det av 

sig hela vägen ner, det gör ju det, det är oundvikligt. Ingen tror på det! De har ju 

en fantastisk oförmåga att kunna sälja in sin omorganisation, den är ju helt     

makalös. Det är ju inte klart i tanken innan de väljer att sätta den i kraft. Och    

risken är väl att det här är som ett Pust-projekt
6
, fast nummer 3 då /…/ Nu är man 

ju förhoppningsvis inte på väg åt det hållet, men jag tror att många tycker det,  

tyvärr. Och det har ju att göra med att vi, som jobbar på golvet, inte får den       

information som man behöver, och förståelsen i att gör man en omorganisation i 

den här formen, då tar det 5-7 år innan den är klar. Och om inte ens cheferna   

förstår det- att det här kommer ta tid- så kommer ju de gå omkring och tro att det 

här ska vara klart, typ ett år efter att det har inträtt. Det blir fel ingång, det blir fel 

                                                 
6
 Pust Siebel var ett nytt IT-system som skulle effektivisera polisarbetet men som avvecklades efter stark 

kritik. 
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från start. Och det är synd. Och det kommer ju uppifrån, deras oförmåga att 

kunna sälja omorganisationen och förklara. Och ha det klart i tanken. 

 

Gällande omorganisationen uttrycker de anställda en avsaknad av dialog kring hur det 

ska bli bättre. I relation till en bemanningsbrist och reformens omstrukturering av    

grupper och verksamhetsområden beskrivs en utbredd oro på BF-IGV att polisen tappar 

områden som man arbetat upp och skaffat en god verksamhet kring, exempelvis      

ungdomar eller narkotika. Uppgivna röster om omorganisationens negativa följder    

svaras med ironiska uttryck om att ”den 1 januari 2015 kommer allt att ordna sig”. Det 

blir tydligt hur konflikten mellan arbetstagare och ledning intensifieras, ”i en reform där 

vertikala skillnader är tänkt att minska” (Björk, 2016, s. 95). Känslan som uttrycks är att 

arbetsgivaren inte satsar på olika enheter, vilket medför att verksamheten i stort blir 

lidande. Likt nedan, hänvisar många poliser till hur det även drabbar medborgarna med 

en försämrad brottsbekämpning (jfr Björk, 2016): 
 

Men det är viktigt att chefen på indirekt nivå får fram att man tycker att person-

alen gör ett bra jobb. Man gör mer saker för att det ska se bra ut utåt än att det 

ska stärka medarbetarna. Det blir bara ett politiskt spel av allt. Men vi-känslan är 

jättetydlig på marknivå, om man får kalla det så. Och det är jättemycket drivna 

och jätteduktiga kollegor. Men kommer man upp en liten bit i chefsstrukturen så 

ska det bara se bra ut utåt och på papperet, med ekonomiska neddragningar. Och 

visst, vi har en budget som vi ska följa, men vi är inget vinstdrivande företag.  

Polisverksamhet måste få kosta. Är det kaos ute i [bostadsområden] måste vi 

göra någonting åt det. Vi kan inte stå bredvid och blunda för det. Då får det kosta 

vad det kosta vill. Det är det medborgarna förväntar sig av oss. Det ansvaret har 

vi. Och det är lätt att man glömmer bort det, upplever jag.  

 

Likaså innehåller citatet kritik mot och bristande förtroende för polisens kommunikation 

om sitt varumärke utåt. Ett ”spel för galleriet” är ett återkommande uttryck i relation till 

såväl medborgarlöften och bemanningsbrist, som arrangerade intervjuer för tjänste-

tillsättning av gruppchefer och myndighetens (icke-)arbete med NMI-undersökningars 

låga resultat. Detta fenomen brukar inom organisationsforskning benämnas som     

skyltfönsterverksamhet, där officiella direktiv beskrivs som ytliga strategier utan direkt 

implementering (eller realitet) i verksamheten (se t.ex. Alvesson, 2015). Fenomenet har 

även påtalats inom polisen (se t.ex. Björk; 2016; Holgersson, 2014), och förutom     

omorganisationen har Polisens värdegrund och polisens mångfaldsretorik kritiserats i 

liknande termer (Sefton, 2011; 2012; Wieslander, 2014). Hur beslutsfattare inom      

polisen beskriver polisens verksamhet utåt, är likaså avgörande för hur det tas emot av 

anställda internt (jfr Rennstam, 2013). I linje med ovan studier pekar denna utvärdering 

mot att myndighetens officiellt förmedlade bild i media riskerar att få negativa         

konsekvenser för de interna relationerna med de egna arbetstagarna, med ett förstärkt 

‘vi och de’ mellan ledning (samt HR) och arbetstagare som resultat. 

 

3.8.2 Resursbrist 

Resursbrist i synnerhet i form av bemanning, men också undermåliga lokaler samt   

materiel utgör en del av det stora missnöjet. Det utgör också en del av de faktorer som 

förstärker upplevelsen av ‘vi och dem’ mellan ledning och personal, där ledningen inte 

beskrivs se eller lyssna på personalens upplevelser av sin situation. Likväl beskrivs hur 



 Dokumenttyp Sida 

 Statusrapport 62 (92) 

Upprättad av Datum Diarienr Dokument-id Saknr Version 

Malin Wieslander 2016-08-31    00.013 

   

   

 

\\nas-a1\redirected$\maliseft\Desktop\Polis utredning och annat relevant\Analys resultat diskussion\Rapport Interna samtalskulturer 20160927.docx 

samma sakfrågor tas upp på möte efter möte och år efter år, utan att något händer.   

Brister i bilparken, materiel i personalrum och utformning av avrapporteringsrum utgör 

några exempel. En polis beskriver hur hen blivit nekad att beställa ny uniform då den 

gamla blivit för liten. 

 

Av än mer alarmerande karaktär är alla de samtal som beskriver att ”verksamheten    

utförs på ren tur” och tack vare IGV-personalens driv och engagemang vid vad som    

beskrivs som en underbemannad vardag. Minimibemanningen och arbetspassets       

resurser var ständigt närvarande i det dagliga småpratet, likaså oron för att ligga under 

minimibemanning. Oron för sommarens schemaläggning och underbemanning uttrycker 

många ”ger en klump i magen”. Personalen beskriver sammantaget en arbetsvardag där 

chefer som medarbetare på alla nivåer, arbetar under hårt tryck, vilket resulterar i en 

”massproduktion istället för kvalitetsproduktion”, vilket i förlängningen drabbar tredje 

man. Snarare än brottsförebyggande arbete går tiden åt till att ”släcka bränder”.        

Bemanningsbristen kopplar de anställda inte enbart till en hektisk arbetsdag, utan     

påverkar hur arbetet utförs och prioriteras samt hur de som poliser upplever en     

otrygghet i arbetet. Exempelvis bevittnar jag och får beskrivet av IGV-poliser flera    

situationer där de på grund av bemanningsbrist väljer att inte ingripa, vilket försenar och 

påverkar hela utredningsprocessen negativt. Det är situationer där fler långtgående    

utredningsåtgärder kunnat ske på plats, så som gripande och förhör, och särskilt        

gällande våld i offentlig miljö. 

 

Vid förfrågan om de fått uppmaningar om att skriva Lisa-anmälningar svarade en polis 

att: ”Vi vill hellre visa upp oss ute i bil än att sitta inne och skriva en Lisa. Vi biter oss 

själva i röven när vi inte skriver. Vi borde.”. Resonemanget pekar både på personalens 

engagemang för det polisiära uppdraget och att medborgarens intressen går före den 

egna och verksamhetens säkerhet, men visar också hur rutiner för att förändra struk-

turella brister i verksamheten påverkas negativt på grund av en upplevd personalbrist. 

 

Att IGV ”lappar och lagar” med resurser i en hektisk vardag med oförutsedda händelse-

rapporter (HR), beskrivs som ett resultat av intern lojalitet gentemot kollegor, som an-

nars hamnar i kläm. En polis i IGV-nära enhet uttrycker att ”den typen av snyting som 

vi får uppifrån från ledningen, sådan snyting ger vi inte varandra på IGV”. Hen         

beskriver istället hur poliser även från trafik, områdes, hund eller utredningssidan täcker 

upp för varandra för att kollegor ska få hinna äta under passet. Den kollegiala lojaliteten 

utgör således en avgörande resurs för arbetsgivaren. Personalen beskriver hur de istället 

lägger tiden till att arbeta än till att påtala problemen uppåt, eftersom inget ändå händer. 

Samtidigt som verksamhetens mål uppfylls i det att polisens officiella mål klaras av, 

framstår verksamheten och arbetsmiljön som god då den ansträngda bemannings-

situationen till stor del har slutat att förmedlas uppåt – och normaliserats. Istället tar den 

sig uttryck i sjukskrivningar och stressyndrom. I några IGV-anslutna grupper anordnas 

under våren stresshanteringsföreläsning av företagshälsovården, där de anställda      

uppmanas att skilja på vad de kan förändra och inte, samt inse skillnaden mellan dem. 

Snarare än att försöka påverka sin arbetssituation får individen i uppgift att ändra sin 

syn på den. En polis tolkar det som att ”arbetsgivaren köper in en kurs där vi ska lära 

oss hantera hur illa vi omhändertas”. 
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Generellt delar de anställda en upplevelse av att inte göra sin röst hörd internt. Det   

uttrycks därtill en besvikelse över att som enskild anställd och med många tjänsteår inte 

värderas utifrån den kompetens och polisiära erfarenhet varje individ tillför.                 

En konsekvens av att många erfarna poliser slutar är en ökad brist på rutin och erfaren-

het på IGV, där kollegor med få tjänsteår förväntas bedriva samma arbete som erfarna 

kollegor. Det medför också en förändring i och ett tapp på kollegialt lärande. 

 

Det finns flera tecken i organisationen där bemanningssituationen är så ansträngd att 

verksamheten och de polisiära uppdragen utförs på vad poliser beskriver ”ren tur”, men 

också på grund av en från arbetsgivaren stark (över)tilltro till sin personal. Situationen 

bör dock beskrivas som en risk i förlängningen, då medarbetare uttrycker en ständig 

trötthet, minskad motivation för arbetet, stress samt psykosocial negativ arbetsmiljö. 

 

3.8.3 Lönesättning och löneutveckling 

En utbredd uppfattning är bristen på bekräftelse för den enskilda polisen. Lönen      

framhävs som ett sätt för arbetsgivaren att bekräfta den enskilde polisen, och kan      

fungera som ett ”kvitto” på väl utfört arbete. Samtidigt som en del inte framhäver lönen 

som den viktigaste faktorn för att råda bot kring missnöjet, uppges väsentliga löne-

skillnader som en bidragande faktor till att (ibland samma!) anställda väljer att sluta 

som polis. Lön utgör således en styrande faktor till att många poliser slutar. 
 

Erfarenhet premieras inte. För då skulle ju alla i mitt turlag ha mycket högre i 

lön. Folk ställer upp och offrar sig och är flexibla med schemat, men vad får man 

tillbaka? Det är ju det folk börjar tröttna på nu. Det är ju därför folk sticker. Så 

jag är orolig faktiskt. 
 

Några motiverar sina val att söka sig till andra arbetsgivare just med anledning av löne-

påslag, samt för att avancemang inom myndigheten tar för lång tid. Utöver uppgivenhet 

kring låg löneutveckling beskrivs arbetstiderna och skiftarbetets negativa inverkan på 

familj, hälsa och socialt liv som en väsentlig faktor till att byta arbetsgivare eller gå till 

inre tjänst. Besvikelser uttrycks också kring orättvisa lönesättningar internt. Exempelvis 

lönesätts nya polisassistenter utan erfarenhet med högre lön än äldre kollegor, vilka 

ibland också är deras handledare eller instruktörer under aspiranttjänstgöringen. Detta 

bidrar till en uppfattning av att erfarenhet inte premieras i yrket, och att kollegor med 

många år i tjänst upplever sig som en numerär och utan betydelse i verksamheten.    

Följande citat från en gruppchef illustrerar hur motivationen hos de många erfarna an-

ställda i gruppen utgör en särskild utmaning, eftersom deras arbetsmotivation påverkas 

om en polis är orättvist lönesatt i jämförelse med andra interna grupper eller tjänstemän: 
 

Det är för jävligt egentligen. Det är ju inte klokt att folk sitter på kompetenser, 

har 8 tjänstår och har 24500, samtidigt som de åker omkring och lär upp nya PA, 

som går in på högre lön!? Det säger sig ju självt. /…/ Det där brottas jag med. 

Jättemycket. Mycket mer än om jag hade haft ett turlag som hade varit unga i 

tjänst. /.../ Och det är en tuff bit att motivera, för hur motiverar man så här många 

individer? /…/ Så det måste man ju vara öppen med. Att det har blivit snett. 

 

Citatet illustrerar därtill hur interna splittringar och ett ökat ‘vi och de’ såväl mellan 

ledning och arbetstagare som mellan andra interna grupper befästs. Gruppchefens     
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utmaning att lägga tid på att motivera sin personal innebär följaktligen att tid från andra 

mer verksamhetseffektiviserande- och utvecklande åtgärder inte kan ges samma       

resurser. 

 

Många polisanställda beskriver att de känner sig utnyttjade av arbetsgivaren genom att 

de får ta ansvar och tilldelas tidskrävande uppdrag utan varje sig lönepåslag eller utbild-

ning för extra ansvars- och arbetsuppgifter. En del tilldelas uppgiften att täcka upp för 

frånvarande gruppchefer. De beskriver också svårigheter att säga ifrån om detta med 

risken att hamna på chefers eller informella ledares ”svarta lista”, och oron för att detta 

kan straffa sig i längden. När jag frågar vad som fungerat bra respektive mindre bra att 

kommunicera uppåt med chefer beskriver en f.d. chef på direkt nivå följande: 
 

Det som fastnar är ju det som inte har gått bra /…/ t ex när de bad mig att vika-

riera, eller frågade om jag kunde gå in som YB för turlaget, när jag var ersättare. 

Jag ville ju inte det utan ersättning [anm. med ökat ansvar samt tidsbelastning] 

och när det blir sådana där hot som det egentligen blev, att ”det är bra för dig i 

framtiden om du gör det”. Och underförstått att det är inte bra annars. De vet att 

man är intresserad av befälsjobbet. Så sådant stör mig ju. Det är ju rent fult. 

 

3.8.4 Individuell lönesättning som hinder för kollegialt samarbete 

Då verksamheten i övriga fall präglas av en stark kollegialitet, bidrar den individuella 

lönesättningen till interna konflikter, hinder i verksamheten och ett missnöje gentemot 

arbetsgivaren. Den främsta grunden till kritiken utgörs av svårigheten att bedöma varje 

enskild medarbetares kompetens ute i det dagliga arbetet och att bedöma vad som gör en 

polis bättre än en annan. Särskilt beskrivs att trygghetsskapande arbete osynliggörs  

medan andra mätbara arbetsprestationer premieras (jfr Björk, 2016).  

 

Förutom upplevelsen av att bli orättvist bedömd, ger några anställda uttryck för hur den 

individuella lönesättningen försvårar samarbete i verksamheten och snarare bidrar till 

individuell prestige och konkurrens. Bland annat skildras hur relationer till närmsta  

chefer påverkar hur det dagliga arbetet bedrivs, och att det kollegiala samarbetet mellan 

IGV-grupper kan förbättras om ett individuellt fokus kring konkurrens kan minskas. 

Exempelvis återkommer detta i berättelser där IGV-chefer undanhåller information i de 

horisontella leden för att själv framstå som effektiv och kompetent, samt för att denne 

ska premieras inom organisationen gällande exempelvis tjänster eller lön: 
 

Polis: det är ett väldigt stort revirtänkande. Det är min karriär och mina resultat, 

före gruppens resultat. Det är min bestämda uppfattning. Generellt sett, får du ett 

tips då delar du inte med dig av tipset. För att det är din karriär som GC, som går 

före kollektivet och resultatet. Och det ser jag som ett oerhört stort problem. Man 

är för egoistisk, man har för stark personlighet. Om jag känner till två personer, 

då delar jag inte med mig av det, utan gör det när jag kan.  

I: Så att det ska komma fram att det är din kunskap på något sätt? 

Polis: Ja, men exakt. Eller att det är jag som får stå och göra tillslaget eller att det 

är jag som får cred för det jag gör. Och då pratar jag mera om de som kan sticka 

ut, på chefsnivåer. Det är ett väldigt stort revirtänkande. 

I: Varför är det så, är det viktigt att få cred? 
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Polis: Ja, det är väldigt viktigt. Framför allt om vi går tillbaka till det här med 

pinnar, oavsett om vi är i utredningssektion eller i yttre tjänst, om det är blås, 

obot, eller om det är antal redovisningar till åklagaren så mäts det och det       

premieras utifrån resultatet man gör. Om man tittar på de gamla yttre befälen, 

den som hade mest blås och obot hade också mest lön i kuvertet. Det premieras 

utifrån resultaten och det är klart att det också är en bidragande orsak till att det 

blir på det här sättet. För kommer du till en gammal rotelchef här, och säger ”jag 

har för dåliga resultat”, då kommer den chefen få mindre pengar. Och det drabbar 

ju tredje man hela tiden. För att vi får en sämre verksamhet. /…/ Man kommer 

tillbaka till prestigen…Alltså det är folk som nästan slåss på inne-bandyplan. 

Vuxna människor, slåss efter en boll! Poliser! Det finns ju en hel del som inte  

hejar på varandra, det finns ju mycket skit. Vi stöttar inte varandra.   Definitivt 

inte om någon får mer än någon, något ansvarsområde. Då stöttar vi absolut inte 

varandra. Men däremot så tycker jag det funkar bra när jag sitter i en radiobil /…/ 

när man är två och två. Då känner jag att det är en trevlig arbetsmiljö. Men när 

jag tänker på hur det skulle kunna vara, men det är nog en utopi, att man stöttar 

varandra, och sätter gruppen före jaget. För det gör man definitivt inte.  

 

Chefskapet vid IGV beskrivs historiskt präglat av gemenskap men som numer känne-

tecknas av konkurrens och ”revirtänkande”. Poliser med mångårig tjänstgöring påtalar 

hur kårandan och därmed tryggheten var starkare förr. 

 

Även några IGV-anställda framhäver en konkurrenssituation bland kollegor och en  

konflikträdsla på grund av den individuella lönesättningen. Detta länkas även till     

samtalsklimatet, då poliserna framhåller att organisationens värdesättande av följsamma 

medarbetare gör att poliser vare sig yttrar kritik i storforum eller vid lönesättning, utan 

att sådant istället ventileras i radiobilen med enskilda kollegor. En f.d. chef säger hur 

skattningsskalan och den individuella lönesättningen fungerar som ”pådrivningsmedel” 

för att fostra konforma medarbetare, samt att: 
 

Polis: Om jag säger till mitt YB att: ”Jag tycker fan det här är inte rätt, jag tycker 

det här är…”. Nej, jag kanske ska vara tyst med det för löneförhandlingen   

kommer ju snart, och om jag är en smidig person kanske jag ligger bättre till där.  

I: Tror du att det är så? 

Polis: Nej, jag vet att det är så. /…/ Enda chansen att få de här 2-300 kr extra är 

ju att visa sig lite extra bra och det är inte några obekväma som är det. Utan det 

blir ju den här som gör sitt och håller tyst. 

 

Någon uttrycker en brist på kollegial stöttning och omtänksamhet, exempelvis i arbets-

uppgifter gällande praktiska rutiner eller dylikt när man är ny på en enhet. Det anges 

även som skäl till att inte söka chefstjänster med motiveringen ”det är inte värt det”. 

 

3.9 Personalvårdande strategier 

Under följande rubrik beskrivs mer detaljerade aspekter som ingår i arbetsmiljön, men 

som fokuserar personalvårdande strategier. Särskilt kritiseras och lyfts behovet av    

utvecklingssamtal, återkoppling, individuella anpassningar samt handledning.  

 

Personalpolitiken utgör en del av myndighetens signalvärde gentemot sina arbetstagare. 

Främst betonas en önskan att från arbetsgivarens sida visa uppskattning för enskilda 
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medarbetare. Ett exempel är hur arbetsuppgifter som tidigare hade lönepåslag, nu ska 

göras inom ramen för den grundlön som polisanställda har vid BF-IGV. Utökade      

arbetsuppgifter med ökat ansvar tilldelas utan extra ersättning. Utöver detta skildrar 

poliser hur minskad personalvård, genom att dra in förmåner eller särbehandla olika 

grupper, skapar misstro, frustration och interna ‘vi och de’. 

 

Av flera anställda beskrivs polisens personalpolitik som obefintlig. En polis förklarar 

den upplevda försämringen av personalpolitiken som en av orsakerna till att poliser  

slutar: 
 

Är det någon som ens tänker tanken handledning för befintlig personal vid denna 

enorma organisationsförändring? Nej. Och stöttar vi den enskilde polisen? Det 

gör vi ju inte. Då måste polisen ha bättre personalpolitik. Jag skulle säga att     

polisen har ingen personalpolitik. Man pratar om att julklappar försvinner för att 

vi är så stor organisation. Jag har jobbat [för annan arbetsgivare] i mitt förra liv, 

innan jag slutade gick de ner till 6 biobiljetter var. Innan var det stora ost- och 

korvlådor på ett jättepåkostat vis – det är statligt. [Fler förmåner beskrivs. Berät-

tar om en kollega som slutade vid polisen och började vid Tingsrätten] Om jul-

afton sa hen ”inom polisen när man jobbade då fick man bara en örfil, det var 

skillnaden. Varje dag fick man annars 2. Här [Tingsrätten] är det fredagsfika, här 

blir man uppskattad, här får man någon frukt till och med” /…/ Det är så många 

bitar som gör att vi börjar se poliser sluta nu. Och det är inte bara för att vi har 

värdelösa chefer. För även om vi har, som nu personligen så är jag jättenöjd med 

min gruppchef, men hen kan inte göra någonting åt det här. Och då får vi otrygga 

poliser, vi får poliser som känner att man inte räcker till, vi får frustration. 

 

I en del grupper möttes jag av ett utbrett missnöje och en uppgivenhet som också på-

verkade arbetsklimatet negativt. Särskilt framträdande var detta bland poliser med 

många år i tjänst. För att förändra ett klimat i en grupp kan splittring av gruppen vara 

befogat. Emellertid är det ingen metod jag kan rekommendera myndigheten att införa i 

dagsläget, då flera av dessa IGV-poliser beskriver just relationen till sina närmsta      

kollegor som enda anledningen till att de arbetar kvar inom polisen och som det främsta 

svaret på vad som fungerar bra på arbetsplatsen. Däremot ger de själva andra exempel 

på hur negativa samtalsklimat och en ”bitterhet” kan bli bättre om personalvårdande 

strategier införs. 

 

Återkommande exemplifieras hur förhållandevis små resurser ger ökad trivsel till     

personalen, så som gratis kaffe, men också hur indragna små resurser bidrar till ett    

signalvärde där medarbetaren inte primeras. Som exempel nämns hur julklapp i form av 

biobiljetter, samt kolsyrat vatten vid en av verksamhetsorterna dragits in. Att ge        

uppskattning i form av julmat eller fruktkorg till de som arbetar exempelvis julafton 

eller nyårsafton framhävs som andra personalvårdande förslag.  

 

Poliser återger skillnader i hur olika grupper av anställda behandlas, beroende på om 

man är anställd på PO-nivå eller LPO-nivå. Vissa får gratis semlor, andra inte. Sådana 

särbehandlande principer, om än i små mått mätt, riskerar att bidra till ett ökat ‘vi och 

de’, både avseende grupper inom myndigheten, men också mellan arbetstagare och  

arbetsgivare. Symbolhandlingar som särskiljer personal raserar också förtroendet för 

ledningen samt synen på den egna arbetsrollens egenvärde. 
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3.9.1 Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalen har i och med tillsättning av ny ledningsstruktur och nya grupp-

chefer den 1 februari iscensatts i alla grupper på respektive orter. Innan dess har regel-

bundenheten och formen för utvecklingssamtalen varit bristfällig i de flesta grupper, 

med endast ett eller ett par samtal på bortåt sex år. Det beskrivs som en del av verksam-

heten som ”fallit mellan stolarna” när poliser gått på rotation, för att det varit nytill-

sättningar av chefer eller för att det har bortprioriterats i kommenderingsordningen. Att 

avsätta särskilt inbokad tid för utvecklingssamtal är av vikt för att skapa möjlighet till 

dialog, förtroende samt för en känsla hos den anställda att samtalet är till för denne och 

inte något som endast ska bockas av.  
 

Jag har väl alltid tyckt att det har känts lite för sakens skull bara, att: ”ja men nu 

ska vi ha utvecklingssamtal, vad tycker du?”. ”Ja men jag tycker det här”. ”Jaha, 

ja men det står här sen förut. Ja, men då är vi klara”. Lite så: ”Vi måste ha det. Ja, 

men har du tid nu eller, vi stökar över det snabbt”. Sådär. Så jag har aldrig riktigt 

fått uppleva vad ett utvecklingssamtal kanske är. Sen har vi bytt chefer ganska 

ofta i vårt turlag också, så att det har blivit lite liggande under stolen. 

 

Likt flera uttrycker någon att ”det har ingen större betydelse för vad jag säger på de här 

samtalen för det kommer ändå inte hända någonting”, ytterligare en klassar dem som 

”meningslösa”. En annan polis beskriver att riktlinjerna och upplägget för utvecklings-

samtal behöver förbättras och påpekar samtidigt att utvecklingssamtalen bör leda till 

just en utveckling hos personalen:  
 

Några gruppchefer har avsatt tid för utvecklingssamtal medan vissa: ”Ja men vi 

kör så mycket vi hinner”, lite det stuket. Det ska väl egentligen vara lika för alla, 

att då får man avsätta en tid och då är det bara vi som sitter och pratar. Och då 

ska vi inte bli störda, eller vi ska inte rafsa av det här, för att sen avbryta för att vi 

fick ett jobb. Jag förstår ju eftersom vi har så lite folk så blir det på det sättet. Så 

det är ingenting mot gruppcheferna, men lite bättre upplägg för utvecklings-

samtal. Och rent generellt hur det har varit innan, så tycker jag att man kanske 

inte gör det som personalen vill. Oftast är utvecklingssamtal till för vad man vill 

göra och vad man har för drömmar och planer /…/. Och vissa av de grejerna 

kanske man inte lägger manken till att fixa för personalen. Så kan jag uppleva att 

det har varit. För jag sitter ju ändå och berättar vad jag vill göra, och sen: ”Ja, 

men det ska vi absolut kolla på”. Och sen händer det ingenting, och så får man gå 

till nästa gruppchef [gruppen har haft ruljangs på chefer senaste åren], och säga 

samma sak, och hoppas att det händer någonting där. Och så går tiden, men inget 

händer. Då kan jag tycka att det kanske är lite mitt eget ansvar, men ändå även 

deras ansvar att hjälpa till lite på traven då så att man får prova lite grejer. 

 

Effekten av utvecklingssamtalen framställs av flera som ett steg i att skapa en trivsam 

och attraktiv arbetsplats. Andra anser att de bör ske oftare, som två gånger om året och 

vara av enklare karaktär för att vara lättare att följa upp. Om utvecklingssamtalen     

anordnas regelbundet och följs upp kan det bli ett värdefullt redskap både för de anställ-

das möjlighet till inflytande över sin arbetssituation, men också för gruppchefen. En 

gruppchef beskriver till exempel olikheter i gruppen som en styrka och framhåller just 



 Dokumenttyp Sida 

 Statusrapport 68 (92) 

Upprättad av Datum Diarienr Dokument-id Saknr Version 

Malin Wieslander 2016-08-31    00.013 

   

   

 

\\nas-a1\redirected$\maliseft\Desktop\Polis utredning och annat relevant\Analys resultat diskussion\Rapport Interna samtalskulturer 20160927.docx 

utvecklingssamtalen som ett välfungerande inventerande verktyg för att få reda på 

mångfalden i gruppen och för att kunna bygga ett lag med bra lagspel. 

 

En f.d. chef beskriver också svårigheten i den gamla organisationsstrukturen med att 

hålla utvecklingssamtalen, eftersom de inte fick resurser för det: 
 

I [YB-rollen] rollen förväntades man göra personalarbetet och den delen jättebra 

och lika bra som det operativa. Men det operativa och verksamheten gick alltid 

före. Så jag ska hålla utvecklingssamtal, men jag får ingen avsatt tid för det, det 

får inte kosta någonting. Jag kan inte planera in ett par dagar åt mina medarbetare 

så vi hade haft tid för det. Utan det skulle skötas under samma tid som jag var 

YB och vi jobbade. Och det säger sig ju självt att det kommer att ringa i tele-

fonen, och det kommer ropas i radion och då ”jamen vi får bryta här”. Och jag 

vet ingen som var YB som tyckte det var bra. Och samma problem fanns ju    

nationellt, alla jag pratar med säger ”det där funkar inte”. Så när jag gick in i den 

nya organisationen så hade jag jättestor förhoppning. Jag såg ju att det här    

kommer kunna bli jättebra, att man delar på GC som ska ha mer administrativt, 

personaldelen, kunna jobba och verkligen ha tid och utveckla gruppen. Det är ju 

fantastiskt. Och känna att man kan göra det utan att ha dåligt samvete för att har 

jag [utvecklingssamtalen] nu så tar det tid från den här verksamheten eller att  

någon annan drar i mig. 

 

Citatet ovan, i likhet med det genomgående materialet, belyser vikten av att upprätta 

och bibehålla särskilt avsatt tid för utvecklingssamtal. 

 

3.9.2 Återkoppling och utvärderingar 

Återkopplingen kan bidra till att utveckla verksamheten och kunskapen hos poliser, och 

utgöra en lärande process kring vad som fungerar bra respektive kan förbättras. Många 

beskriver det däremot som ett stort utvecklingsområde hos sina närmsta chefer. 

 

Återkoppling anges som ett viktigt moment i alla BF-IGV-nära grupper och dess arbets-

uppgifter men framställs bortprioriterat på grund av tidbrist. Det beskrivs som något 

som olika enheter och personer på befälsfunktioner försökt arbeta med, men som det 

anses svårt att skapa fungerande samverkansformer och rutinartade former kring. Istället 

läggs det på individens ansvar att eftersöka information och återkoppling.  
 

Det är många gånger har det har kommit fram att det där är dåligt, att man gör 

rena fel. Och man får inte reda på det. Så kommer det kanske mellan enheterna, 

Krim och ordningen speciellt. /…/ Sen [är det väl] något slags eget ansvar i 

slutändan, som man [som IGV-polis] inte orkar ta bland alla jobb /…/ Hur man 

ska prata med varann, och det har ju visat sig att det har pratats för lite. Att de 

tycker att man håller jättedåliga förhör och då gör man ju ändå åtgärder som tar 

arbetstid och energi. Och sen är det dåligt, och man får inte reda på det. Så det är 

inte en helt enkel fråga. Och den är aktuell i dag med, för det är så jävla slött. Det 

händer ju att man läser förhör som inte alls bra, men det är inte säkert att jag    

säger till dem att de skulle kunna gjort det bättre. Eller om man läser något som 

är helt fantastiskt, det är inte säkert att man säger det heller. Man har inte tid.  
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Rotationssystemet mellan olika enheter inom polisen beskrivs som en viktig del för   

insyn i och utveckling av kvaliteten i det egna arbetet. 

 

Återkopplingen beskrivs även som väsentlig för de anställdas upplevelse av sin yrkes-

roll, och därmed väsentlig för trivseln i arbetet. En gruppchef framhäver dock att tids-

bristen gör att det inte alltid hinns med i den omfattning det vore önskvärt. Tidigare  

beskriver gruppchefen hur S.F. YB fungerade som bollplank och ytterligare en som 

kunde ge feedback till poliserna i gruppen. Också att det som ensam chef för gruppen 

ställs högre krav på att vara närvarande för att kunna ge konstruktiv återkoppling: 

 
Jag tycker alltid man kan bli bättre på feedback. Och det är egentligen bara två 

rader i ett mail. Som gör så mycket. Det gör en hel dag för någon. /…/ Feedback 

är viktigt. Sen märker man i min position att folk behöver bli sedda och hörda 

och bekräftade. De där viktiga orden, så är det ju. För det vet man ju själv innan 

man satt i den här tjänsten, det var ju ganska viktigt att ens chef visste att man 

gjorde ett bra jobb. Viktigare än man tror. Och därför är det ju viktigt också, att 

man är närvarande som chef, att man är på plats. Man är ändå lönesättande där, 

det blir ingen trovärdighet annars. Vi är borta redan mycket [på möten]. 

 

Poliser beskriver bristen av utvärderingar vad gäller såväl enskilda arbetsmetoder som 

(minut)operativa händelser (undantaget vissa särskilda händelser som Bråvalla), och 

framhäver samtidigt att utvärderingar är viktiga för att bli en lärande organisation men 

också för att skapa lärandemöjligheter bland de (ny)anställda vid BF-IGV: 
 

95 procent av allt polisarbete sköts ju i linjeverksamheten. Det dagliga, minut-

operativa, det utvärderas ju aldrig! Man får aldrig någon återkoppling på det. Och 

då gör man ju ingen lärande organisation. Och tappar vi dessutom många av de 

här som har 8-10 år tjänst, att man antingen slutar i många fall, eller söker sig 

ifrån yttre verksamheten. Ja, men då får man ju inget lärande för de nya heller. 

 

En polis med erfarenhet av arbetsformer med återkoppling från försvaret påtalar hur 

systemet med kontinuerliga utvärderingar och feedback bidrog till ett öppet samtals-

klimat och ödmjukhet (trots försvarets hierarkiska struktur). Samtidigt illustrerar      

följande citat hur såväl resurser (i form av tid) samt en öppenhet för feedback internt 

måste till för att möjliggöra sådant arbete: 
 

Polis: Där var det ju utstakat såhär ”ni ska ge feedback till mig [som GC], när vi 

kommer in och sätter oss” /…/ det var en av punkterna, så då blev det ju ett       

naturligt inslag! Och det gjorde ju att alla vågade ju säga hela tiden. Och      

varannan månad så hade vi ju en ’heta stolen- grej’, då fick jag gå ut, och så    

bedömde alla [mig] utifrån den mallen vi hade /…/ 

I: Är det här någonting som skulle vara bra inom polisen att jobba med? 

Polis: Det har varit ett jättebra system, och det skulle kunna gå och ta den mallen 

vi hade rakt av. Och sen kan man polisanpassa den såklart. För man kan ju inte 

ha det lika ofta här kanske. För vi har ju ingen grupptid här. 

I: Är det något som gör att det inte skulle funka här tror du? 

Polis: Nej, inte mer än kanske chefernas ovilja att få feedback från sina under-

lydande. Kanske. Jag tror att vissa chefer skulle-, alla skulle må bra av det men 

att vissa skulle ju ha svårt att ta in det.  
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3.9.3 Individuella anpassningar 

Påtagligt många poliser vittnar om en bristande anpassbarhet inom organisationen, där 

en princip om likformighet premieras. Alla ska göra lika, oavsett personalens behov. En 

polis beskriver hur arbetsgivaren sliter ut den personal som finns, och efterfrågar en 

ökad flexibilitet för att tillgodose personalens behov: 
 

Att man nästan sliter ut de få som stannar kvar inom polisen /…/ Skiftarbetet   

sliter ju. Så är det. Dagar och kvällar och nätter och just det här med högtider, får 

inget för det. Man har ju ändå en familj som man vill umgås med. Så jag vet inte, 

personalfrågan i sig är det väl, och sen att man ska ta till vara på de som vi    

verkligen har, försöka få dem att stanna, och vad är det som gör att de vill sluta? 

Kolla verkligen upp det då! Är det bara lönen eller är det här med skiftarbetet-, 

man kanske kan vara lite flexibel vissa gånger. Just det här med scheman och 

semester, allt är så himla såhär [slår handen i näven] /…/ Men alla har ju olika 

behov. Jag kan tycka att man skulle anpassa lite. Det finns de som inte kan jobba 

nätter, det finns de som inte kan jobba dagar. Man kanske kan kompromissa lite. 

På det sättet tror jag man skulle ha kvar mer folk på IGV. Att många går in till 

mängdbrott för att det är dagtid där, eller som sagt- man är trött på det, folk söker 

tjänster och de får inte tjänster och sen tillslut så lämnar de ju. Eftersom IGV 

kanske inte är det man jobbar med i 20 år, för det sliter för mycket. 

 

Parallellt med att många säger att de önskar arbeta dagtider, säger andra att de helst  

arbetar kvälls- och eller nattpass. Ett förslag är därför att inventera vad det finns för be-

hov i verksamheten. Att signalera en flexibilitet i myndigheten kan sannolikt leda till att 

en ökad flexibilitet i många andra avseenden. Det kan leda till en ökad arbetstrivsel och 

därmed effektivitet.  

 

Många skildrar en rigiditet från arbetsgivarens sida gällande enskilda anställdas        

situationer. Flera exempel som belyser en ineffektivitet i verksamheten på grund av 

bristande flexibilitet handlar om polisers ansökan om olika former av tjänstledigheter. 

Poliser som begär 50 procent föräldraledighet under sommaren men inte får disponera 

vilka dagar de ska vara föräldralediga, resulterar i att de istället tar ut 100 procent     

föräldraledighet över sommaren. Liknande situationer beskriver äldre kollegor nära 

pension i IGV-nära verksamheter, där de sökt deltidspension men fått avslag, vilket  

resulterar i att de avser söka heltidspension istället. I andra fall beskrivs poliser som vill 

byta tjänsteort med kollegor eller fått andra tjänster internt, men blivit nekade för att 

”ledningen inte släpper på sin personal”. Ett sådant exempel är en anställd som blev 

nekad byte av tjänstgöringsdistrikt, varpå polisen slutade vid myndigheten. Att myndig-

heten inte ”släpper på folk”, ens internt, och låter dem anställas vid andra enheter eller 

distrikt, tolkar många som en konsekvens av en rådande personalbrist. Otydlig kommu-

nikation skapar ryktesspridning, det tillsammans med en historik av lågt förtroende för 

ledningen tolkas som repressalier gentemot anställda. Anställda som nekas tjänstledig-

het utan motivering tolkas av kollegor som ”bara ett sätt att jävlas” eller ”de straffar dig 

för att du slutar” och beskrivs som återkommande rykten som florerar i arbetsmiljön. 

Flera anställda berättar också om den gemensamma expeditionens informella makt, som 

genom påtryckningar påverkar hur personalen ska lägga sina scheman, lägga (samt  

bevilja) semester och andra ledigheter. En annan polis beskriver hur ilskan mot arbets-
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givarens hantering och reglering av de anställdas önskemål om föräldraledighet under 

sommaren får hen att avråda blivande poliser att börja arbeta vid myndigheten: 
 

Och jag blev faktiskt så arg så jag sa till en SAO att ”rädda dig, skit i den här 

myndigheten medan du kan, du kan fortfarande hoppa av. Det är ingenting att 

komma till!”. Det är så verkligheten är. Jag tycker synd om de som går PHS och 

de som söker. Det…nej. 

 

Oavsett vad skälen grundar sig i varje enskilt fall, beskriver de anställda att motiv-

eringar uteblir, i paritet med de anställdas förståelse för arbetsgivarens hantering.     

Exemplen pekar mot en bristande flexibilitet och hänsyn till anställdas situation inom 

polisen. Flertalet exempel skildrar hur detta riskerar att få motsatta effekter, i form av 

ökad personalfrånvaro. Personal på BF-IGV beskriver sig som en ”numerär”, ”ett tjäns-

tenummer”, ”en bricka i spelet” men att myndigheten borde ”vara tacksam för att vi på 

IGV får verksamheten att rulla” med minskade resurser, orimliga arbetsförhållanden 

samt lönemissnöjet. Denna brist på individfokus och känslan av att vara en anonym 

tjänstesiffra påverkar inte bara individers identitetsuppfattning, utan även gruppens 

identitetsuppfattning i relation till sin arbetsgivare. I vidare förlängning utgör detta en 

ytterligare aspekt till det utbredda missnöjet, en ökad intern differentiering (vi och dem) 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt minskad trivsel på arbetet. 
 

3.9.4 Handledning och avlastningssamtal 

År 2006 fattade riksdagen beslut om obligatorisk yrkeshandledning för poliser.       

Handledning beskrivs som en reflekterande aktivitet i en arbetsgrupp, med syfte att ”få 

möjlighet till avlastning för den belastning och utsatthet som poliserna utsätts för i   

arbetet, genom diskussion och kunskapsutbyte” och vidare till en ökad professionalism 

och minskad risk för stressrelaterade problem (Polistidningen, 2009). Emellertid rappor-

teras att metoden vare sig blivit regelbunden eller obligatorisk, bland annat med hän-

visning till bristande ekonomi (ibid.) Parallellt, och ibland som en del av handledning, 

efterfrågar poliser i föreliggande utvärdering avlastningssamtal eller debriefing. Kris-

bearbetning (debriefing) har använts inom polisen vid särskilda händelser och angetts 

som en av de mest använda metoderna för att bearbeta traumatiska händelser. Numer 

iscensätts istället avlastningssamtal (även om begreppet debriefing fortfarande används 

parallellt), som fokuserar händelsen snarare än känslorna kring det (Karlsson, 2013). 

 

Poliser vid PO Östergötland efterfrågar fler möjligheter till reflektion och beskriver en 

vardag där avlastningssamtal endast iscensätts vid mer allvarliga händelser som poliser 

upplever i tjänsteutövningen. Många poliser uttrycker ett behov av ökad och regel-

bunden handledning och beskriver en avsaknad av tid och rutiner för avlastningssamtal. 

I de fall inte gruppchefen uppmärksammar behovet hos enskilda eller hela arbets-

gruppen får poliserna själva lyfta det. Emellertid beskrivs att man som polis gärna 

”duckar vid förfrågan” och säger att ”man är okej” eller ”nej, jag orkar inte” och vidare 

att ”samtalen slätas över fort”. Istället framhävs hur de närmsta kollegorna får agera 

samtalsstöd.  
 

Att vi inte har någon handledning gör ju att samtalet mellan [kollegor] är väldigt, 

det är väldigt mycket skämt. Det har du ju märkt, det skämtas och skojas om allt, 
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och gärna ska det skämtas om så extrema situationer som möjligt. Och det       

behöver man ju inte vara kurator för att förstå att det är ju för att han eller hon 

ska berätta och få pysa ur sig litegrann av det här eländiga man har varit med om. 

 

Andra framhåller hur den skämtsamma atmosfären vid IGV är uttryck för ett uppdämt 

behov av samtalsstöd. Att jargongen ses som en nödvändig ventil, motiverar ytterligare 

behovet av regelbunden professionell handledning med samtalsstöd för poliser. Det illu-

streras i nästa utdrag, när en f.d. chef beskriver samtalsklimatet på IGV på följande sätt: 
 

Polis: Rå men hjärtligt. Och det behöver vara så. 

I: För att? 

Polis: Därför att vi använder det som lite av våran terapi. Vi har ingen handled-

ning, vi har varken grupphandledning eller individhandledning. Många männi-

skor är unga, man får se ohyggliga saker som alla andra yrkesgrupper får hjälp 

med, skulle jag vilja påstå. Jag tror brandförsvaret eller räddningstjänsten är väl 

rätt dåliga på det med, även om jag tror att de är lite bättre än oss. Vi tycker ju att 

vi är ganska bra, för att vi har lite debriefing efter att någon har hoppat framför 

tåget och….Men  i och med att jag kommer från en helt annan genre, så tycker 

jag ju att det finns ett behov som vi inte får, eller är inte tillräckligt tydliga med 

att vi behöver det. Och då använder vi oss själva som terapipartners. Det blir så. 

Och då behöver man ha den där ventilationen. Ja. Så den fyller en funktion. 

  

Flera deltagare påtalar vikten av handledning för att bearbeta den fysiska och mentala 

arbetsbelastningen och de arbetsuppgifter som poliser möter i sitt arbete (jfr Granér, 

2000; Granér & Nilsson, 2000). Särskilt gruppchefer beskriver polisers behov av att ”få 

prata av sig” och gruppchefens roll i att uppmärksamma personal som är i särskilt behov 

av samtalsstöd. Ett vad som framhävs som ett ”allvarligt problem” i relation till grupp-

chefens krav och ansvar att uppmärksamma personalens hälsa när icke-närvarande, 

icke-lyhörda chefer eller outbildade tillfälliga platschefer missar att fånga upp anställda 

som mår dåligt. Generellt skildras ett behov i form av fredad tid av regelbunden hand-

ledning och reflektion, där utvärderande samtal och avlastningssamtal kan ingå som 

centrala delar. En gruppchef säger att det både skapar bättre stämning och kan fungera 

som en ”normalisering av att man utvärderar varandra, ett öppet klimat och att ge    

feedback, både positiv och negativ feedback. Men det viktiga är att man växer och att 

gruppen utvecklas”. Däremot beskrivs bristande resurser i form av just tid och beman-

ning som hinder för att upprätta regelbundna former för reflektion och återkoppling.  

 

En polis skildrar behovet av samtalsstöd och uppföljning i arbetet och att det ”tystas 

ner” inom polisen: 
 

Vi kan ju först åka på ett självmord där det kanske är en 10-årig kille som har 

hängt sig /…/och sen åker du till föräldrarna och lämnar dödsbud, och en minut 

senare sen så ska du åka på ett snatteri eller skadegörelse hela passet, och sen får 

du kanske ingen stöttning efteråt. Chefen har gått hem när du kommer tillbaka, så 

är det ofta. Ingen chef som ringer och frågar ”hur mår du egentligen eller hur är 

det?”. Jag menar, åker du på liknande saker i ambulans och räddningstjänst då 

har man ju samtal efter sen, jätteviktigt. Oftast så blir de uttagna, behöver inte 

jobba klart passet ens! Men för oss, vi ska vara några jävla stålmän som bara ska 

kunna jobba vidare och kunna ta oss an vilket ärende som helst. Så man måste 

förstå hur folk påverkas av det vi är med om. Man kan inte bara köra vidare med 
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personalen och tro att de ska tåla allting. Och det ser man ju, det finns ju de som 

mår mycket mycket sämre, vissa har ju verkligen behov av att prata av sig. /…/ 

Så det lagras ju i bakhuvudet, så ligger de och drömmer mardrömmar och har 

svårt för att somna. Och jag tror inte att vi som personer är annorlunda inom    

polisen än som brandmän eller ambulansen /…/ Men här tystas det ner. Det gör 

ju att folk /…/ mår dåligt, för de har aldrig pratat av sig. 

 

För att åstadkomma mer konstruktiva samtal internt föreslås regelbunden, professionell 

grupphandledning som leds av en extern professionell samtalsledare, vilket förespråkats 

även av andra utredningar (Karlsson, 2013; Uhnoo & Peterson, 2011; Westin &      

Nilsson, 2009). Därtill betonas med stöd i arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter att det på 

arbetsplatser ska finnas ”beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som 

behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker”, och vidare 

att ”chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att 

planera och ordna detta på ett lämpligt sätt” (Karlsson, 2013, s. 30). Förutom krisstöd 

framhålls andra förebyggande åtgärder och rutiner i arbetsmiljön som särskilt angelägna 

inom polisen (AFS 1993:2; Rikspolisstyrelsen, 2008). Utöver detta betonas tid för     

bearbetning samt stöd från kollegor och chefer som väsentliga faktorer för bearbetning 

av traumatiska händelser. 

 

4 EN REPRESSALIE- OCH TYSTNADSKULTUR 

I följande kapitel drar jag några övergripande slutsatser av utvärderingen. Med hjälp av 

empiriska exempel resonerar jag hur en repressalie- och tystnadskultur inom polisen 

hänger samman med polisens hierarkiska struktur och lojalitet, men också hur det 

hänger ihop med synen på lärande och ett bristande förtroende mellan ledning och    

arbetstagare. 

 

En övergripande slutsats av utvärderingen är att samtalsklimatet i och mellan olika 

grupper och nivåer inom polisen i Östergötland villkoras av en rad strukturella och   

kulturella aspekter. På strukturell nivå bidrar den hierarkiska organisationsstrukturen, 

status gällande tjänsteålder, tjänstetillsättningsförfaranden samt vikten av goda relation-

er för avancemang i position, utbildning och lön, till att försvåra ett öppet samtalsklimat 

där alla anställda kan komma till tals. Av mer kulturell karaktär är de normer och     

värderingar som värnar om hierarkiska och interna skillnader, lojalitet och kåranda, och 

som bidrar till en konformitet i åsikter, upplevelser och arbetssätt. Individer som      

utmanar dessa kulturella regler och normer, och som intar rollen som visselblåsare,  

disciplineras till tystnad genom yttre påtryckningar eller genom reprimander av mer 

subtil karaktär. Att vissla kostar. Synen på, och självupplevelsen av, visselblåsaren som 

kan uppmärksamma interna oegentligheter som såväl tjänstefel som missförhållanden, 

är närmast en utstött (jfr Goffman, 2011). Tystnadskoden ingår i poliskulturen och 

stärks av ledningens strävan i att visa upp en välfungerande organisation och verksam-

het (jfr Gottschalk & Holgersson, 2011). Visselblåsaren utmanar vad som i vardagen 

görs centralt för poliskulturen och som syftar till social kontroll. Att anmäla tjänstefel 

(vilket denna rapport inte berör nämnvärt) utmanar såväl den interna kårandan och    

lojaliteten som föreställningar om ”praktiskt polisarbete”. Att påpeka andra missnöjen i 

organisationen utmanar såväl hierarkin som en legitimerad tystnads- och repressalie-

kultur, med minskad social kontroll som följd. Gemensamt är att dessa visselblåsare 
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fungerar som statuerade exempel för resterande kollektiv. En enskild upplevelse blir en 

kollektivt delad upplevelse, bland annat genom en stark kåranda och tillhörande       

samtalsklimat med en omtalad ryktesspridning. Denna kollektiva upplevelse av en    

tystnadskultur socialiseras anställda in i, med följden av normaliserade beteenden. 

 

Metaforer, så som ”frysboxen”, är avgörande för hur individer förhåller sig till normer 

inom organisationen (jfr Alvesson, 2015). Oavsett visionära uttalanden om att ”vi ska ha 

högt i tak” utgör föreställningar om frysboxen ramar för hur sådana uttalanden tolkas. 

Uttryck som ”jag ska inte bli chef så jag kan prata med dig”, ”jag ska sluta vid polisen 

så jag kan prata” eller ”jag kan prata med dig om mitt namn inte framkommer” är   

symptomatiska för de villkor som inramar samtalsklimatet för poliser. Likaså att flera 

intervjuade poliser redigerat sina citat i rapporten för att inte riskera igenkänning.       

Att chefer, informella ledare eller kollegor ges möjlighet att upprätthålla system med 

bestraffningar hänvisar poliser till ett kulturellt problem, där ”ingen vågar ta tag i saker” 

med rädsla för att själv bli utsatt och drabbas av repressalier. Statuerade exempel i såväl 

nutid som historiskt skapar en uppfattning om rådande förhållanden som reglerar de 

anställdas handlingsutrymmen, eller som en polis uttrycker det: ”Oavsett hur mycket 

sanning det är i det, har det ju ändå blivit en sanning”. Det skildrar hur kulturen formar 

och vägleder både tankar och känslor men också handlande (jfr Alvesson, 2015, s. 14). 

 

Att repressalie- och tystnadskulturen beskrivs som ett hinder för ledningens kännedom 

om arbetstagarnas situation och perspektiv motiverar att myndigheten bör arbeta med 

kommunikation och arbetsformer som uppmuntrar internt visselblåsande. Dels för att 

öka sannolikheten att identifiera problem och därmed utveckla verksamheten, och dels 

för att det minskar risken för extern visselblåsning som också anses negativt för        

organisationens image (Park & Blenkinsopp, 2009). Att antalet visselblåsare inom 

svensk polis idag har ökat den senaste tiden och idag kan betraktas som stort, talar för 

att det interna visselblåsandet inte ger verkan. Det signalerar att särskilda åtgärder mot 

missförhållanden bör vidtas. 
 

4.1.1 Individuella eller strukturella takhöjder 

Ett sätt för myndigheten och anställda att förstå, förklara och hantera förekomsten av 

repressalier är att individualisera fenomenet, där enskilda anställda får skulden eller på 

olika sätt anses icke representativa för organisationens normer (jfr Newburn, 1999). 

Snarare än kulturella förklaringar som ”att det sitter i väggarna”, härleds lågt i tak till 

hur individer har uttryckt sig ”klumpigt”. På vilket sätt något framförs spelar alltså   

avgörande roll för hur det uppfattas. Individuella förklaringar härleds både till vem som 

har sagt något och hur det har mottagits. Någon säger exempelvis att ”i det stora hela så 

är det högt i tak, man kan prata om saker och ting, förutom med vissa individer, eller 

vissa chefer”. En sådan individfokusering synliggör ofta symptomen, medan ett       

strukturellt fokus synliggör orsaker i högre grad. 

 

Utan att jag negligerar förekomsten av individuella takhöjder vill jag snarare lyfta fram 

under vilka premisser de upprätthålls, och belysa vilka konsekvenser ett ensidigt fokus 

på individuella förklaringar kan få. För det första, när anledningen till varför personer 

erfarit reprimander förläggs till individen följer samtidigt ett krav om anpassning till 

rådande normer. Att ensidigt hitta personbundna förklaringar medför att strukturella 
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eller kulturella hinder för att uttrycka sig förbises och därmed inte betraktas som ett 

problem. Synen på individen som felande och ansvarig för sin situation riskerar att man 

utesluter systemfel och behovet av förändringar i organisationens strukturer. För det 

andra, så talar den utbredda upplevelsen av repressalier för att det finns kulturella drag i 

organisationen som bidrar till att upprätthålla och legitimera förekomsten av dem. 

 

Det finns olika exempel som belyser hur arbetsformer och strukturella villkor i         

organisationen bidrar till att upprätthålla en tystnadskultur. Ett exempel är hur lojalitet 

premieras i den blankett för avstämningssamtal inför lönerevision som uppvisar en 

skattningsskala med ord och värderingar som belönar konforma medarbetare, särskilt 

gällande punkten ”Företrädare för Polisen” (se bilaga 3). Ett annat exempel är tillför-

ordnandet samt tillsättningen och placeringen av olika tjänster och funktioner inom 

myndigheten. Oavsett om anställda har fått gruppchefstjänst beskrivs processen som 

”subjektiv”, ”godtycklig”, men också att LPO-chefer ”handplockat dem som de vill ha”. 

Vid intervjufrågan om de anställda har hållit inne med saker som de har tyckt och tänkt 

på grund av olika ansökningsförfaranden, belyser en person på direkt chefsnivå hur hen, 

likt andra, befunnit sig i ett beroendeförhållande gentemot chefer: 
 

Absolut, absolut, och särskilt under tillförordnande chefskapet på IGV. Då det 

var ju så tydligt, det gjorde alla. Alla gjorde det. Vi hade inte det där prestigelösa, 

utan då blev det nästan att man vaktade varandra i konkurrens om tjänster. Det 

fanns inte ett klimat som tillät att vi ifrågasatte chefens beslut utan vi var ju      

beroende av att man skulle hålla sig väl med chefen. Det är ju precis likadant i 

[annan ort], jag pratar ju mycket med kollegor där borta och de sa likadant: man 

är ju beroende av att vi håller oss väl med chefen för att vi ska kunna ligga bra till 

för att få en tjänst.  

 

I Polisförbundets medlemsundersökning från 2015 angav likaså chefer att de misstror 

beslutsprocesser i den nya omorganisationen och att de uppfattar tillförordnandet som 

problematiskt för beslutsfattande (Polisförbundet, 2016). Likt andra studier går det att 

tolka både tillförordningen, de interna beroendeställningarna samt den hierarkiska     

organisationen som bidragande till en förvaltningskultur med tendenser om att ”inte 

göra fel, snarare än att göra bra” (jfr Granér & Knutsson, 2000). 

 

En annan polis synliggör bidragande faktorer till att tystnadskulturen upprätthålls av de 

strukturella förutsättningarna för befordran inom myndigheten. Poliser tilldelas förman-

skap när gruppchefen inte är på plats, och eftersom denna polis vill avancera till grupp-

chef i framtiden tystar hen sig själv och påtalar inte de problem som upplevs i verksam-

heten eftersom det kan minska möjligheterna för avancemang: 
 

Samtidigt så tar det ju emot att köra som ersättare när man inte får någon          

ersättning för det. Och som en natt för ett tag sen så var vi 2,5 bil, vilket inte är 

helt optimalt. Då är det ju svårt att säga att det kändes inte helt bekvämt [ifall det 

händer något], för då känns det ju som att man inte klarar av uppgiften. Nu har 

jag ju sagt det [till GC] ändå men det tar emot mera. /…/ Och det kan jag         

erkänna, det är svårt att säga till [nuv. LPO-chef] också. Man ges ju inga bra   

förutsättningar till att göra ett bra jobb. Att säga att man tyckte det var lite      

obekvämt, vad ger det för signaler? Vi lyfte det på [anonymiserat] mötet sist och 

då tystades jag nog ner av mig själv lite.  
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För att öppna upp för en rakare kommunikation föreslås förändringar i rekryteringsför-

farandet: 
 

Det skulle nog vara högre [i tak] om man hade ett annat rekryteringssystem. För 

det är väl det jag kan känna att det drar ner det litegrann, att folk är rädda om sina 

framtida eventuella tjänster. Eller funktioner för den delen. Att man vill ligga bra 

till hos yttre för att kunna få ett roligare jobb sen. 

 

4.1.2 Om misstag och lärande på organisatorisk nivå 

Rapporten skildrar olika grad av tillåtande attityd till att begå misstag. I de interna   

grupperna beskrivs acceptansen för oavsiktliga fel större, men det anges också exempel 

när tårtan inte räcker för att göra bot mot misstag. Det kan handla om att ”göra något 

som fastnar i en tidning”, ”få en anmälan på sig” eller begå misstag när man ”befinner 

sig högre upp i hierarkin”. Myndighetens hantering av händelser kring anställda visar 

hur det får konsekvenser för medlemmarnas förtroende och identifikation med och syn 

på organisationen, illustrerat med följande två utdrag: 
 

Det finns ju andra typer av exempel också, kollegor som har ”gjort bort sig”, och 

istället för att högre chefer då backar upp sin personal som man kanske hade gjort 

på ett privat företag på ett annat sätt: "Ja, han har gjort bort sig, men vi ska ta   

lärdom och han ska få /…/ samtalsterapi, han behöver kanske få vara lite ledig 

whatever": att vi tar hand om våra medarbetare, så är det väldigt ”bam” [slår 

handen i näven] så här inom polisen. Då blir det ett vattentätt skott att: ”Ja, han 

har gjort bort sig och sådana vill vi inte ha, och han kommer inte bli GC och så är 

det”. Alltså att man markerar då istället att sådana tar vi avstånd ifrån. 

 

För att blidka alla arga chefer och media så…offrar man [enskilda anställda som 

gjort ett misstag]. Så nej, hen fick inte tjänsten. 

 

Hur ledningen behandlar och bemöter anställda som av olika skäl begått misstag eller 

tjänstefel har inverkan på det interna ’vi och de’ mellan ledning och arbetstagare. Vid 

officiella hänvisningar till att man inom myndigheten ”har högt i tak” parallellt som 

anställda beskriver sig bestraffade av olika anledningar, normaliseras organisationens 

agerande som korrekt och ställs utan ansvar. Istället placeras ansvaret hos individer som 

anses ha frångått organisationens inofficiella normer. Det återskapar en distinktion    

mellan individer i en organisation och organisationens ledning. I likhet med andra stu-

dier visar det hur myndighetens hantering av kritiska incidenter, i en strävan att genom 

politisk retorik, säkerställa polisens anseende och legitimitet för allmänheten och media 

sker på bekostnad av enskilda individer inom organisationen och av arbetstagarnas    

förtroende för den (Rennstam, 2013; Wieslander, 2014). 
 

I stort skildrar materialet en bild av en prestigefylld organisation, där risken att tappa 

ansiktet bedöms viktigare än att identifiera och laga brister i verksamheten (verksam-

heten kan då troligt vara för starkt knutet till individer och inte till roller). Genomgående 

beskrivs en oro för att göra misstag i tjänsten och olika strategier för att undvika att 

hamna i situationer där misstag kan begås. Det kan exempelvis handla om att undvika 

svåra uppgifter eller beslut för att inte riskera att göra misstag och därmed ”få karriären 
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sumpad”. Sådana berättelser framställer en organisation med auktoritära eller bestraf-

fande strategier när misstag begås. Det är tecken på en organisation som inte lär av 

misstag, utan söker syndabockar som ska straffas. Ett alternativ kan vara att göra utbild-

ningsinslag av sådana händelser, som medarbetare kan lära sig att navigera, hantera och 

utveckla sig i sin yrkesutövning. Utvärderingar likväl som återkoppling i polisens     

arbetsvardag kan utgöra ytterligare väsentliga delar i ett organisatoriskt såväl som     

individuellt lärande. 

 

Förtroende är inte en aspekt som enbart avspeglar sig i att alltid prestera bra eller att 

aldrig göra misstag. Förtroende kan också byggas upp genom att visa på en utveckling, 

att en verksamhet och dess medlemmar lär av misstag och tidigare erfarenheter. Att se 

till historien för att lära sig av misstag är en välbekant strategi. Emellertid kan en vidgad 

syn kring misslyckanden samt att se kritiska diskussioner som lojalitet, utgöra          

väsentliga delar av en lärande organisation (Hirschman, 1970). En del i polisens        

värdegrundsarbete kan vara att utveckla polisen som en lärande organisation, där       

lärandet förknippas till organisatorisk verksamhetsnivå och inte enbart till ett lärande 

som sker på individuell nivå. Mycket talar för att det finns goda möjligheter för polisen 

att utveckla sig på detta område. 
 

4.2 Den hierarkiska strukturen och den interna lojaliteten 

Den hierarkiska strukturen inom polisen genomsyrar verksamhetens olika delar och 

utgör även en central del i poliskulturen (jfr Stenmark, 2005). Den hierarkiska         

strukturen innebär sammanfattningsvis att organisationen kännetecknas av toppstyrning, 

många chefs- och beslutsnivåer samt premierad tjänsteålder, vilka präglar intern     

kommunikation, gruppdynamik som socialisering av nyanställda. Den bör förstås som 

en bidragande faktor och försvårande omständighet gällande kommunikation mellan 

olika nivåer i verksamheten. 

 

Polisorganisationen och dess verksamhet präglas av en lojalitet, som är en förutsättning 

för att grundverksamheten ska fungera. Ett exempel är beslutsvägar och ordergivning. 

På så vis bidrar lojaliteten till effektivitet i verksamheten. Däremot får lojaliteten       

sam-tidigt konsekvenser för hur polisanställda förhåller sig till och (inte) uttrycker    

synpunkter kring olika beslut eller sätt att arbeta. I dessa fall bidrar lojaliteten till en 

ineffektiv verksamhet. Det kan därför vara angeläget att lyfta fram denna dubbelhet, och 

att sätta lojaliteten i relation till polisen som en lärande organisation. En stark kåranda 

utgör i regel något positivt, men i myndigheter med stark kåranda och lojalitet finns 

också en risk att toleransen för oliktänkande förtrycks. För att kunna skapa en lärande 

organisation med synpunkter, kritik och förslag på förbättringar i såväl arbetsklimat som 

i operativt arbete kan det därför vara betydelsefullt att arbeta parallellt med lojaliteten. 

Stark lojalitet tystar, och analysen pekar mot att relationer inom verksamheten gynnas 

framför sakfrågor, varför oenigheter kan uppfattas som lösta medan de snarare är för-

tryckta. 

 

Lojaliteten till kollegor i den närmaste gruppen samt vid BF-IGV i stort kan betraktas 

som stark. Denna lojalitet ses i samspel med den starka kåranda som kännetecknar   

polisyrket, där trycket i ett utsatt yrke anses driva på en anpassning till kollektivets 

normer, i form av arbetssätt, vanor men också språkliga uttryck (jfr Ekman, 1999; 
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Granér, 2004; Peterson & Uhnoo, 2012). Lojaliteten till arbetsgivaren i stort eller på 

högre chefsnivå ses däremot inte som centralt värderad. En stark kritik riktas mot     

arbetsgivaren, särskilt på övergripande nationell nivå. Detta chefsmissnöje kan ses som 

en del av organisationskulturen, vilket också visat sig i tidigare polisforskning (Granér, 

2004; Holgersson, 2007; Reuss-Ianni & Ianni, 2005; Stenmark, 2005). Sammanfatt-

ningsvis pekar resultaten mot att ju högre upp en chef befinner sig i den organisatoriska 

hierarkin, desto mindre förtroende har de hos den anställda. 

 

Lojalitet i form av de anställdas lojalitet gentemot arbetsgivaren beskrivs ha högt      

organisatoriskt värde, men framställs av lågt informellt värde bland poliser vid BF-IGV. 

Lojalitetens höga värde kommer till uttryck vid såväl tjänstetillsättningar, befordran 

som i den löneanknutna skattningsskalan. Lojaliteten från arbetsgivaren gentemot    

medarbetaren kommer i skymundan och beskrivs av poliser som en bristvara. I likhet 

med nyhetsmediernas rapportering om det ökande antalet unga poliser som lämnar yrket 

på grund av flertalet missnöjesfaktorer, pekar samtidigt berättelser om att anställda 

”som skrikit högst” lämnar sin anställning vid myndigheten mot en kollektiv upplevelse 

av att inte bli lyssnad på. Därmed blir känslan av illojalitet från arbetsgivarens sida en 

anledning till sorti. 

 

I relation till Hirschmans (1970) teori om att lojaliteten till en organisation kan fördröja 

anställdas val att sluta, bör lojaliteten inom polisen även kopplas till identiteten med sitt 

yrkesval och de närmsta kollegorna (den blå familjen). Lojaliteten sträcker sig också till 

medborgarna, i en önskan att genom synpunkter förbättra och utveckla den polisiära 

verksamheten som kommer både myndigheten och samhället till nytta. Det är också så 

protester och kritik inom en organisation kan ses som lojalitet, eftersom det syftar till en 

förbättring av organisationen i stort (Hirschman, 1970). Till skillnad från arbetsplatser 

med stark tystnadskultur anses en god yttrandekultur skapa trygghet och stabilitet och 

bidra till effektiviseringar i verksamheten, parallellt som det kan leda till högre trivsel, 

lägre sjukfrånvaro samt minska risken för skandaler (Lien Holte, 2009). 

 

Baserat på de många berättelser om oron över att uppfattas som illojal gentemot arbets-

givaren om man som polis uttrycker kritiska synpunkter kring verksamheten är det    

sannolikt så att arbetsgivaren uppfattar frånvaron av intern kritik som tecken på lojalitet 

och engagemang för verksamheten. Emellertid visar samtidigt poliser hur det är av   

engagemang för verksamheten som frågor, synpunkter och kritik dryftas. Om kritik eller 

synpunkter istället kan ses som tecken på engagemang för och lojalitet med verksam-

heten kan kvalitets- och utvecklingsarbete drivas i linje med vad som också anges i  

Polisens medarbetarpolicy (jfr Hirschman, 1970). 

 

Sammantaget ser jag den hierarkiska strukturen och en ensidig syn på lojalitet som två 

bidragande faktorer till att poliser utsätts för interna repressalier. En varaktig norma-

lisering och legitimering av sådant förfarande ihop med polisen som sluten organisation 

och arbetstagarnas låga mandat, understödjer beteenden och normer som upprätthåller 

sådana drag i kulturen. Det finns därför skäl att anta att resultaten inte är unika för PO 

Östergötland, utan präglar organisationen och kulturen på flera håll. Synen på lojalitet, 

så som den uttrycks i såväl formella som informella sammanhang, bidrar till att skapa 

konforma beteenden och åsikter. De anställda socialiseras in i kulturella normer om att 
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inte sticka ut och göra sig obekväm, utan istället vara ”smidig” redan vid aspiranttjänst-

göringen (dessa normer uttrycks även under utbildningstiden, jfr Wieslander, 2014). 

Den hierarkiska strukturen genomsyrar den vardagliga verksamheten och är i många fall 

en nödvändighet för polisens verksamhet. Det handlar bland annat om tydlighet vem 

som har beslutsmandat i olika avseenden. Men hierarkin speglar sig i vem som har möj-

lighet att säga vad, i vilka sammanhang och under vilka former. Nya anställda ska ”rätta 

in sig i ledet”, vilket bidrar till kulturella normer om vems röst som är värd att lyssna på. 

 

Det finns därför skäl att inom myndigheten reflektera över hur kunskap relateras till den 

hierarkiska strukturen, hur erfarenhet och kompetens kan bedömas. Men också att skapa 

inkluderande samtal som öppnar upp för alla medarbetare att göra sin röst hörd. För att 

skapa mer öppna samtalsklimat utan sanktioner bör såväl reflektioner kring ”individ-

uella takhöjder” som reflektion kring strukturella villkor uppmärksammas.  
 

4.3 Rapportens utfall – en förtroende och tillitsfråga 

Utfallet i föreliggande utvärderingsrapport mynnar ut i en förtroende- och tillitsfråga. 

Att de anställda uttrycker en skepsis mot projektet och mig som utvärderare härleder 

många till den misstro och bristande förtroende mellan arbetstagare och arbetsgivare 

som har präglat stora delar av verksamheten under en lång tid. Många uttrycker paral-

lellt en förhoppning med att PO-chefen initierat utvärderingen och att det möjliggör en 

förändring till det positiva. Själva utredningen som sådan beskrivs av flera som en    

bidragande möjlighet till att skapa öppenhet, i en annars ”tillknäppt organisation” där 

man ogärna ”tar in personer utifrån på grund av sekretess”. Samtidigt beskrivs min roll 

som extern utvärderare som pratar med personalen som något nytt, men med det en   

osäkerhet kring dolda syften och – en ifrågasatt tillit: 
 

Och det är klart att vissa personer har sagt: [Imiterar suck] ”Varför ska hon vara 

här?” Så är det ju. Men jag tror att det kan bli någonting bra av det här, jag tycker 

att det är bra av [PO-chefen] att göra en sådan här grej. Sen är frågan varför han 

gör det? Är det för det där enskilda händelsen som har hänt [i TR], när det kom ut 

till media, eller är det för att han har upplevt något större? /…/ För då är man   

tillbaks till det här: varför gör man saker och ting, gör man det för egen skull    

eller gör man det för utifrånbilden, för att det ska se bra ut för någon? Har han en 

vilja att han vill förändra, att han vill att det ska bli så bra som det bara går för 

alla som jobbar med honom, då är det bra, då är ju det riktigt bra.  
 

Motståndet mot mig som utvärderare förlägger en polis till att det är en är en ”grej som 

sitter i väggarna”: ovana och rädsla för att bli granskade, där det upplevs svårt att veta 

”vem kan man lita på?” och hur utomstående ska uppfatta det som sägs. Baserat på  

följande resonemang bör resultaten i rapporten därför förstås i relation till den tystnads-

kultur som präglar organisationen, där poliser inte ”vågar” komma och prata. 
 

Ja, men som hela den här studien handlar om, att folk inte upplever att de kan 

säga saker uppåt, för att de är rädda för repressalier neråt igen. Alltså: om jag går 

och påtalar att den här GC inte har skött sig, kan jag då få en GC-tjänst sen?     

Eller: om jag lyfter de här problemen, vad kommer den här chefen tycka om mig 

då? Så är ju stämningen tyvärr, även om alla chefer nu försöker driva på och säga 

att det är tvärtom, att man vill få sådan information, så det har ju inte börjats lita 
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på det än. Och det trycker både [nuv. PO-chef] och [nuv. LPO-chef] på att det 

ska vara så. Eller att de säger att de vill ha det så. Men det är ju ingen riktigt som 

tror på det, för innan så kunde man ju inte lyfta någonting om det inte gick      

genom facket, för att då var det personen som kom med det och då var det ju 

smäll på fingrarna, och frysboxen ett tag. 

 

Parallellt med en förhoppning uttrycker en polis en skepsis mot utvärderingen baserat på 

tidigare erfarenheter av ledningens bristande förmåga att lyssna till resultat: 
 

Även om de har gett dig i uppdrag-, jag har ju varit misstänksam, alltså jag räds, 

fortfarande har man ju känslan av att de gör det för syns skull bara. För alla 

undersökningar man har gjort genom åren så lyckas man ändå vrida på resultatet 

i slutändan. Det har jag varit med om [förut] att alla har sågat det och ändå så 

blandar man ihop det med någon annan avdelning [och mixat och jämnat ut      

resultat] och ”Nejmen vadå det här ser ju bra ut”. /…/ Så man lyckas ju ofta få 

det till att visa ett bra resultat fast allting inte är det. Så därför är man ju skeptisk 

till om de kommer lyssna på det här. Men de ska ju få cred för att de har beställt 

[utvärderingen], så man lägger ju mycket förhoppning till det. 

 

Jag väljer att avsluta denna rapport med ett citat från en polis, som både ramar in den 

uppgivenhet som finns bland anställda i polisområdet och som blickar framåt mot ett 

verksamhets- och förändringsarbete som inte bedrivs (eller begravs) i en byrålåda: 
 

Förra NMI-rapporten blev ju bara…ingenting. Och det är nog lite farhågan om 

det här också. /…/ Men chefen kan ju inte copypastea över någonting som du har 

skrivit – det är ju faktiskt såhär det är. Då får han göra vad han vill med det då, 

men jag hoppas att det går ut till alla. Och inte bara stannar i någon byrålåda. 

 

 

5 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKL-

INGSÅTGÄRDER 

Nedan ges några förslag på förbättrings- och utvecklingsmöjligheter (utan inbördes pri-

oriteringsordning). Flera av förslagen går in i varandra och bör ses som kompletterande. 

 

Sammantaget vill jag lyfta fram kommunikation (horisontell och vertikal) som ett     

genomgående tema, som både förklarar många av de aspekter som anställda har lyft 

fram som problematiska och som de ger som förslag på hur verksamheten kan förbätt-

ras. En bristfällig kommunikation beskriver många anställda som en grund till ryktes-

spridning och en utbredd misstro mot ledningen, bland annat gällande tjänstetillsättning 

och beslutsfattning. Anställda framhäver även ryktesspridningen som ett sätt att få    

informationen om och på arbetsplatsen. Personalombuden och gruppcheferna beskrivs 

som centrala roller för att föra fram kommunikation om verksamheten, varför tydliga 

samordnade funktioner och samordnad information från dessa parter bör införas eller 

förbättras. Särskilt bör det upprättas genomgående inslag i arbetsrutiner för att skapa 

öppet samtalsklimat. Men komplexiteten i att skapa rutiner åskådliggör Björk (2016) när 

han påpekar behovet av förkroppsligade rutiner i den nya Polismyndigheten: 
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Rutiner finns inte om ingen människa agerar; rutiner blir till genom praktisk   

upprepning. Rutiner kan inte ”införas” hux flux, de måste utvecklas i sitt       

konkreta sammanhang. Rutiner skapas när det görs. I återkommande använd-

ningar och bruk.” (Björk, 2016, s. 74). 
 

5.1 Förslag för att öka medarbetarnas inflytande 

 

Medarbetarinflytande 

Medarbetardrivet utvecklingsarbete kan fokusera på de anställdas ansvar för att driva 

verksamheten framåt (jfr Rikspolisstyrelsen, 2011), men bör också inkludera möjlighet 

till ökat inflytande. Inflytande kan skapas genom ett medarbetarskap som också erkän-

ner yrkesutövarnas kunskap, och där delaktighet förväntas skapa engagemang (jfr Björk, 

2012; 2016).  

 

Medarbetardagar 

Att skapa forum där personal och ledning möts kan öka möjligheterna till dialog och 

inflytande. För att nå ut med gemensam information och samtidigt öppna upp för dialog 

föreslås medarbetardagar, där personal informeras i storforum. Alla nås då av samma 

information. Lyhördhet och respekt vid frågor och förslag är en viktig förutsättning för 

att skapa dialog. 

 

Personalombud 

Personalombud bör utses i samtliga gruppkonstellationer. Personalombudens roll och 

påverkansmandat kan stärkas väsentligt. 

 

Inventering av anställdas kompetenser, behov och intressen 

Kartläggning av specialistkompetenser inom den egna verksamheten. Löpande invente-

ring och uppföljning av enskilda anställdas behov och utvecklingsmöjligheter, exempel-

vis genom att framställa portfolio för personalen (Holgersson, 2016). Bibehålla och   

avsätta fredad tid för utvecklingssamtal. 

 

Ökad flexibilitet gällande reglering av arbete - privatliv 

Öka den interna flexibiliteten för att tillgodose personalens behov av tjänstledigheter, 

deltidspension eller byte av tjänstgöringsort. Ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till 

personalens sociala situationer kan bidra till minskad personalfrånvaro. 

 

Varierade arbetsformer på gruppnivå 

”Laget runt” utgör en väl fungerande och integrerad modell som framhävs betydelsefull 

för att skapa ett öppet samtalsklimat i gruppen. En ytterligare arbetsmodell beskrivs ett 

väl fungerande arbetssätt för att ventilera synpunkter internt, och innebar att gruppen 

diskuterar utan närvaro av närmaste chef, mötena protokollförs och framförs till närmsta 

chef som synpunkter från gruppen som helhet och anonymiserat från vilka individer 

som lagt fram synpunkterna. Vinsterna med ”värdegrundsdokument” som revideras 

kontinuerligt bör inte underskattas. Utöver tydlighet kring guppens normer och möjlig-

het att identifiera gruppens specifika behov skapas medarbetarinflytande och verktyg för 

socialisering av nyanställda genom demokratiska arbetsformer. 
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Möjliggöra för intern anonymitet 

I en sund organisationskultur behöver medarbetare inte uppleva misstro mot ledning 

eller rädsla för repressalier om man uttrycker synpunkter kring verksamheten. Emeller-

tid framstår behovet av att anställda ska kunna ge anonyma synpunkter som angeläget. 

Särskilt kan detta vara väsentligt i det initiala arbetet med att forma ett öppet            

samtalsklimat, där man kan visa på goda exempel av hur medarbetares synpunkter tas 

om hand. På så vis kan förtroendet öka med tiden och behovet av anonymitet avta. 

 

Ledningsmöten (LPO-nivå) 

Gruppcheferna framhäver vikten av mötesforum där alla gruppchefer och den lokala 

polisområdesledningen möts och diskuterar verksamheten regelbundet. Det synliggör 

vikten av att hålla fast vid denna struktur och regelbundenhet. För att öka den vertikala 

kommunikationen och anställdas insyn i verksamheten bör central och samordnad in-

formation från ledningsmöten ges till alla anställda. Nuvarande gruppchefer intervjua-

des när de endast varit i tjänst i veckor eller ett par månader. Under denna tid fanns inga 

eller få rutiner för att föra fram gemensam information till de anställda. För att effektivi-

sera och samordna informationen från ledningsmöten bör rutiner och arbetsformer för 

skriftlig och gemensam information till alla berörda anställda ses över och införas. Hur 

informationen ska presenteras till respektive grupp kan avgöras i samråd med gruppen  

(ex muntlig dragning som komplement och som möjliggör för gruppen att ställa frågor). 

 

Utvärdering och återkoppling 

Utvärderingar kan bidra till att synliggöra utvecklingsmöjligheter inom verksamheten, 

likväl som det kan utgöra en beståndsdel av ett medarbetardrivet utvecklingsarbete, där 

anställdas inflytande ökar. Att införa genomgående inslag i arbetsrutiner där utvärdering 

av arbetsmodeller och beslut ingår (av såväl operativa händelser som av medarbetarnas 

roll och prestation i dessa) kan vara en del i detta. En annan del kan vara att införa    

rutiner för konstruktiv och saklig återkoppling i arbetet, både på gruppnivå och på indi-

vidnivå. Återkoppling utgör samtidigt en väsentlig del för såväl gruppens som för indi-

videns lärandeprocess och professionella utveckling. 

 

Bedömningsunderlag och återkoppling från olika nivåer 

Poliser föreslår system med bedömningsunderlag både uppifrån- och nedifrån, som dels 

ökar de anställdas inflytande i verksamheten, och dels ökar transparensen och tilliten till 

olika belöningssystem. Bland annat föreslås hur bedömningsunderlag gällande grupp-

chefer kan baseras dels på referenser från högre chefer, och dels från gruppmedlemmar-

nas referenser. Utöver dessa underlag kan horisontella bedömningsformer, där kollegor 

får bedöma varandra, fungera som underlag till chefer vid lönesättning, men också för 

personlig och professionell utveckling. Modellen kan också vara fruktsam som stöd och 

återkoppling vid utvecklingssamtal. 

 

Enkät/arbetsdokument om arbetsmiljöprofil 

Den interna enkäten eller arbetsdokumentet om arbetsmiljöprofil som anställda fyllt i 

vid några verksamhetsorter kan utgöra en bidragande del i de anställdas inflytande i att 

ge förslag på förbättringar av verksamheten. Med utgångspunkt i den utbredda oro för 

repressalier som uttrycks samt uppgivenheten kring att påtala förändringsförslag bör 

dock förslagen lämnas in anonymt av alla (för att undvika inställsamheter eller utpe-
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kanden) samt att uppföljning av sammanställningar bör beaktas men också kommunice-

ras ut i verksamheten. 

 

5.2 Förslag för att öka det interna förtroendet 

Förbättrad arbetsmiljö 

Poliser framhäver att arbetsmiljön behöver förbättras på en rad punkter. Arbetsmiljö-

verket anger nya direktiv om organisatorisk och social arbetsmiljö för att minska arbets-

relaterad ohälsa (AFS 2015:4). Det stora antalet berättelser om psykisk och fysisk 

ohälsa, som resulterat i vantrivsel och sjukskrivningar hos de anställda, indikerar att 

arbetsmiljön bör förbättras i stort och arbetsbelastningen bör ses över. Några konkreta 

förslag är att:  

- se över arbetsbelastning 

- se över (den faktiska) bemanningen (ej bara mappning) 

- införa trivselaspekter i arbetsmiljön  

- synliggöra den enskilda medarbetarens behov 

- införa yrkeshandledning 

- införa återkoppling som rutin 

- införa riktlinjer, rutiner och personalvård för anställda vid internutredningar 

 

Professionell yrkeshandledning 

Den sammantagna bilden av BF-IGV är att det är en arbetsmiljö där de anställda har ett 

starkt behov av att prata. Att på regelbunden basis införa professionell yrkeshandledning 

för att minska den mentala arbetsbelastningen, gynnar såväl de anställda som organisa-

tionen (jfr AFS, 1993:2). Professionell yrkeshandledning med utökat samtalsstöd bör 

utgöra en central del i polisens personalvård, där medarbetarnas hälsa både på kort och 

lång sikt tillvaratas, vårdas och underhålls. Handledningen bör vara regelbunden (ej 

endast vid behov) och kollektiv, och ledas av någon med utbildning i metoden. Hand-

ledning med reflektion kan vara ett led i att utveckla professionellt förhållningssätt och 

kontinuerligt lärande på individ- och gruppnivå. Chefer och arbetsledande personal bör 

utbildas inom krisstöd. 

 

Se över lönebefordran 

Den individuella lönesättningen och de få utvecklingsmöjligheterna vid BF-IGV fram-

ställs skapa interna splittringar och intern konkurrens som riskerar att drabba verksam-

heten negativt, snarare än att bidra till en effektiv verksamhet. Former för lönebefordran 

och bedömningsunderlag bör därmed ses över. Lönetrappa för poliser vid BF-IGV före-

slås.  

 

Öka intern kommunikation kring beslut 

Samtidigt som gruppchefer beskriver ett ökat mandat beskriver anställda vid BF-IGV en 

avsaknad av delaktighet och insyn i verksamhetsbeslut. Materialet talar för att det finns 

stora utvecklingsmöjligheter gällande öppna och allmänna kommunikationskanaler med 

information om beslut, likväl kring ansvarsfördelning. Information som skall ges till alla 

anställda bör förmedlas sakligt. För att möjliggöra dialog och insyn i motivering av  

beslut med möjlighet att ställa frågor kan information kommuniceras vid samling i stora 

arbetsgrupper, under halvdagar och under regelbunden basis. Kommunikationen kring 
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olika arbetsbeskrivningar och särskilda satsningar, enheter eller projekt bör också     

tydliggöras. 

 

Transparens och motivering vid rekrytering och tillsättning 

Insyn i verksamheten kan vara ett led i att bygga förtroende och undvika interna splitt-

ringar. De många frågetecken kring tjänste- och funktionstillsättningar som utmålas 

talar för en ökad transparens med sakliga bedömningar, motiveringar och grunder för 

beslut, som kommuniceras ut till samtliga sökande. Tydlig kommunikation bör ske vid 

tillsättningar av tjänster, funktioner, särskilda projekt och utbildningar, exempelvis i 

form av tydliga rekryteringskrav, kravprofiler, behörigheter, samt saklig motivering och 

återkoppling. Tester och poäng bör baseras på vad som anses relevanta meriter för    

arbetsuppgiften. Eventuellt bör formulering och bedömning av tester ses över. Utöver 

kriterier för urval bör motiveringar tydliggöra varför sökanden erhåller tjänst respektive 

brister i konkurrens, samt sökandes utvecklings- samt förbättringsområden. Att inven-

tera och uppmärksamma den kompetens som finns internt och utlysa intresseförfarande, 

och undvika handplockning av individer till olika enheter eller projekt, utgör ytterligare 

en del. Se över principer för urval av platschef/förman.  

 

Vikten av misstag i en lärande organisation 

Materialet visar på utvecklingsmöjligheter hur myndigheten internt och externt hanterar 

och belyser ”misstag” och tjänstefel som poliser begår i tjänst. Att söka strukturella och 

kulturella förklaringar i paritet med individuella förklaringar, för att inte bestraffa en-

skilda individer, kan vara en del. Det innebär också att se över vad som avses med miss-

tag och hur organisationen kan betrakta händelser som grund för enskilt, kollektivt men 

också organisatoriskt lärande. Vid tjänstefel som leder till internutredningar bör tydliga 

rutiner och riktlinjer, likväl personalvård införas. 

 

Utvidga synen på lojalitet och uppmuntra intern visselblåsning 

Genom att vidga synen på lojalitet, där synpunkter och kritik ses som tecken på lojalitet, 

kan en perspektivförskjutning i synen på kritik möjliggöras. Det handlar om att se det 

positiva i (kritiska) synpunkter och som ett led i att förbättra verksamheten. Att upp-

muntra intern visselblåsning leder sannolikt till att extern visselblåsning minskar. 

 

Kollegial omtänksamhet 

I materialet uttrycks flera exempel på hur man inom verksamheten kan utveckla kolle-

gial omtänksamhet, där man värnar om individer i gruppen, olika gruppers förutsätt-

ningar samt öka upplevelsen av att få sin röst hörd och bekräftad. Lyhördhet framhävs 

som en kollektivt starkt värderad norm, hos såväl kollegor som hos chefer. Att utveckla 

och arbeta med en ökad lyhördhet gentemot olika anställdas upplevelser och erfarenhet-

er kan bidra till att skapa ett utökat ”vi” (över medarbetar- och chefsgränser). Lyhördhet 

inför andras perspektiv innebär öppenhet för andra perspektiv och olika syn på saker, 

likväl som att värna om andras upplevelse. Normen om en bra kollega kan ställas i relat-

ion till de många anställda som upplever BF-IGV som en arbetsplats med många rykten. 

Att arbeta för ett mer inkluderat ”vi” i verksamheten kan innebära att rikta uppmärk-

samhet mot att en skämtsam jargong kan uppfattas olika, och vidare ge utrymme för 

individer att kunna ifrågasätta och göra motstånd mot kollektiva normer. 
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BILAGA 1. Informationsbrev 
 

Information till poliser vid IGV 
Nu genomförs en studie om hur medarbetare vid IGV i Östergötland upplever möjlig-
heter och svårigheter med att uttrycka sig internt inom organisationen. Jag som     
genomför studien heter Malin Wieslander och är forskare vid Göteborgs universitet. 
 
Jag vill gärna komma i kontakt med dig som arbetar i yttre tjänst för att höra om just 
din uppfattning och upplevelse av hur det är att uttrycka sig internt på din arbetsplats. 
Utifrån resultaten av era synpunkter kommer jag bl.a. att lyfta fram förslag till förbätt-
rings- och utvecklingsåtgärder. Det är därför viktigt att just du tar dig tid att medverka, 
även om medverkan är frivillig. 
 
Din medverkan är sekretesskyddad och jag arbetar även under forskningsetiska prin-
ciper, som bl.a. innebär att du är anonym, att ingen kommer att få veta hur just du 
svarat, och att materialet inte kommer att användas av någon annan än mig. 
 
Resultaten kommer att sammanfattas i en rapport och presenteras för polisområde 
Östergötland, som är beställare av studien. 
 
 
För att få kontakt med dig och dina kollegor och få en ökad förståelse för hur ert     
arbete på ordningsenheten kan se ut kommer jag att åka med vid en del uppdrag. För-
hoppningen är att du vill medverka i studien, antingen vid enskilda intervjuer eller vid 
gruppintervjuer tillsammans med kollegor. Tid och plats gör vi upp efter hand.  
 
Skicka svar till någon av mina epostadresser nedan om du kan tänka dig att med-
verka! 
 
Om du har frågor kring medverkan eller studien är du också välkommen att kontakta 
mig enligt uppgifter nedan. Jag finns också på plats på Polishuset i Norrköping (jag har 
kontor i utredarnas korridor, nära avrapporteringsrummet). 
 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
Malin Wieslander 
 
Mobil: 0736-774388 
E-post: Malin.wieslander@gu.se, eller malin.wieslander00@gmail.com 
 

 

mailto:Malin.wieslander@gu.se
mailto:malin.wieslander00@gmail.com
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BILAGA 2. Intervjuguide IGV 
 
Information till deltagare: 

- Undersökningen handlar om att du som polis/gruppchef vid IGV ska berätta om hur du 
upplever möjligheter och svårigheter med att uttrycka dig internt  

- Att Polisen i Östergötland är beställare av studien, men jag som extern forskare        
genomför uppdraget 

- Att medverkan är frivillig, du svarar på de frågor du vill, och du kan avbryta intervjun 
när du vill 

- Att inga personnamn eller grupper/turlagstillhörigheter kommer att finnas med i några 
dokument, alla namn fingeras (konfidentalitet) 

- Att andra kan tro eller få kännedom om att du medverkat (tex om du berättar för chef 
eller kollega), men inte få tillgång till vad du har sagt 

- Det kan verka som om jag ställer liknande frågor flera gånger, men några är mer öppna 
och andra mer riktade 

- Att jag kommer att sammanställa en rapport som offentliggörs. Den kommer innehålla 
förslag på förbättrings- och utvecklingsåtgärder 

- Att det är övergripande mönster och resultat som jag har för avsikt att föra fram i    
rapporten, inte enskilda händelser som du eventuellt berättar om 

- Eventuellt kommer jag även att skriva vetenskapliga artiklar baserade på resultaten 
 
(*Frågor markerade med stjärna ställdes till gruppchefer eller personer på f.d. yttre befäls-
tjänst eller ställföreträdande yttre befäl) 

 

Frågeområden 
Var och när utbildade du dig till polis? 
 
Hur länge har du arbetat som polis? 
På IGV, var varit innan, på orten? 
Andra uppdrag? Vilka turlag? 
 
Hur länge har du arbetat som chef vid IGV?* 
 

Beskrivningar hur IGV är organiserat 
Grupper, chefer, samarbete, hierarki 
I vilka grupperingar fattar man beslut om vad 
Berätta om ditt turlag/grupp 
 

Hur får ni reda på nya saker som händer på arbetet? När och var sägs detta? 
Har ni en whatsapp? Vad använder ni den till? 
Kommunicerar du via andra kanaler?* 
 

Vad tycker du fungerar bra på arbetsplatsen? 
Vad tycker du fungerar dåligt/mindre bra? 
 
Hur gör du om du vill förändra något som inte är bra? 
Finns det något du vet att ni gruppchefer försöker påverka så att det ska bli bättre?* 
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Vilket inflytande har ni i arbetet på arbetsplatsen i stort? 

Hur skulle du beskriva att man uppträder mot varandra? (i turen, på IGV, Polisen som org) 
 
Kan du ge exempel på normer/regler som gäller för hur man är mot varandra (som medarbetare, som chef) 
Vad är tillåtet att göra? Vad är förbjudet? 
Hur vet man detta? Hur skapas reglerna? Av vem? 
 
Vilka typer av händelser och konflikter är vanliga på arbetsplatsen? Vilka är inblandade? 
Händer det på speciella platser – vilka? Är det vanligt förekommande? 
Konkreta exempel 
 

Hur ska man vara för att vara en bra kollega?  
Hur ska man vara för att vara en bra chef? 
 

Hur upplever du samtalsklimatet inom Polisen/ IGV/ ditt turlag? 
 
Kan du prata om vad som helst i ditt turlag/med kollegor? 
Anpassar du vad du säger vid olika tillfällen, platser etc? Bland vissa personer? 
 
Hur upplever du jargongen mellan kollegor? Humor? 
Vem sätter ribban för vad man får säga och inte? 
 

Vilka svårigheter upplever du att det finns med att uttrycka sig internt inom Polisen? 
- Med medarbetare på IGV 

- Med chefer/ledning 

Skulle du gå till vem som helst med synpunkter/kritik? 
 

Kan du ge exempel på när det har fungerat bra med att säga vad du tycker och tänker kring en fråga. 
Har du egna erfarenheter av det? 
Hur, var, när? Vilka inblandade? Vilka åtgärder vidtogs? 
Vad blev konsekvensen? 
Förändringar i arbetet innan/efter händelsen 
 

Kan du ge exempel på när det inte har fungerat så bra? 
Har du egna erfarenheter av det? (se ovan) 
Erfarenheter av konkreta exempel/fall/åtgärder 
 

Vilka svårigheter eller utmaningar upplever du i din roll som gruppchef?* 
 

Om en kollega går över gränsen, tex säger något, som du anser olämpligt. Vad gör du då? 
 

Om en kollega begår tjänstefel, vad gör du då? 
 

Har du någon gång hållit inne med vad du tycker och tänker? (Till chef? Till kollega?) Varför? 
 

Hur har de här händelserna påverkat dig? Har du funderat på att säga upp dig som en följd av detta? 
 

Om en kollega berättar för dig att hon/han har problem med någon/några andra på arbetet vad gör du då? 
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Får chefer reda på problem eller konflikter? 
Vad gör de då? Konsekvenser? 
Upplevd förändring över tid? 
 
Har du utvecklingssamtal med din chef? 
Hur tycker du att utvecklingssamtalen fungerar? 
Håller du egna utvecklingssamtal?* 
Hur påverkas utv.- och lönesamtal av kollegans relation till dig? Av kollegans sätt att uttrycka syn-
punkter/kritik?* 
 
Vad gör man på er arbetsplats för att främja god kommunikation?  
 

Har du sökt gruppchefstjänst eller yttre befäl? (denna fråga lades till efter några intervjuer) 
Hur tycker du att utlysning, rekrytering och tillsättning har gått till? 
Har du fått någon återkoppling på varför du fick eller inte fick tjänsten? 
 

Finns det något du skulle vilja ändra på? Varför? 
Vad kan förbättras? 
Vad skulle ledningen kunna göra för att visa att man vill ha högt i tak? 
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BILAGA 3. Blankett för avstämningssamtal, sid 2 
 

 
Hela dokumentet Blankett för avstämningssamtal på 4 sidor finns på Intrapolis.  


